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RAREA ÎNTTRZIERILOR,

pe acest an fi a SPRE EVITAREA PIER-

sarcinilor pe 1970 DERILORI PRECISE

PRHENTAREA SCRISORILOR DE MEW

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
de câtre ambasadorul R. P. Bulgaria

La 6 octombrie 1969, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Spas Ni- 
colov Gospodov, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Bulgaria în Repu
blica Socialistă România.

Ambasadorul Republicii Popur 
lare Bulgaria și președintele Con
siliului de Stat Nicolae Ceaușescu, 
au rostit cuvîntări.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Spas 
Nicolov Gospodov.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

de câtre ambasadorul Regatului Laos
La 6 octombrie 1969, președin

tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe domnul 
Phagna Bouasy, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de» ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Regatului 
Laos în Republica Socialistă Ro
mânia.

Ambasadorul Regatului Laos și 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, au rostit cu
vîntări.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu a 
avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Laosului, Phagna 
Bouasy.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat și George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Primire la președintele Consiliului de Miniștri

cu autocritica
Cele cinci șantiere ale între

prinderii nr. 7 Construcții-mon- 
taj Galați își desfășoară activi
tatea tot în atîtea județe : Galați, 
Brăila, Buzău, Vranceâ și Con
stanța. în cursul anului am tre
cut pe la unele obiective aflate în 
execuția acestora, de două ori 
ne-am pronunțat critic asupra 
lor. Prezentîndu-ne la adunarea 
generală a salariaților, ne aștep- 
tsftn la surprize. Ne . amintim, de 
pildă, că în luna mai inginerul 
Viorel Dumitrașcu, șeful șantie
rului 703 din Focșani ne asi
gura că în timpul verii vor fi 
recuperate toate restanțele în 
în'^plinirea planului, că va fi 
rec^sată situația economică a 
subunității pe care o conduce. 
De la aceeași persoană aflăm a- 
cum : „în luna august s-au rea
lizat indicatorii la prețul de cost, 
productivitatea și fondul de sa
larii. Șantierul are suficiente po
sibilități, să-și realizeze planul 
pe anul în cprs și pe anul viitor. 
Vom căuta să asigurăm stadiile 
fizice..." Dacă nu am cunoaște 
datele cuprinse în darea de seamă 
a comitetului de direcție am pu
tea crede căi la șantierul 703 nu 
sînt necesare măsuri radicale, 
ferme, că nu e cazul unor schim
bări profunde. Tonul, cuprinsul 
intervenției tînărului inginer, 
vor parcă să demonstreze că 
nu-și are locul o analiză amă
nunțită a situației. Ci e vorba 
doar de măsuri obișnuite, de fe
lul celor care se iau și cu alte 
prilejuri.

Redăm sintetic și intervenți
ile altor șefi de șantiere : „Reali
zarea planului valoric pe 1969

I. CHIRIC

(Continuare în pag. a V-a)

Dificultățile pe care timpul și 
volumul de lucrări agricole le ri
dică în această perioadă, ni se 
spune la Direcția agricolă Praho
va, nu vor putea fi trecute cu 
succes fără o intensă mobilizare
a tuturor forțelor disponibile din

județ, a energiei oamenilor și, în 
egală măsură, a capacității meca
nice a mașinilor.

Raidul întreprins de noi pe o- 
goarele cîtorva unități agricole 
din acest județ în cursul zilei de 
sîmbătă ne-a demonstrat, însă, că

alături de seriozitatea cu care, în 
unele locuri, sînt privite lucruri
le, se fac simțite în alte locuri cu 
consecințe dintre cele mai nega
tive, și stări de nepăsare, de lipsă 
de răspundere. Pentru a se putea 
acționa indicăm adrese precise :

Alo, Bârcâneștii, 
se vede ?

Cele două imagini surprind as
pecte din două secții de meoani- 
zare diferite. Prima, secția din

Puchenii Mari. Două tractoare 
scoase din lan, unul de 5 (cinci I) 
altul de 3 zile sau pe butuci. Și 
cît vor mai sta nu se știe. Fiind
că, din neputința cu care încer
cau să găsească defecțiunea, am

(Continuare în pag. a 111-a)

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit luni după-a- 
miază pe ministrul comerțului 
exterior al Belgiei, Henri Fa- 
yat, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au participat Cornel

Burtică, ministrul comerțului 
exterior, precum și Eduard 
Grandry, director al cabinetu
lui ministrului belgian și 
Theo de Dobbeleer, director 
general adjunct al relațiilor 
economice externe..

A fost de față Jan Adriaen- 
ssen, ambasadorul Belgiei la 
București.

(Agerpree)

Aceste tractoa
re, aparținlnd 
I.M.A. Bărcă- 
nești, trebuiau 
să fie în ctmp I 
Doi tractoriști 
cheflii le-au a- 
dus in starea de 
fier vechi. Cine 
răspunde? Citiți 
amănunte In an
cheta brigăzii 

noastre

CE LOC ACORDAȚI 
TINERETULUI ÎN AGENDA
ACTIVITĂȚII DV.,
TOVARĂȘE MINISTRU?

De vorbă cu dr. .DAN ENĂCHESCU,
ministrul sănătății

— Deoarece zilele trecute a 
avut loc repartizarea ultimei 
promoții de absolvenți ai facul
tăților de medicină și farmacie, 
v-am ruga să ne spuneți prin ce 
se caracterizează momentul ac
tual, ce sarcini în plus revin 
astăzi tinerilor care vor intra a-

-TINERETUL și CULTURA

DATORIILE
ȘCOLII

Există un paralelism, o competiție continuă în pro
cesul de apropiere a tînărului de fenomenul cultural. Contac
tele lui cu produsele spirituale ale umanității pot fi dirijate 
din afară, prin programe educative riguroase — școala ocu- 
pînd locul de frunte — sau pot fi autodirijate, depinzind de 
inițiativa și predispozițiile individuale. Acestea din urmă sînt 
condiționate de numeroși factori dintre care numesc la în- 
tîmplare: șansa de a te fi născut într-o familie cu pasiunea 
cărții, alcătuindu-și o bibliotecă din care nu lipsesc marile 
valori, într-o familie care are cultul limbilor străine, al cu
noașterii descoperirilor științifice și evenimentelor culturale ; 
existența, în orașul sau comuna natală, a unei biblioteci pu
blice al cărei custode are — ceea ce se află mai rar — spirit 
selectiv ; discernămîntul familiei în recomandarea emisiunilor 
de radio, televiziune, a filmelor și spectacolelor teatrale etc. 
Toate acestea sînt tot atîtea argumente ce se transformă în 
convingeri și deprinderi prin care tînărul își apropie cultura, 
prin care sensibilitatea la faptul de artă, la opera spirituală

(Continuare în pag. a IV-a)

cum în rîndul slujitorilor medi
cinii ?

— Intr-adevăr, săptămîna tre
cută a avut loc repartizarea ab
solvenților din Institutele de 
medicină și farmacie, care peste 
cîteva săptămîni, mai exact 
spus la 1 noiembrie, se vor pre
zenta Ia locul lor de muncă, a- 
colo unde vor trece adevăratul 
examen al profesiei : aplicarea 
în practică a cunoștințelor acu
mulate in cei 6 ani de facultate. 
Momentul actual în care se pe
trece această instalare la post 
a noii promoții, depășește sem
nificația unei simple distribuiri 
pe teritoriu, fiind de o largă im
portanță socială. Așa cum sub
linia secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită 
cu ocazia deschiderii noului an 
universitar, tinerii medici tre
buie să-și aducă din plin con-

tribuția lor la făurirea societății 
noastre socialiste multilateral 
dezvoltate. Am convingerea că 
actuala promoție intră în re
țeaua sanitară hotărîtă să se a- 
chite cu cinste de nobilele sale 
obligații sociale.

— Tovarășe ministru, după 
cum bine se știe, de medio și 
medicină tinerii își aduc aminte 
în majoritatea cazurilor inci
dental. E bine, e rău ?

— Dacă limitați astfel pre
zența medicinii în viața noastră 
socială, atunci e bine, și nu le 
pot dori tinerilor decît să aibă 
o sănătate de fier și pentru cit 
mai mult timp posibil.

— Dar dacă am cerceta mai 
îndeaproape această prezență ?

Convorbire realizată de 
VARTAN ARACHELIAN

(Continuare în pag. a V-a)
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de NICOLAE DRAGOȘ

Cunoscuta noastră rubrică vă face cu
noștință cu noile condiții de activitate ale 
studenților din Suceava, precum și cu ru
bricile „Accident-incident", „Cadran știin
țific", „Pentru timpul dv. liber".

Noi cursuri 
universitare

Colectivele de catedră ale 
Universității diin București au 
realizat noi cursuri tratlnd 
chimia organică și chimia 
combinațiilor complexe, teoria 
estimației și verificarea ipote
zelor statistice,; de asemenea,
corpul didactic din orașul Cluj 
a elaborat un interesant curs 
de chimia metalelor, purtlnd 
semnătura acad. Raluca Ripan. 
La rîndul lor, profesorii de la 
Institutul politehnic din Bucu
rești au realizat numeroase 
lucrări pentru viitorii ingineri, 
între care „Mecanica1*, „Pro
bleme de rezistența materiale
lor** și „Mecanica teoretică*1, 
iar cei de la Institutul politeh
nic din Iași au scos recent de 
sub tipar manualul „Irigații și 
desecări**.

Cadrele didactice care pre
dau în Institutul de medicină 
și farmacie din București s-au 
înscris în agenda universitară 
1969 cu noi tratate privind pro
bleme actuale de urologie, de 
tehnologia formelor farmaceu
tice și propedeutică stomato
logică.

Aceste lucrări, tipărite sub 
egida Editurii didactice și pe
dagogice, vor fi urmate de al
tele care urmează să vadă lu
mina tiparului în trimestrul 
în curs. Dintre cele mai impor
tante enunțăm manualele stu
dențești de agrochimie, fitoteh- 
nie, tehnologia combustibililor 
solizi și a distilării țițeiului, 
elemente constructive de me
canică fină, farmacologie, far- 
macodinamie, geografia econo
mică a Republicii Socialiste 
România, teoria funcțiilor de 
mai multe variabile complexe, 
drept financiar, probleme de 
bază ale electrotehnicii etc.

EXAMENUL TEHNICITĂȚII
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„1 Mal Ploiești. 
Verigă a Industriei 
noastre constructoa
re do mașini ce și-a 
clștlgat, prin hărni
cia șl priceperea co
lectivului său do 
muncă, un bineme
ritat prestigiu. Uti
lajul petrolier fabri
cat alei Întrunește 
aprecierea unanimă 
a beneficiarilor săi 
din țară șl de peste 
hotare.

Fotografia alătu
rată Înfățișează o 
notlă Instalație F-2W 
la examenul final de 
pe platforma de în
cercări a uzinei.

Foto : C. CrOBOATA
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MĂNÎNCĂ Șl CINE 
NU MUNCEȘ

i• IN ORAȘUL CLUJ, O 
LARGA ACȚIUNE DE AN
TRENARE ÎN MUNCA A 
TINERILOR CARE AU UITAT 
DE ACEASTA ÎNDATORIRE j

„Cine nu muncește, nu mănîn- 
că“ spune un proverb vechi de 
cînd lumea. Eroare ! Există încă 
o întreagă categorie de „asistenți" 
la efortul social colectiv, al căror 
consum nu e cu nimic mai prejos 
decît al participanților activi la 
munca de construire a socialis
mului. Cine șînt ei ? Am căutat

răspunsul în municipiul Cluj, al 
doilea oraș al țării ca număr al 
populației. L-am fi aflat poate 
fără să părăsim Capitala, sau în- 
dreptîndu-ne investigațiile spre 
Timișoara, Galați, Bacău, Arad. 
Dacă am ales totuși Clujul, am 
făcut-o pentru că aici — poate 
mai mult decît în altă parte — se 
desfășoară o largă campanie de 
recuperare a celor care, între cei 
care muncesc, au pășit cu stîngul.

• CONTRIBUȚII LA VALORIFICAREA Șl INTERPRETAREA 
CREAȚIEI POPULARE PAG 4

Un interesant dialog între scriitorul Iulian Neacșu și prof, 
univ. Mihai Pop, directorul Institutului de etnografie și folclor.

UMBRE ÎN BIOGRAFIA 
ORAȘULUI

NOUL AUTOTURISM

ROMANESC

„DACIA 1300“
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• TREI CRONICI PAG. 4
— Film, televiziune, muzică. Prilej de 

meditație într-un dialog pe marginea u- 
nor spectacole de actualitate.

• AGENDA PAG. 5

• ȘANTIER BERLINEZ
Trimisul nostru, Eugen 

mite din R.D.G.

PAG. 6
Obrea, trans-

Numărul celor care colindă 
fără ocupație străzile Clujului 
este de ordinul sutelor. Un sondaj 
întreprins de miliția municipiului 
în primul semestru al anului, a 
stabilit că din 112 tineri verificați, 
46'nu lucrează nicăieri. Inundă 
barurile și restaurantele, se gru
pează strategic la colțurile străzi
lor, sau prin parcurile periferice. 
Parametrii de vîrstă ai celor care 
comit frecvent fapte antisociale 
variază între 14 și 20 de ani, cu 
alte cuvinte tocmai între limitele 
de închegare a personalității, de 
precizare a unui profil etic con

TE?
form cerințelor majore ale socie
tății.

Albert Remus Magyaroși, de 
17 ani, fără ocupație, are deja la 
activ 7 infracțiuni de furt și în
șelăciuni. Intra prin casele oame
nilor și încasa taxe ca „delegat" 
din partea unor întreprinderi (ah, 
vigilența !). în lipsa proprietarilor, 
își lua singur ce credea de cu
viință. în palmaresul lui Ion Mi
ron, 15 ani, se înscriu deja 50 de 
furturi de biciclete și autoturisme, 
în cinci Juni, o echipă compusă 
din Dan Cornel Duma (17 ani), 
Marcel Viorel Lupu (16 ani), 
Gheorghe Lucian Zaneli (15 ani) 
și Adrian Costică Simula (15 ani) 
a reușit să provoace P.T.T.R.-ului 
un prejudiciu de 38 274 lei, prin 
forțarea cutiilor colectoare ale te
lefoanelor publice. Am putea 
continua. în primele trei luni ale 
anului (perioada din care am ex
tras exemplele de mai sus) s-au 
comis 20 de infracțiuni dintre 
care 18 au fost comise de minori, 
după cum urmează : 16 dintre a- 
ceștia au între 16—18 ani, 2 în-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a, V-a)
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La Institutul pedagogic Suceava

AN NOU ÎN CASĂ NOUĂ Q£3 S3 £□
Noul an universitar începe Ia Suceava In condiții superioare 

anului trecut, create prin darea în folosință a noii clădiri a In
stitutului pedagogic.

Amplasat in parcul Arini, noul edificiu universitar sucevean 
reprezintă o reușită îmbinare între elementele arhitectonice 
moderne și elementele de construcție specific naționale. Placa
jele de piatră amintind de zidurile vechilor cetăți voievodale 
dau o înfățișare originală fațadelor clădirii, care însumează o 
suprafață de peste 1 200 m.p. Ele au fost realizate de vestiții 
meșteri pietrari din Calafindești.

Noile suprafețe de invățSmînt măsoară in total 5 100 m.p. Stu
denții vor avea la dispoziție, printre altele, 2 amfiteatre de cite 
100 locuri, două săli de cursuri de cite 80 de locuri, 8 săli de 
seminarii a cite 30 de locuri, laboratoare modern . utilate pen
tru fizică, psihologie, cartografie, laboratoare audio-vizuale cu 
cabine fonice, eabine de developare, laborator foto, bibliotecă, o 
sală de lectură cu cite 100 de locuri etc.

In corpul bibliotecii, la mansardă, a fost rezervat un spațiu 
pentru un viitor laborator experimental de astronomie.

Cadrele didactice vor dispune la rîndul lor de excelenta 
condiții de lucru, ca. de altfel, și personalul administrativ al 
institutului.

Nu au fost neglijate nici celelalte aspecte ale activității uni
versitare. O aulă cu 300 de locuri, sala de club rezervată stu
denților, holurile spațioase decorate în stil popular sînt elemente 
a căror utilitate este în mod fericit completată de aspectul 
estetic sobru și, în același timp, original.

Construcția, a cărei valoare se ridică la 10 400 000 lei se va 
integra intr-un mare ansamblu arhitectonic ale cărei compo
nente — un nou cămin cu 300 de locuri, o cantină modernă și 
o sală de sport — vor fi date în folosință in anii viitori, pola
rizând in complexul universitar din parcul Arini întreaga acti
vitate a studenților suce-țepi,.

O. NEGRU

EUGENIA MATEI — Câm
pulung, Argeș. Ne rela
tați cazul profesorului Că
lina Anolică, dezertor de la 
îndatoririle sale de tată. Vă 
sfătuim să vă adresați justi
ției. pentru a-I obliga 
contribuie materialicește la 
întreținerea copilului 
carp l-a părăsit cu 9 ani "în 
urmă. Intrucît în această pe- ' 
rioadă el nu a manifestat nici 
un fel de interes pentru edu
cația minorului, puteți cere, 
prin intermediul autorității 
tutelare, să fie decăzut din 
drepturile părintești.

PISCHOBSCHI VASILE — 
Timișoara. Ostașul Vasile 
Pischorschi din Timișoara 
ne roagă să-1 ajutăm . să-și 
găsească tatăl, pe care nu 
l-a văzut niciodată. Știe 
doar că se numește DAR- 
MIDAN CHISTBUGA și 
că ultima oară a fost văzut 
în București.

Transmitem dorința lui V. 
Pîschor&chi serviciilor de evi
dență ale Miliției și tuturor 
celor care pot da relații des
pre Darmidan Christrugă. 
Rugăm ca aceste relații să 
fie trimise pe adresa ziaru
lui.

să

pe

ristice (52 zile înainte și 60 
după naștere). Pentru aceas
tă perioadă li se acordă, lu
nar, un număr de zile-muncă 
egal cu 90 la sută din cîști- 
gul mediu lunar în zile-mun- 
că realizat în ultimele 12 luni 
înainte de a interveni scuti
rea de muneă. în caz de ac
cidentare sau îmbolnăvire în 
timpul muncii în C.A.P., se 
acordă — pe baza certifica
tului medical — prin hotă- 
rîrea consiliului de conduce
re, un număr de zile pentru 
timpul concediului obținut 
după ieșirea din spital _ și 
pentru fiecare zi de spitaliza
re, egal cu pînă la 50 la su
tă din ciștigul mediu reali
zat zilnic de cooperatorul 
respectiv pe ultimele 12 luni. 
Potrivit instrucțiunilor 1507 
din 15 ianuarie 1969 ale Con
siliului U.N.C.A.P., toate a- 
ceste ajutoare sînt scutite de 

' impozit.
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A TUPEU. Bronz Gyorgy, 21 de 
•ni. a fost interpelat în Gara din 
Oradea de plut. maj. de jmilițle 
Petru Vereș pentru atHudjnea-să^. 
pe care cu termeni deȘtUldc mo
derați o putem denumi ca fiind 
contrarie normelor civilizate de 
comportare. După ce făcuse scan
dal, G.B., indignat că i se dresează 
proces-verhal de contravenție, l?a 
Insultat pe lucrătoțuf de " miliție 
{1, nici mai mult nici mai puțin' 

-a amenințat că-1 dă afară din 
servicl 1 Dosarul lui G. Bronz a 
fost înaintat acum procuraturii Și 
rămîne să vedem în fața instan
ței de judecată Ia ce se va reduce 
tupeul tînărului scandalagiu.

A PRINȘI IMEDIAT. Ilie Că
prarii, 18 ani, din satul Olănețti, 
împreună cu un amic al său, 
Gheorgbe Bostan, originar din co
mun» Nexeni, Botoșani, s-a decis 
Bă dea o lovituri la magazinul 
mixt din localitatea sa de reședin
ță. Noaptea, pe furiș, cei doi au 
forțat ușa din spate, au pățruns 
în magazin și au furat o sene ile 
obiecte șî banii din casă. După nu
mai cîteva ore au fost prinși de 
miliția din Sibiu.

® CINE E ADEVĂRATUL RES
PONSABIL ? Un tînăr, Si. Gușatu, 
de 30 de ani, domiciliat în comu
na Logreștl, a fost, grav rănit de 
un camion al Școlii de șoferi pro
fesioniști din Tg. Jiu. La volan se 
afla Petre Remetea, 17 ani, elev, Și

instructorul său Constantin Koma- 
nescu. Cînd Șt Gușatu a traver
sat in fugă prin fața mașinii, P-R- 
a încercat să frîneze dar... siste
mul de oprire al mașinii a acțio
nat pe o singură roată — cea din 
stingă spate. Credem că nu poate 
fi ocolită ta acest caz responsabi
litatea conducerii școlii care per
mite ieșirea pe drumurile publice 
a unor mașini aflate într-o ase
menea lamentabilă stare.

• LA CE S-O FI GÎNDIT ! Este 
uimitoare uneori ușurința cu care 
tineri avînd o răspundere finan
ciari se comportă cu banii ce Ie 
trec prin mină, tinerețea nepresn- 
punind neapărat incapacitatea <ia 
a prevedea consecințele unăi ac
țiuni. stela Vischi, 22 de ani, func
ționară la oficiul P.T.T.R. Bala 
Mare, în perioada iunie-august a.e. 
ocupîndu-se și cu operațiile C.E/C. 
Pur și simplu și-a însușit banii 
depuși de cetățeni. înregistra su
mele depuse pe carnet. în schimb 
banii îi băga frumos în buzunar. 
Totalul : 10.900 de lei. Dosarul a 
fost înaintat procuraturii.

I

ILEANA CONSTANȚI? 
NESCU, comuna tJlmeni, Il
fov. Doriți mai .multe preci
zări : cum se calculează a- 
jutoarele de naștere și lehu- 
zie pentru cooperatoarele 
membre ale Casei de pensii, 
concediile de boală, și dacă 
se percep impozite pentru a- 
ceasta. Știți, desigur, eă 
membrele cooperatoare care 
au luat parte la muncă au 
o scutire pentru sarcină și 
lehuzie de 112 zile calenda-
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ELEGANȚA PE PODIUM

PRIMUL CURS DE
ESTETICĂ INDUSTRIALĂ

DIN ȚARA NOASTRĂ
Miine 7 octombrie, ovele 
17,30, în sala din’șira-, 
da Biserica Arazei Hr.-Z, va 
avea loc deschiderea cursu
lui de „Estetică industrială" 
care va funcționa, in șceșț 
an în cadrul Universității 
populare București.

Pentru amănunte ne-am a- 
dresat tov. Iulian Crețu. 
șeful Biroului mărfurilor din 
Ministerul Comerțului Interior, 
membru în colectivul de ela
borare al cursului.

— în țara noastră, ne-a spus 
d-sa, cunoașterea formelor ș*i 
metodelor acestei științe a 
depășit perioada începuturilor, 
lnțrlnd In taza <le decantare șt. 
organizare eficientă. Pe această 
linie, Universitatea populara 
București. împreună cir BtroliI 
de estetică a mirlurilcr, a dfiȘ- 
chts primul curs din tară, 
care se va preocupa, în mod 
organizat și sistematic, de une
le probleme din cadrul esteticii 
industriale.

— Ați putea să exemplifi
cați 7

— Da. In primul semestru, 
cursul va fi axat pe probleme 
ale comerțului și industriei 
ușoare („Introducere in esteti
ca industrială", „Educația în 
estetica industrială". „Reclamă 
șl publicitate", „Competitivita
tea estetică a produselor roma
nești"). în semestrul al doilea, 
cursul va fi axat pe probleme 
ale industriei constructoare de 
mașini. EI va avea un caracter 
accentuat de concretizare, cu 
aplicații practice în cadrul 
producției și ^circulației bunuri
lor materiale. Cursul va ur
mări, prin forme cit mai flexi
bile, mai eficiente, să promo
veze talente autentice, prin ex
poziții personale, colective, 
concursuri cu premii.

Un ziar în Cosmos
In Uniunea Sovietică se fac 

' experiențe în vederea transmi- 
.... -terii, pentru prima dată în Iu- 

me, a paginilor de ziar prin in
termediul satelitului de teleco
municații „Molnia". în prezent, 
se experimentează un sistem de 
transmitere a paginilor ziarului 
_Pravda", folosind același ca

nal prin care sînt transmise e- 
misiunile de televiziune.

' '•.‘Semnalul cu imaginea paginii 
de ziar este comunicat prin te- 
îefoto la stația de emisie a sem- 

■ naiului de televiziune și, după 
—-ce se/combină cu acesta, este 

.transmis'mai departe spre sa
telitul de telecomunicații „Mol- 
nia". De la satelit, semnalul de 
ziar parvine la stația de recep
ție, unde o aparatură specială îl 
separă de semnalul de televiziu
ne și-l trimite tipografiei. Ast
fel, locuitorii din Siberia, Ex
tremul Orient și alte regiuni în
depărtate ale Uniunii Sovietice 
vor primi prin „poștă cosmică" 
numere proaspete ale ziarelor 
centrale.

Specialiștii consideră eă, in 
curînd, transmiterea informații
lor de masâ prin telecomunica
ții* cosmice va deveni un fapt 
obișnuit.

Harta energiei reliefului

Orașul de pe malurile Crișului 
Repede și-a îmbogățit aspectul ar
hitectonic eu un nou edificiu : 
„Casa de mode". Localnicii îl nu
mesc simplu : „Cetatea eleganței". 
Cinci etaje cuprind ateliere! de 
croitorie, secții de mărochlnărle 
și încălțăminte, tricotaje, coafură, 
cosmetică. în acest modern com
plex lucrează 200 de meșteșugari, 
mare parte premiațl ia diferite 
concursuri interne și internațio
nale.

VALENTIN BUZLEA

în cadrul muncii de elabora
re a Atlasului geografic națio
nal, lucrare monumentală re
dactată de către cercetători ai 
Institutului național de geogra
fie și ai catedrelor de speciali
tate de la instituțiile de învă- 
țămînt superior din 'țară, oame
nii de știință din Cluj au predat 
la tipar hărțile densității rețe
lelor oifrografice, a energiei, a 
reliefului, a geomorfologiei re
giunilor din nord și nord-vestul 
țării. Pentru prima dată în li
teratura de specialitate s-a ela
borat harta energiei reliefului, 
la care oameni de știință clu
jeni au lucrat timp de R ani. 
Aeeasta oferă o privire de an
samblu asupra evoluției relie
fului țării, .avînd o mare impor
tanță atît pentru studiile de 
geomorfologie cît și pentru stu
dii destinate amenajărilor teri
toriale. Tot cadre didactice ale 
Facultății de geografie din Cluj 
au întocmit o hartă a alunecă
rilor de teren. Pentru prima 
oară Ja noi s-a determinat 
vîrsta alunecărilor pa baza 
analizei polenului conținut de

PESCARII AMATORI 
ÎN ACȚIUNE

10 echipe de pescari amatori, ti
neri între 18—30 ani, și-au dat în- 
tîlnire pe faleza Dunării în cadrul 
concursului dotat eu trofeul „Peș
tișorul de aur". Trofeul a revenit 
echipei Cooperativei „Igiena". 
După ce juriul a cîntărit „rezul
tatele", a acordat șl premiile indi
viduale : Ion Cazan, Aurel Pânde
le și Drăgan Relu.

Acest concurs, devenit tradițio
nal la Galați, s-a încheiat cu un 
program care a cuprins demon- 1 
strațil de gimnastică, întreceri de 
cșiac și muzică ușoară.

ALEXANDRU N1CULESCU

PREZENȚI IN CAMPANIA 
DE TOAMNA

Din inițiativa Comitetului jude
țean U.T.C., ’ intr-un mare număr 
de unități agricole din județul 
Prahova ziua de duminică a fost 
declarată zi de muncă voluntar- 
patrlotică pentru sprijinirea lu
crărilor urgente din campania de 
toamnă. 10 000 tineri au răspuns 
chemării organizațiilor U.T.C., a- 
ducind o însemnată contribuție la 
strîngerea șl depozitarea recolte! 
din cadrul fermelor I.A.S. Puche- 
nll Mari, Fit:pești de Pădure. 
Rîfov, Măgurele, Ciorani ș.a. Ei 
'au recoltat peste 120 ha de po- 
„xumb, au cules struguri, prune, 
au lucrat la pregătirea silozurilor 
șl însilozări.

99
Noul autoturism românesc va fi fabricat pe baza unei licențe 

franceze fiind similar cu modelul „Renault-12“. Incepînd din trimes
trul I al anului viitor, paralel cu construcția „Daclei-uoo“, el va intra 
în producția de serie, treptat urmînd să ocupe locul principal în pro
ducția uzinei din Pitești. Prezentăm astăzi principalele caracteristici 
ale noii mașini.

După cum se vede și în fotogra
fie, ea este de tip berlină, cu 4 uși. 
Linia șa este astfel studiată îneît 
șă asigure o foarte bună stabilita
te chiar la viteze mari. Caroseria 
este autoportantă și, în cea mai 
mare parte, sudată, cu excepția 
aripilor din față care sînt prinse 
cu șuruburi (ceea ce facilitează 
foarte mult reparațiile). Cele pa
tru uși au geamuri mobile (cele 
din spate nu coboară total). ’

Motorul: „Daeia-1300" are trac? 
țiunea în față, cu motorul plasat 
înaintea axei roților. Capacitatea 
— 1289 cmc. în patru timpi, cu 
blocurile cilindrilor în fontă șl că
măși amovibile umede, chiulasă în 
aliaj de aluminiu, răcirea prin cir
cuit sigilat. Arborele cotit are 
cinci paliere, supapele sînt în 
cap, comandate de un arbore cu 
came lateral, antrenat de un lanț 
simplu. Ambreiajul — de tip mo- 
nodisc sec. Cutia de viteze — pa
tru viteze sincronizate și mers 
înapoi, fără priză directă. Ea este 
o versiune ușor modificată a celei 
de pe „Renault-16“. Direcția — cu 
cremalleră. Frinele — pe disc în 
față, cu tamburi în spate. Circui
tul hidraulic e dotat cu un limi- 
tator de presiune pe acționează în 
funcție de încărcarea mașinii. 
Suspensia : în față — independen
tă, cu cadrilatere deformabile 
transversale, arcuri elicoidale cu 
diametrul mare, amortizoare hi
draulice telescopice și o bară de 
torsiune stabilizatoare. în spate — 
o suspensie mai rigidă, dar avînd 
totuși arcuri elicoidale și amorti
zoare hidraulice telescopice. Vite
ză maximă ; peste 140 km/h, eon? 
sum : între 7—10 litri la 100 km. 
Puterea motorului : 54 CP DIN la 
5250 tr/mn. compresie 8,5/1. Cuplu 
maxim : 9,6 kg la 3000 tr/mn. 
Cauciucuri : 145 X 330. Presiunea : 
1,5 atm. în față, 1,7 atm. în spate. 
Rezervorul de benzină — 50 litri. 
Baia de ulei a motorului — 3 litri. 
Diferențial și cutie de viteză — 
1,640 litrț. Circuitul de răcire : 5 
litri. Mașina nu are nevoie de nici 
un fel de gresaj.

în fotografie prezentăm și ta
bloul de bord, alcătuit din trei ca
drane circulare. Cel din mijloc cu
prinde vitezometrul și contorul ki
lometric. Cel din stingă indică ni
velul benzinei în rezervor, cuprin- 
zînd și lămpile martor ale semna
lizatoarelor laterale, indicatorul 
pierderii de presiune a uleiului șl 
cel al încălzirii excesive a moto
rului. în dreapta — un voltmetru, 
o lampă martor pentru lanterne, 
una pentru faruri șl alta care atra
ge atenția că frîna de mînă nu a 
fost deblocată. Schimbătorul de 
viteze e montat la planșeu.

B. A.

-jEi ?_? 4?,

„UCENICUL"

Ne-a sosit la redacție o cu
legere de versuri și proză e- 
ditată de un colectiv de elevi 
aparținînd cercului literar 
„Octavian Goga“ de la Grupul 
școlar auto din Brașov. În
drumați de profesorul Const. 
Grindeanu, după o apreciată 
inițiativă de a se dedica, in 
timpul liber, culegerilor de 
folclor, elevii brașoveni reu
șesc astăzi performanța de a 
oferi cititorului creații proprii. 
Le urăm succes șt-i invităm 
să frecventeze paginile „Pre
ludiului" nostru.
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DESTINE PARALELE
Există chemări luminoase între 

oameni, alăturări și coincidențe 
supreme — și nu totdeauna re
porterului îi este dat să dea pes
te un astfel de caz, cînd doi tineri 
își îngăduie reciproc ideile, aîătu- 
rindu-le pe pragul aceluiași timp 
al încrederii și al prefacerii.

Aici, la Criș, în județul Mureș, 
am vrut să scriu despre un sin
gur om, dar timpul — fericită în- 
tîmplare — ne-a stat împotrivă.

Omul dinții — inginerul agro
nom Alexandru Sotirică, șef de 
fermă, a rostit și numele celuilalt 
inginer — Petru Gherman, ajuto
rul său. Alexandru și Petru, așa îi 
cunoaște lumea de aici, așa mi 
i-a rostit și Petru Eftimie, primul 
secretar al Comitetului municipal 
Sighișoara al U.T.C. Așa fu
seseră rostite numele lor și-n in
stitut, pînă nu prea de mult, cînd 
cei doi nedespărțiți studenți ai 
grapei 1 502, visînd să fertilizeze 
zonele sterpe ale-flanelei — vis 
necuprins, arzător și romantic —■ 
s-au căutat și, la un an de la ab
solvirea Institutului Agronomic 
din București, s-au regăsit din 
nou, într-o zi de sfîrșit de vară.

— N-o vom uita, era-n august 
1967, cînd ne-am lovit nas în nas 
în ușa directorului trustului. De 
atunci am rămas mereu alături. 
Am mers împreună la cea mai 
slabă fermă din județ, adică aici, 
la Criș.

Crișul fusese o secție a gostatu
lui Laslea, secție dificilă din toa
te punctele de vedere. Dealurile 
se-nghesuie aici unul în celălalt, 
zăpoarele de ploaie desfundă no
roiul pînă la burțile cailor. în li
vadă și-n seotoral zootehnic nu

exista nici un drum de acces. Pen
tru cele 154 ha de pomi fructi
feri fusese ridicat doar scheletul 
unui hambar pentru sortat fructe 
— și acela părăginit — deși Cri
șul, din 1949, era secție a gosta
tului Laslea. In zestre mai avea 8 
tractoare, din care cite va erau 
inapte. (In anul următor, unele 
s-au și casat). La atelierul de 
tîmplărie se foloseau sculele per
sonale ale meșterilor.

Șeful de fermă. Alexandru So
tirică,' își amintește :

— Țin minte, venisem aici în
tr-o seară, pe-o motoretă. Mi se 
prezentase totul în roz. Cum era 
noapte, nu văzusem decît sediul. 
Peste cîteva zile trebuia să so
sească și Petru. Mă bucuram. In 
aceeași seară m-am întors la Si
ghișoara. Soția mi-era însărcinată 
(de altfel, nici peste o lună a 
și născut). A doua zi dimineața, 
cînd am revenit, totul s-a arătat 
în lumină. M-am luat cu mîinile 
de păr. Era alăridăTS. Mi-am zis : 
mai staii’fWh'ă vmb^f* Pelin 
și-om vedea noi ■'încotrova. 
Singur, nu găseam capătul, totul 
«ra nn «hem încâlcit... Era și se-

pînă și o parte din salariul nos
tru acestui țel niciodată abando
nat. Mai întîi, am deschis drumuri 
de aaces. în sectoarele zootehnic 
și livadă. Am instalat lumină 
electrică în grajduri, am dotat și 
extins atelierul mecanic (un strung 
ne mai lipsește, ca să nu fim 
unul dintre atelierele mecanice 
cele mai modeme). Am construit 
un depozit de îngrășăminte. Am, 
trecut apoi la refacerea livezii. 
Cea mai mare cantitate de prune 
pentru export, recoltată înainte 
de venirea noastră, a fost de 21 
tone. Anu! acesta am expediat 50 
de tone. în anul 1967, cînd ? "i 
sosit, producția de mere a fost'ae 
100 tone Acum : 280 tone, din 
care 150 sînt destinate exportului. 
Specialiști din cîteva țări occi
dentale s-au deplasat aici și au 
contractat, direct, de sub poalela 
grele ale pomilor, cantități însem
nate. Am- realiwfps^bajrip ptentru 
captareB-'-SrpdP, -am ■extins consi
derabil sectorul zootehnic, am 
:caimp3râl patru tractoare noi. 
Vrem ca în urma noastră să ră- 
mînă fapte mari, fiindcă nu noi 
vom moșteni Crișul ; într-o zi, tot

drumeție

I. RUSU
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Imagine autumnală din Căli, 

mănești care te îndeamnă Ut

MARTA MINCIU

A CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21).
• CEI MAI FRUMOȘI ANI t 
(zilele filinurul din KUi.) rulează 
la Republica (orele 10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30).
• PARIA rulează la Luceafărul
tarele 9. 11 15, 13,30. 16, 18,30 , 21), 
București (orele 8,30 11. 13.3‘J. 16;
18.30. 21). Favorit (orele 10. 13:
15.30. ia. 20.30) Sala Palatului 
(ora 19,30)
• MY FAIR I.ADY : rulează la 
Central (orele 9,30. 13. 16,30 . 20).
A LA NORD ȘPRE NORD-VESȚ : 
rulează la Festival (orele 8,30;
11.30. 14,30 17,30 , 20,30)
A ULTIMA LUNA DE TOAMNA : 
rulează la Union tora 20,00).
A A TRAI PENTRU A TRAI î ru
lează la Union (orele 15,30 , 18).
• ICONOSTAS : rulează la Unirea 
(ora 15.30).
A MEMENTO î rulează la Cotro- 
ceni (ora 20,30).
A O CHESTIUNE DE ONOARE S 
rulează la Cotrocenl (orele 15,30; 
18), Viitorul (orele 18; 20,30).
A TINEREȚE FARA BATRINE- 
ȚE: rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18: 20.15) Viitorul'(ora 15.30). 
A CONTESA COSEL : rulează la 
Moșilor (orele 15.30; 19).
A O~ NOAPTE FURTUNOASA S 
rulează la Munca (ora 20).
A GIOCONDA FĂRĂ SITRÎS : ru
lează la Rahova (ora 20,30).
A TIGRUL : rulează la Lumina 
țârele 8,30—18 In continuare ; 18,30;

20,45), Drumul Sării (orele ÎS; 
17.30, 20)
• MARATON : rulează la Buzestl 
(orele 15,30, 18; 20.30).
A ARMATA CODOBATURILOR 
DIN, NOU IN LUPTA i rulează la 
Flacăra (ora 15,30).
• SOARELE VAGABONZILOR S 
rulează la Glulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Volga (orele 9,15—16 în con
tinuare . 18,15; 20.30).
e CREOLA OCHII-Ț1 ARD CA 
FLACARA : rulează la Munca (o- 
rele 16 18) Rahova (orele 15.30:
18).
A AM DOUA MAME * ȘJ DOI 
TAȚI : rulează la Vitan (ora 20). 
A CAVALERII AERULUI : rulea
ză la Pavea (orele 15,30, 18, 20,15). 
A LOVITURA PUTERNICA : ru
lează ta Progresul (ora 20.30).
A VIRSTA INGRATA rulează la 
Dacie (orele s.30—20,45 în conti
nuare). Lira (orele 15,30; 18. 80.15). 
A OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE : rulează la Popular (orele
20.30) .
A DRAGOSTE LA LAS VEGAS a 
rulează la Unirea (orele 18: 20,15), 
Flacăra (orele 18. 20,30).
A OMUL, ORGOLIUL, VENDE
TA : rulează la Aurora (orele 9: 
11,15; 13,30, 16, 18,15; 20,30), Modern 
(orele 3.30: 11: 13.30; 16: 18.30: 21). 
A OMUL MOMENTULUI I rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18: 80,15), 
Vitan (orele 15.30 18).
A ARUNCAȚI, BANCA IN AER : 
rulează la Doina (orele 11,80; 18,45; 
16; 18,15; 20,30).
A OMUI CARE VALORA MI
LIARDE : ruleazS la Victoria ta
rele 9; 11.15; 13,30: 16; 13.30: 20,45), 
Grivița (orele 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20,50), Melodia (orele 9;

11,15; 13,80; 18; 18,30: 20,45), Flamu
ra (orele 9; 11.15; 13,30; 16, 10,15;
20,30).
A UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15, 13,30. 15,45, 18 20,45), Mioriță 
(orele 0,30, 12, 15,30, 18, 20,30), Arta 
(orele 9—15,45 în Continuare ; 
20,30).
?ADIO GRINGO : rulează 

rîngaș’ (orele 15,30; 18, 20,15).
A SHERLOCK HOLMES : rulează 
la populat (orele 15,30; 18).
A COMISARUL „X" ȘI BANDA 
„TREI ClINI VERZI" : rulează la 
Progresul (orele 15,30, 18). înfră
țirea (orele 15; 17,45. 20).
A ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la Feroviai (orele 8,30: 11; 
13,30. 16, 18,30 , 21), Excelsloi (orele 
9,45; 12,15. 14,45. 17.15; 20), Floreas- 
ca (orele 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15; 
20.30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16, 18,15, 20,30), Tomis tarele 9: 
11,15; 15,45. 18,15. 20,30).
A MONDO CANE: rulează la 
Timpuri No! (orele 9—21 în conti
nuare).

MARTI, T OCTOMBRIE 199»

Opera Română : TOSCA — ora 
19,80; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) ; IDIOTUL
— ora 20, (Sala Studio) : TRA
VESTI — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): NEPOTUL LUI RAMEAU
— ora 20, (Sala Studio) ; KEAN — 
ora 20 î Teatrul Mic : IERTAREA

— ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) ' VIJELIE IN 
CRENGILE DE SASSAFRAS - 
ora 19.30 ; (Sala Studio) : ENIGMA
TICA doamnă „M“ - ora 20 ; 
Teatrul Giuiești : PĂLĂRIA FLO
RENTINĂ — ora 19,30; ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : MANEVRELE — 
ora 19,30 ; Teatrul Țăndărică (str. 
Academiei) : A FUGIT UN TREN
— ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : BIRLIC — ora 19,30; 
(Cal. Victoriei) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 19,30.

MARTI, 7 OCTOMBRIE 1969

A 18,00 Buletin de știri a l*,05 
Povestea circului (IV) a w,20 Stu
dioul școlarilor. Vă place muzica 7 
Tema : Formele muzicii — Liedul. 
A 18,45 Coordonatele științe! româ
nești. a 19,15 Muzică populară. 
A 19,30 Telejurnalul de seară. 
A 20,00 Actualitatea economică — 
ediție specială, a 00,20 Filmul ar
tistic „întîlnire pe malul mării" — 
o producție a studiourilor DEFA- 
Beriin. a 21,55 Prim plan. Mlrcee 
Ștefănescu a 02,20 Muzică ușoară 
pe 16 mm cu Luminița Dobrescu, 
Constantin Drăghlcl șl Roddy Mc
Neil. a 02,40 Teleglob. Imagini din 
R.D. Germană, a 03,15 Telejurna
lul de noapte. A 03,20 închiderea 
emisiunii.

A OCTAVIAN CHETAN, Luciditate șl spirit înnoitor. A GHEOR- 
GHE P. APOSTOL, NICOLAE BELLI, Proprietatea socialistă — baza 
propășirii economiei naționale șl a întregii societăți socialiste în țara 
noastră, a CONSTANTIN VLAD, Făurirea societății socialiste șl pro
blemele dezvoltării națiunii române, a ION FLOREA, Perfecționarea 
cadrului organizatoric și instituțional al democrației socialiste. A VA
SILE POPESCU, Cercetarea etică în lumina lucrărilor Congresului al 
X-!ea al Partidului Comunist Român, a ATHANASE JOJA. Problema 
modalității de-a lungul timpurilor (I), a C.I. GULIAN, „Monoteismul" 
primitiv, a al. POPESCU, Cercetarea științifică în Institutul de 
filozofie. A nils (3FFENBERGER, SORIN VIERU, Contribuția Cen
trului de logică la dezvoltarea științei.

DISCUȚII : a ANA GAVRILA, Conceptul de specific național.
COMUNICĂRI : A MIHAIL CERNEA. Schimbări ale structurii fa

miliei țărănești în cooperativele agricole.
CRONICA IDEILOR : a ELENA FLOREA, Suveranitatea, rolul so

cial și viitorul națiunii în optica unor gînditori occidentali contem
porani.

VIAȚA ȘTIINȚIFICA : a Sesiunea de comunicări științifica 
a Institutului de filozofie ; Sesiunea științifică ; General și particu
lar în lupta revoluționară șl în construirea socialismului, în lumina 
experienței partidelor comuniste.

Nr. 9/1969
STUDII ȘI ARTICOLE : a ATH. JOJA. Problema modalității de-a 

lungul timpurilor (II). a SIMION PUNI. Dezvoltarea multilaterală a 
personalității umane, a PAUL BALA, Cultul divinităților care mor șl 
înviază. Zeii vegetației (I).

COMUNICĂRI : A HERMAN H LANTEZ (U.S.A.), Observații pri
vind modificarea rolului sociologului în societatea americană.

A CERCETAREA CRITICA A ISTORIEI FILOZOFIEI ROMA
NEȘTI : 150 ani de la nașterea lui Bălceșcu. a RADU PANTAZI, 
Concepția filozofică a lui Nicolae Bălceșcu. a DAN BBRINDEI, NI
COLAE BĂLCEȘCU — personalitate marcantă a istoriografiei româ
nești. A NICOLAE ISAR, Critica monarhiei absolute și „republica 
democratică" în concepția lui Nicolae Bălceșcu. a N. LIU, Nicolae 
Bălceșcu și romantismul în istorie, a GH. EPURE, Raportul din
tre libertate șl egalitate în gîndirea lui Nicolae Bălceșcu.

A CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE : Cultură șl valoare (LUDWIG 
, GRUNBERG); Sociologia mișcării inovatorilor (ACHIM MIHU — 

Cluj).

zonul cel mai greu. In toamna 
aia nu știam de ce să ne apucăm 
mai întîi. Nu că nu puteam, dar 
la cerințele de atunci ne lipseau 
de toatele. Un kilogram de în
grășăminte măear nu exista. Am 
.avut nevoie de mult ajutor. Amîn- 
doi sub 80 de ani, am trecut u- 
neori prin momente de descu
rajare, dar faptul că întotdeauna 
ne-am sprijinit unul pe celălalt 
a însemnat foarte mult... Direcția 
I.A.S.-ului Sighișoara ne-a ajutat 
și ea foarte mult.

Petru Gherman sintetizează :
— A trebuit să luăm totul de 

la capăt. Nu rareori am sacrificat

va trebui să plecăm în altă parte. 
Dar pînă atunci, avem ambiția 
să facem din această fermă, cînd- 
va înapoiată, una dintre cele mai 
modeme și mai rentabile secții ala 
I.A.S.-ului Sighișoara.

Nimeni nu cumpără adevărul. 
El se naște și trăiește prin sine. 
Cei doi tineri ingineri agronomi 
iubesc adevărul, tinerețea și mun
ca. Pe fiecare cuvînt pe care ni 
l-au spus stă călcîiul unei fapte. 
Și nu una obișnuită. Aici, la Criș, 
tinerețea a doi oameni s-a dove
dit a fi temerară și rodnică.

GH. ISTRATE



MOMENTE DECISIVE ÎN BĂTĂLIA BECOLTEI

UN IMPERATIV LA ORDINEA ZILEI:

TERMINAREA ÎN TIMP UTIL A

LUCRĂRILOR
AGRICOLE

Intensificat considerabil în săptămîna care a trecut, ritmul 
lucrărilor agricole în judlețul Timiș este departe de nivelul 
posibilităților atît în cooperativele agricole cît și în unitățile 
agricole de stat. în timp ce cooperativele agricole din Cărpiniș, 
Cruceni, Sacoșul Mare, Șipet, Preștea au semănat cu grîu între 
200—400 ha fiecare, altele — Ivanda, Diniaș, Grăniceri, Lenau- 
heim, Nerău, Stanolova — încă nici n-au început lucrarea. 
Faptul e cu atît mai de neînțeles, cu cît marea majoritate a 
unităților din județ au încheiat semănatul orzului. La C.A.P. 
Cireșu, Hezeriș și Știuca n-a început nici culesul porumbului. 
Cu nepermisă încetineală se 

desfășoară pregătirea terenu
lui și semănatul, ca și celelal
te lucrări de sezon la C.A.P. 
Lugoj, Secaș, Rădmănești, Got
tlob, Dudeștii Vechi, Valcani, 
Sîngeorge, Sînpetru German, 
Comloșul Mare II și Periam. 
La cooperativa din Ghilad mai 
sînt de recoltat suprafețe mari 
de sfeclă, floarea-soarelui șl 
poru b. Datorită unei slabe 
organizări a muncii, din cele 
220 ha de porumb recoltat, 
știuleții n-au fost transportați 
decît de pe numai 132 de hec
tare. Consiliul de conducere 
al cooperativei în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Magearu 
— președinte — deși observă 
că pe alocuri tractoriștii mai 
tineri fac lucrări de proastă 
calitate, nu-i trage la răspun
dere, pe motiv că aceștia „pă
răsesc tractoarele și pleacă". 
Considerăm că o asemenea a- 
titudine nu-și are rostul, mai 
ales acum, cînd trebuie puse 
baze solide recoltei viitoare de 
grîu. Este absolut necesar ca 
atît conducerea cooperativei 
cit și cea a I.M.A. din Ciacova 
să privească cu mai mult simț 
de răspundere respectarea in
dicilor de calitate. _

Pe tarlalele cooperativei a- 
gricole din Remetea Mare am 
întîlnit două tractoare care 
stau: unul cu plug, celălalt 
cu disc, mecanizatorii avînd... 
„ceva de discutat". Pe o altă 
parcelă, la hotar cu Ianova, se 
lucra cu o semănătoare SU-29 
la semănatul orzului. Ne-am 
dat seama, după numărul mic 
de saci goi, că nu s-a realizat 
mult în ziua respectivă. Meca
nizatorul Constantin Alexan
dru ne-a declarat: „Azi am 
început semănatul în jurul o- 
rei nouă, iar ieri cu o oră mai 
tîrziu și am oprit lucrul pe la

18,30. Aceasta din cauză că eu 
transport sămânța pe tarla, duc 
remorca înapoi la secție și nu
mai pe urmă trec la semănat 
Apoi lucres cit îmi ajunge să- 
mînța..."

In afara slabei organizări 
a transportului seminței, trac
toristul reepectlv își permite 
ca, la prtnz, să parcurgă 6—7 
km pînă la Remetea pentru a 
lua masa. Deci alte ore pier
dute, care cîntăresc greu în 
balanța randamentului și așa 
■destul de scăzut. La secția de 
mecanizare oare deservește 
cooperativa agricolă din Iano
va am întîlnit stînd cinci trac
toare. Trei mecanizatori t 
Francisc Carageov, Ion Bulai- 
che și Ștefan Curteanu cură
țau combinele cu care au re
coltat floarea-soarelui, parcă 
aceasta ar fi fost munca de 
prima urgență și nu lucrările 
de semănat. Tot aici, mecani
zatorul Florin Lintoc fixa ba
ra de tracțiune la mașina de 
semănat care s-a rupt cu o zi 
înainte, la orele 17. Oare me
canicul 
măsuri 
se mai 
zi ?

Concluzia care se desprinde 
din constatările noastre este 
că acolo unde se manifestă ca
rențe în organizarea muncii, 
lucrările agricole întîrzie, in
dicii de calitate sînt scăzuți, 
participarea la muncă a coo
peratorilor și mecanizatorilor 
este nesatisfăcătoare. Organi
zarea exemplară a locului de 
muncă, mobilizarea activă a 
tuturor forțelor, controlul ri
guros și îndrumarea eficientă 
sînt măsuri care trebuie să 
stea In centrul atenției tuturor 
factorilor răspunzători de bu
nul mers al lucrărilor ogricole.

ELISEI TARȚA

secției nu poate lua 
imediate ? Trebuia să 
piardă 3—4 ore a doua

(Urmare din pag. I)

înțejfe £ că cei doi șoferi oare își 
oferiseră întâmplător sprijinul ti
nerilor mecanizatori nu pot su
plini absența șefului secției și a 
mecanioului de întreținere plecați 
cine știe pe unde...

Cealaltă imagine înfățișează 
doar parțial -parcul secției .care ,
deservește C.A.P. Balta Doamnei.
Aici, unde cooperativa a însămîn- u.,.., » F„-
țat doar jumătate din suprafața posit alcl Reflectorul televiziunii.

— Am în evidență vreo trei
zeci și ceva. Eu lucrez la birou, 
np cu ei, n-am de unde să știu 
exact. Ne îAtîlnim mai rar...

Și-atunci cine să-l trezească pe 
Costică ?

Nu numai I.L.F.-ui!

Cu puține zile în urmă a po-
planificată, fiind deci nevoie 
de un volum mare de lucrări 
pentru pregătirea terenului, 
nu mai puțin de 8 tractoa
re din cele 16 sînt în si
tuația celor pe care vi le pre
zentăm. Două din ele au ajuns 
mormane de fier cu o seară înain- ' 
te, în urma unui concurs de vi
teză și obstacole pe care cei doi 
mecanizatori l-au început la ieși
rea din circiumă ! Și nu doar a- 
semănarea imaginilor ne-a deter
minat să le alăturăm, ci faptul că 
cele două secții în care am în- 
tîlnit o astfel de lipsă de răspun
dere aparțin uneia și aceleiași în
treprinderi : I.M.A. Bărcănești.

Trezește-te, Costică!

Din 250 de hectare de porumb 
care le aparțin cooperatorilor din 
Puchenii Mari n-au reușit să re
colteze decît 40. Performanța lor 
zilnică (deși au în sprijin și două 
combine de recoltat) este de nu
mai 4 hectare...

Știind cât e de 
zile pe cîmp ai 
Savu' .Costică, a

La C.A.P. Balta Doamnei, tone 
de legume se depreciau așteptînd 
zadarnic mașinile celor sosiți să 
le transporte la piață. I.L.F. Plo
iești. Sîmbătă, iată, mașinile au 
venit. Numai că una din ele, în
chiriată de la D.R.T.A. și purtând 
numărul PH-1990, cum a venit, 
așa a și plecat. Goală. Cantitățile 
de cartofi pe care trebuia să le 
preia din satul Bîra au rămas în 
continuare pe cîmp. La toate In
sistențele tehnicianului de Ia 
I.L.F., responsabilii cooperativei 
s-au arătat neputincioși. N-au 
putut găsi patru oameni oare să 
încarce o mașină. Dar ei, nu erau 
în preajmă ? Cum cooperatorii 
din Balta Doamnei mai au des
tule zeci de tone pînă să-și ono
reze contractul și cum mașinile 
care circulă în gol trebuie și ele 
plătite, credem că asemenea si
tuații nu afectează doar punga 
I.L.F.-ului.lucru în aceste 

putea crede că 
u«,vu- jxjvovlvo, a căzut frînt de 
oboseJ/a. Dacă fotoreporterul ar 
fi prins în cadru și firma în preaj
ma căreia tînărul vlăjgan sforăie 
la soare ați fi înțeles fără expli
cații că el a căzut frînt de bău
tură. Din păcate, în această co
mună n-a fost singurul pe care 
l-am întîlnit într-o asemenea sta
re. Nu sînt puține nici „domni
șoarele" care, potrivit vorbelor 
unui vîrstnic cooperator, își plim
bă „capodul" la șosea, pe-o zi 
așa bună de recoltat". Mulți din
tre acești tineri și tinere care în
tîrzie să răspundă chemării re
coltei, sînt și membri ai organiza
ției U.T.C. Ne-am interesat de 
ceea ce face, ce întreprinde or
ganizația ? Ne-a răspuns secreta
ra U.T.C. a brigăzii Odăile.

Satul arde și cineva...

se piaptănă

Merită toate laudele activiștii 
U.T.C. din județul Prahova pen
tru contribuția pe oare și-au a- 
dus-o și și-o aduc în organizarea 
unor largi acțiuni voluntar-patrio- 
tice în sprijinul lucrătorilor de pe 
ogoare. Au fost mobilizați mii de 
tineri, elevi, muncitori, studenți 
și funcționari — îndeosebi din 
municipiul Ploiești și din celelal
te orașe ale județului — pe care-i 
poți întîlni după-amiezile și du
minica la strînsul recoltei în în
treprinderile agricole de stat, în 
cooperative. Numai duminică nu
mărul lor a fost de peste 10 000.

Fotografiile paginii: C. CIOBOATĂ
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• LA COOPERATIVA 
AGRICOLA din Călărașii 
Vechi, după cum am fost 
informați, în ultimele două 
zile nu s-a realizat viteza 
zilnică la recoltări, datorită 
slabei mobilizări a țărani
lor cooperatori. în timp ce 
în cîmp era liniște aproape 
completă — unitatea a re
coltat abia 42 la sută din 
porumbul cultivat, doar 6 
hectare de sfeclă și 60 hec
tare orez din 163 — ingine
rul agronom Nicolae Florea 
se afla la secția de mecani
zare, unde datorită... trece
rii de care se bucură prin 
rabatul la calitatea lucrări
lor executate de tractoriști i 
își repara autoturismul pro- ■ 
priu ajutat de trei ași ai 
meseriei.

Pe cînd va fi ajutat 
să-și... repare și propriul 
stil de muncă ?

*

*

1

I
I

• LA ÎNTREPRINDE
REA AGRICOLA de stat 
Amzacea, trei combine pen- i 
tru recoltat porumbul n-au 
fost folosite nici un minut. t 
Motivul ? Nu există piese 
de schimb pentru înlocui
rea celor defecte.

Intrucît , situația de la ț

• 
X 
I 
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I 
I 
I 
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I.A.S. Amzacea nu este sin
gulară — în Județul Con
stanța peste 60 de combine 
nu sînt folosite din ace
leași cauze — adresăm De
partamentului mecanizării 
din C.S.A. și fabricilor pro
ducătoare întrebarea : Mă
car pentru *75 dați asigura
rea că nu se'va repeta si
tuația ?

coopera- 
de tran- 
Neîntîr- 

controlul 
ea însăși,

Dar, firește, preocupările comite
tului județean U.T.C. nu se pot 
limita în privința marii bătălii ce 
se desfășoară în agricultură, doar 
la atît. Efortul său esențial tre
buie să se îndrepte în permanen
ță și mai ales acum, în mobili
zarea tinerilor oare lucrează 
direot în unitățile agricole. Dato
ria activiștilor U.T.C. este să ac
ționeze în primul rînd în comună,

tinerilor din coo-în organizațiile
perative, I.A.S.-uri și I.M.A. Este 
adevărat, în traseul străbătut prin 
cîteva comune (Ciorani-Gher- 
ghița, Olari, Balta Doamnei, Gor- 
gota, Pucheni și altele) am notat 
și prezența activistului U.T.C. 
Dar, ce fel de prezență ?

La Puchenii Mari se aflau 
chiar doi activiști: un secretar al 
comitetului județean și un șef de

• în județul dîmbo
vița se desfășoară acțiu
nea de vaccinare și control 1 
medical ancelor ce.lucrează ’ 
în zootehnie. Zilnic, zeci de ț 
autocamioane transportă i 
sute și sute de membri coo- ’ 
peratori, cale de mulți ki- ț 
lometri, la policlinicile și ț 
spitalele existente la centru. 
De ce tocmai acum, cind 
recoltatul și semănatul so
licită pe membrii 
tori și mijloacele 
sport în unități ? 
ziat, hotărirea cu 
medical merită, 
pusă la raze !

Soarta producției de grîu 

a anului viitor se hotărăște

in
Ne aflăm în perioada opti

mă pentru însămînțăriie de 
toamnă. în județul Cluj, doar 
40 la sută din terenul planifi
cat e pregătit pentru însămîn
țări, iar însămîMțările s-au fă
cut doar pe 36 la sută din su
prafața repartizată în coopera
tivele agricole. Deși fondul se
mincer de 11 000 tone este a- 
sigurat, cooperativele agricole 
nu au ridicat decît 63 la su
tă. Din motive greu de accep
tat, cooperativele agricole Că- 
mărașu, Panticeu, Cara, Bo- 
bîlna, cu toate că au mari can
tități de semințe repartizate 
încă nu s-au prezentat la ba
zele de aprovizionare. în plus, 
nici Consiliul Superior al A- 
griculturii, cînd a repartizat 
semințele de grîu pentru jude
țul Cluj, nu a ținut seama de 
condițiile pedoclimatice ca
re nu sînt favorabile pentru 
soiul Bezostaia. Cooperativele 
agricole cer semințe din soiul 
Harrach și Cluj 11 oare deși 
sînt semlintensive dau produc
ții la hectar mai mari decît 
Bezostaia, cu care în majori
tatea unităților se obțin 700 
kg la hectar. Deși organele lo
cale au cerut, cu modestie, 550 
tone din soiul Harrach și 700 
din soiul Cluj 11 nu au primit 
decît 30 tone și respectiv 10 
tone. Este într-adevăr o can
titate infimă pentru nevoile 
județului.

Un raid prin cîteva coope
rative agricole ne dezvăluie și 
alte aspecte. în cooperativa a- 
gricolă Gădălin nu s-au însă- 
mînțat decît 6 hectare cu grîu 
în timp ce trei semănători aș
teaptă la sediul secției de me
canizare Vișa. Cooperativa a- 
gricolă Coasta a însămînțat 
90 de hectare din 270 hectare 
planificate. Tovarășul preșe
dinte Ion Călin ne spunea că 
nu au avut tractoare. La sec
ția de mecanizare tovarășul 
Ion Daneș ne spunea că a dat 
două tractoare pentru însă
mînțat dar președintele le-a 
trimis la Cluj cu remorci în
cărcate cu porci pentru că era 
zi de tîrg. în aceeași coopera
tivă s-au arat doar 105 hec
tare, în timp ce în curtea res
pectivei secții două tractoare 
stau de cîteva zile din cauza 
lipsei unor piese de schimb. 
Slaba organizare a muncii e- 
xistă atit în cooperativa agri
colă cît și la secția de mecani
zare. Dimineața, am întîlnit

Alte.' tractoare distruse, un 
bețiv dormind ziua în amiaza 
mare și mari cantități de 
cartofi rămase netransportate 
de pe cîmp din lipsă de... 
brațe de muncă. Iată imagini 
care vorbesc de la sine despre 
organizarea campaniei de ■ 
recoltare la C.AiP. Balta 
Doamnei și Puchenii Mari

aceste zile
mulți cooperatori care deși 
trebuiau să fie de mult la lu
cru umblau fără nici un rost. 
De asemenea, tractoarele, pen
tru că n-au fost alimentate de 
cu seară stățeau la rînd, pier- 
zînd timp prețios.

Cum să înceapă însămînța- 
tul griului cînd nici măcar nu 
l-au țreierat pe cel din vară 
cooperativele agricole Cămă- 
raș, Aluniș, Vultureni, Sic ? 1 
Cooperativa agricolă Bonțida 
nu poate continua semănatul 
deoarece mai are nevoie de 
20 tone de grîu pe care nu și 
l-a asigurat din timp.

Situațiile relatate sînt cunos
cute ide salariații Direcției a- 
gricole și Uniunii județene a

C.A.P.-urilor care, deși sînt 
pe teren, nu iau nici o măsu
ră. Pentru a termina însămîn- 
țatul griului la data planifi
cată, fondul semincer trebuie 
cit mai repede repartizat coo
perativelor agricole, colabora
rea dintre I.M.A. și coopera
tive trebuie îmbunătățită. Ce
le 7 la sută din parcul de 
tractoare al județului care nu 
sînt în funcțiune, majoritatea 
din cauza accidentelor, trebu
ie redate cîmpului. Dacă se va 
menține situația actuală, pla
nul de însămînțări din aceas
tă toamnă nu se va îndeplini 
pînă la 15 octombrie.

GHICA SASU

Contraste 
elevilor la executarea

lucrărilor agricole

comisie. Primul, tovarășul Mari- 
nică, se interesa de culesul po
rumbului în calitate de împuter
nicit al consiliului popular jude
țean, cel de al doilea, tovarășa 
Maria Tătaru, alerga să strîngă 
cotizațiile pe luna trecută. E-ade- 
vărat, mai avea și alte obiective 
în planul de deplasare. între ele, 
unul privind pregătirea olimpia
dei mecanizatorilor.

9
— Trebuia să primim regu

lamentul de la București, dar văd 
că întîrzie. M-am gîndit eu la 
unul provizoriu, deooamdată...

Remarcăm că preocuparea e 
„foarte la ordinea zilei" strîns le
gată de recoltat. Fapt pentru care 
tovarășul Marinică, intervine :

— Lăsați-o, ocupați-vă de alt
ceva, de antrenarea tinerilor la 
muncă, nu e vremea 
olimpiadă.

Dar șefa comisiei 
tesc se apără.

— Așa s-a stabilit, 
răspund...

Situația s-a repetat
— Și la noi, ne spune secreta

rul comitetului comunal de par
tid, au fost zilele trecute doi ac
tiviști U.T.C. Amîndoi deodată. 
M-am și supărat nițel. Unul n-a 
trecut decît pe la școală, celălalt 
s-a interesat de activitatea spor
tivă. De asta ne arde nouă a- 
cum ? Le-am și spus-o, e ade
vărat, noi n-avem cine știe ce 
mari probleme cu participarea ti
nerilor la lucru, vin în majoritate, 
totuși puțin ajutor pe-această li
nie n-ar fi stricat organizației 
U.T.C. din cooperativele noashre. 
Că sînt aproape 400 de uteciști... 
Din programele de deplasare 
aflăm că și activistul deplasat la 
Gorgota, Ștefania Vlădoiu — își 
propune, de asemenea, pentru zi
lele de 6 și 7 octombrie să se 
ooupe de „îndrumarea activității 
asociației sportive" 1

Toate laudele Comitetului jude
țean Prahova al U.T.C. pentru 
acțiunile voluntar-patriotice în 
sprijinul strîngerii la timp a re
coltei. Dar n-ar trebui să fie a- 
tent puțin și la cei care — potri
vit zicalei — se piaptănă cînd sa
tul arde ?

tineret

de

să-

trebuie să

la Cidrani.

De ieri, clopoțelul școlii 
sună și pentru elevii claselor 
a X-a și a Xl-a de liceu. Nu
mai de ieri, pentru că elevii 
acestor clase, făcînd dovada 
unei înalte conștiințe patrio
tice, a unei dîrzenii exem
plare, timp de aproape o lună 
au muncit pe ogoare la strîn
sul rodului toamnei. Prezen
ța lor în cîmpurile fertile, 
a însemnat un sprijin real 
dat lucrătorilor din agri
cultură. Acum, cînd prin re
venirea la școală determină 
încheierea bilanțului unei pe
rioade de lucru — pentru că 
o alta abia începe, cea mar
cată de prezența în cîmp a 
elevilor școlilor cu profil agri
col — conducători de unități 
agricole de stat apreciază con
tribuția în muncă a elevilor.

De la I.A.S. Medgidia, tova
rășul director Marin Tudoran 
ne declara că elevii liceelor 
din oraș, aflați la acțiunile 
patriotice, și-au încheiat acti
vitatea cu un bilanț foarte 
bun : porumbul de pe 110 hec
tare recoltat și depozitat, 
peste o sută de mii de kilo
grame fructe, cinci sute de mii 
kilograme de struguri și cinci 
vagoane de legume — recol
tate, sortate, ambalate și 
transportate. Seriozității cu 
care au lucrat elevii îi dato
răm în bună parte devansa
rea cu aproape 30 Ia sută a 
sarcinilor la zi ce ne reve
neau in campanie. O laudă 
hărniciei de care au dat do
vadă elevii liceelor nr. 1 și 2 
din orașul Medgidia...

De‘ la întreprinderea agri
colă de stat Segarcea, înregis
trăm aprecierea inginerului 
C-tin Biță : Cea mai izbutită 
dintre toate acțiunile organi
zate de U.T.C.! Cei două sute 
și ceva de elevi ai liceelor din 
Segarcea și Bîrca au lucrat 
foarte bine. Circumscrierea 
efortului lor activității colec
tivului unității noastre ne-a 
permis să încheiem cu zece 
zile mai devreme recoltatul 
florii-soarelui, valorificarea 
fără pierderi a întregii recolte 
de legume tîrzii. Avansul luat 
ne permite ca în cel mult o 
săptămînă, să încheiem și re
coltatul strugurilor, porumbu
lui și plantelor furajere.

Discutăm cu directorul 
Trustului zonal I.A.S. Timi
șoara. Apreciază mult activi
tatea celor trei mii și ceva de 
liceeni ce au lucrat în fermele 
agricole. Elevii au recoltat po
rumbul de pe o mie și două 
sute de hectare, cartofii de pe 
trei sute, legumele de pe o 
sută cincizeci și cinci, fructele 
de pe optzeci și strugurii de 
pe patruzeci și două. Ne răs
pund și alți conducători de 
unități agricole Emeric Szabo 
de la I.A.S. Valea iui Mihai, Du
mitru Dumitru de la I.A.S. 1 
Pietroiu, Ion Toma de la I.A.S. 
Prejmer, încă 30 . de șefi de 
fermă, tehnologi șefi, econo-

miști. „Contribuție merito
rie...", „Au muncit foarte 
mult și bine...", „Prin tot ce 
au făcut ne-au întrecut orice 
așteptare..." — cu aceste cu
vinte începeau, aproape fie
care, relatările despre activi
tatea elevilor. Și — drept 
mărturie — cifrele. Le însu
măm, iar acum la sfîrșitul eta
pei, le prezentăm într-un bi
lanț : cei circa patruzeci de mii 
de elevi au contribuit la recol
tarea porumbului, legumelor, 
fructelor și strugurilor de pe 
aproape o sută de mii de hec
tare, au lucrat la înmagazina- 
rea a circa un milion de tone 
diferite produse.

Campania agricolă de toam
nă se află acum în momentul 
maxim al solicitării. Elevii li
ceelor s-au retras din cîmp, 
haina de lucru fiind îmbră
cată acum de elevii școlilor a- 
gricole. Cîteva mii de elevi ai 
școlilor profesionale de meca
nici agricoli asigură deja 
schimbul II pe tractoare, su- 
pravegheați de mecanizatorii 
mai în vîrstă, cu care lucrează 
în grupe, contribuind la pre
gătirea terenului pentru însă
mînțări. Totodată, elevii ce
lorlalte școli agricole lucrează 
la recoltări. Rezultatele pri
melor zile de muncă sînt bune 
dar ele ar fi putut avea o re
zonanță aparte. Nu o au 
pentru că în multe locuri, 
luați cu treburi, spun dînșii 
mai importante, conducătorii 
unităților pur și simplu au 
neglijat această forță pe care 
o reprezintă elevii școlilor a- 
gricole. Cu toate că timpul de 
cînd au venit în unități se so
cotește, de acum, în zile, în 
multe dintre întreprinderile 
aparținînd Trusturilor I.A.S. 
Bacău, Galați, Craiova și Ora
dea, munca elevilor încă n-a 
fost organizată. Nu se simte 
nevoia pentru aceste forțe? 
Greu de crezut, de vreme ca 
recoltatul porumbului și elibe
ratul terenului sînt lucrări 
țnult rămase în urmă, iar me
canizatorii nu fac nici pe de
parte față solicitării. O con
vorbire avută cu tovarășul 
Angelo Niculescu, prim-vice- 
președinte al C.S.A., lăsa să 
se înțeleagă că aportul elevi
lor aflați acum, în cadrul ac
țiunilor patriotice, în între
prinderile agricole de stat, 
s-ar putea concretiza în scur
tarea campaniei agricole cu 
cel puțin o săptămîna. Tova
răși din conducerile I.A.S. și 
fermele agricole, nu lăsați ne
folosite o astfel de forță ! 
Interesele producției trebuie 
să conducă la inițierea u- 
nor astfel de măsuri organi
zatorice care să asigure inte
grarea cu toate forțele a ele
vilor din școlile agricole. De
vansarea cu o săptămîna a 
campaniei agricole înseamnă 
un cîștig care merită cu priso
sință, orice efort!

GH. FECIORU
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Tînărul scriitor Iulian Neacșu a asistat în această vară, la o 
serie de spectacole artistice populare în cadrul celui de-al 
IX-iea concurs al formațiilor de amatori, fiind membru al juriu
lui unuia din centrele unde s-au desfășurat fazele concursului 
(Mediaș). Din același juriu a făcut parte prof. univ. Mihai 
Pop, directorul Institutului de Etnografie și Folclor al Academiei. 
5n această împrejurare tinărul scriitor a solicitat reputatului 
folclorist o serie de lămuriri privind locul folclorului în cultura 
românească, cercetarea actuală a creației populare e'.c.

Socotind că fragmente din acest mai lung dialog prezintă un 
interes deosebit, le facem cunoscute, pe această cale, cititorilor.

( Urmare din pag. I)

este întreținută și stimulată. Fiindcă o condiție hotărîtoare 
pentru fertilitatea raporturilor tinăr-cultură o aflu în educa
rea sa în spiritul respectului față de tot ce este produs al 
inteligenței și sensibilității umane, în spiritul cunoașterii, al 
recunoașterii autorității valorilor. Fără școală însă, în afara 
procesului de instrucție dirijată, acceptarea valorilor ar avea 
frecvent un caracter întimplător, subiectivismul structural 
datorat limitelor proprii, diferite de la individ la individ, ar 
duce la deformări greu imaginabile. Se știe, sînt rare cazurile 
de autodidacți care impun prin rigoarea judecăților lor valo
rice, prin intuiție și discernămînt; ele vin, ca excepții, să 
confirme regula cuprinsă în afirmațiile de mai sus. Consa- 
crînd, deci, primatul școlii, marile ei datorii, este bine să ne 
întrebăm : „Și le îndeplinește ea întrutotul ?" Spațiul rubricii 
impune să traversăm — doar printr-o afirmație generală, dar 
pe deplin verificabilă în rezultate — realitatea unor realizări 
remarcabile dobîndite de școala noastră. Sînt însă cîteva as
pecte și direcții în care cred că s-ar putea acționa încă mai 
cu folos. Le-aș aminti și cu această ocazie, am mai făcut-o și 
în alte rînduri, convins că, — sistematizate, adăugîndu-și al
tele — vor găsi soluționările optime. Mai întîi, aș menționa o 
anume rigiditate a unei părți a manualelor școlare, o insu
ficientă preocupare pentru stilul în care sînt redactate. A- 
cesta, stilul, 
mai fericită 
tivș (date, 
tive, ducînd la educarea sau formarea unui sentiment, unei 
atitudini față de evenimentul sau autorul discutat. Mi-a fost 
dat să constat în cărți de școală (de literatură, de istorie etc.), 
că se apelează în mod curent cînd e vorba de personalități 
ale istoriei, culturii, științei la expresiile : „a fost unul dintre 
cei mai mari". Iar asistînd la predarea unor lecții de litera
tură să sesizez conformismul didactic prin care se transmit, 
în unele cazuri, aceste adevăruri de netăgăduit dar care — 
exprimate cu sentimentul împlinirii unui act oarecare, fără 
vibrație proprie — duc din capul locului, la uniformizarea 
atitudinilor, la linearitate în plan valoric. Pentru afirmația 
„cel mai mare" argumentele ce se aduc trebuie să vizeze de
sigur calitatea operei, mesajul ei umanist, dimensiunea talen
tului. Analiza unei poezii se mai face încă. în clasă, cîteodată 
pe strofe, se mai desprind mecanic „ideile principale" ale fie
căreia (intr-un manual de ciclu elementar de acum cîțiva 
ani un pastel eminescian era analizat strofă cu strofă, fiind 
pur și simplu devastat prin această operație de primitivă „chi
rurgie estetică", anulindu-se cu imperturbabilă liniște senzația 
de inefabil ca și cum ar fi fost vorba de niște versuri oarecare, 
să spunem cele ale vestitului cîntec „Vine, vine, primăvara"). 
Se ajunge în cazul unei bune părți a elevilor la convingerea 
că, din moment ce au fost învățați la clasă, înscriși pe biletele

ar trebui să rezulte dintr-o îmbinare cît 
a elementelor pur instructive, informa- 

titluri, evenimente etc.) cu cele afec-

Iulian Neacșu : Asistînd 
spectacolele acestui concurs 
mi-am amintit, tovarășe profe
sor, o serie întreagă de atitu
dini în fața acestui tezaur ines
timabil ai poporului nostru. 
Surprinși de bogăția și varie
tatea Iui unii au crezut că 
prezența atît de vie a folcloru
lui se datorește unui deficit de 
cultură propriu-zisă. 
voastră ce credeți ? Se opune 
creația cultă creației folclorice, 
ignorîndu-și influențele reci
proce 7 Ori fiecare corespunde 
unul anume moment din cul
tura românească 7

Mihai Pop : Cultura veche, 
cultura noastră medievală a 
fost o cultură românească la 
care a participat întreaga obște. 
Nu cred că în ceea ce a păs
trat din epoca foarte veche, 
chiar de la începutul evului 
mediu, literatura orală s-ar 
despărți de alt mod de a fi. 
Literatura medievală a fost în 
întregimea ei orală. Nu de un 
deficit e vorba — asta arată 
o mare neînțelegere ! — ci de 
un mod organic al culturii ro
mânești, în acel timp. Poezia lui 
Ion Barbu este o poezie cultă, 
chiar foarte cultă, pentru epoca 
noastră și Ia nivelul mijloacelor 
artistice ale lui Ion Barbu » ca 
și poezia lui Alecsandri, cores
punzătoare vremii sale, cît și 
nivelului mijloacelor artistice 
romantice. A înțelege, deci, lu
crurile istoric e maniera cea 
mai recomandabilă dacă vrem 
să definim momentele și mo
durile culturii în așa fel încît 
să nu inventăm ceea ce nu a 
existat sau să interpretăm ca 
pe o scădere ceea ce reprezintă 
decît | o modalitate dintre nu
meroasele altele dar, întrucît 
e organică, egală cu oricare 
alta. Cred că fiecare moment al 
dezvoltării culturale are lite
ratura corespunzătoare. Poezia 
populară are însă calități care 
trec peste vreme și prin acestea 
stă alături de creațiile culte ale 
diferitelor epoci. Oamenii șe re
găsesc mereu în ea. Poeții gă
sesc în ea ecouri ce le vorbesc 
și pe care le .regăsim apoi în 
poezia lor. Poezia lui Ion Barbu 
ca și a lui Tudor Arghezi sînt

Dumnea-

poezii ale vremii noastre, mo
derne, dar în ea găsim ecouri 
din poezia populară.

I.N. Ați spus : cultura noastră 
medievală. Ei bine, pentru 
mine medieval înseamnă foarte 
mult fier pe umeri și foarte 
multă piatră pe pămînt. în is
toria noastră însă fierul ne-a 
ajuns cît să facem pluguri, iar 
castele nu am prea avut ; deci 
nici cavaleri și nici domnite și 
nici trubaduri.

M.P. Depinde de ceea ce în
țelegi prin medieval... Cul
tura medievală europeană, bi
zantină ori occidentală, a avut 
o participare românească. Crea-

scrisă ; dar aceasta din cauza 
europocentrismului : se Vede 
cultura prin ochii europeanului, 
dacă nu e scrisă nu 
noaște. Există însă 
foarte mari care .... _
scrisul în măsura în care l-a 
folosit Europa. La noi, din sec. 
al VII-lea pînă în secolul al 
XVII-lea, tipul de cultură este 
folclorul, netributar altor cul
turi. Monumentele păstrate 
sînt toate românești. De exem
plu. Maramureșul meu ! In 1300, 
cînd este amintit prima dată, 
este amintit ca o țară, Țara 
Maramureșului, ceea ce în
seamnă că avea o organizare

se recu- 
popoare 

nu foloseso

tot ce s-a păstrat la noi din cul
tura spirituală veche dinaintea 
apariției literaturii scrise.

I.N. Ați spus că un text de 
colindă este la fel de frumos 
ca un text de curtoază' medie
vală. Ați spus ?

M.P. Nu este vorba numai de 
a compara cultura noastră cu 
cultura europeană calitativ, ci 
și ca mod de exprimare ; noi 
avem o cultură proprie, cu un 
alt mod de comunicare și abia 
de la un moment dat bine de
terminat de împrejurările is
torice, ne însușim modul de 
comunicare european : scrisul ; 
aceasta se întîmplă o dată cu o 
oarecare stabilitate istorică a 
țărilor românești.

I.N. Dacă-mi dați voie, am 
înțeles că e firesc nu atît să 
comparăm calitativ, cît să ne 
însușim un alt punct de vedere 
asupra folclorului, mai adecvat 
semnificației lui majore, punct 
de vedere care să îl integreze 
organic în cultura universală. 
Mai ales că această perspec
tivă corespunde unității și con
tinuității dintotdeauna a poporu
lui român. Tocmai din acest mo
tiv pare cel puțin ciudată stră
dania unora de a fărîmița crea
ția folclorică căutînd, cu orice 
preț, diferențierile regionale...
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ția noastră poetică orală a par
ticipat la concertul literaturii 
medievale europene, după cum 
și arhitectura sau pictura bise
ricească. Un text de colindă ora
lă este la fel de frumos ca și 
un text de curtoază medievală. 
Comparația poate fi făcută și 
în domeniul cîntecului epic 
eroic și al baladelor.

I.N. Și de ce nu s-au scris 7 
Vremurile de bejenie să fi ars 
toate călimările, ori poate s-au 
scris și numai timpurile vitrege 
au pierdut textele 7

M.P. De ce nu s-au scris 7 
Pentru că nu toate culturile 
sînt scrise. In. concepția unora, 
noi sîntem limitați, la cultură

• CREAȚIA POPULARA» „UN MOD ORGANIC AL 
CULTURII ROMANEȘTI"
• „UN TEXT DE COLINDA ORALA ESTE LA FEL DE FRU

MOS CA Șl UN TEXT DE CURTOAZA MEDIEVALA"
• LIMITELE EUROPOCENTRISMULUI Șl O CONCEP

ȚIE ROMANTICA DESPRE FOLCLOR
• CE ESTE FALS Șl DEFORMAT ÎN CONCEPȚIA DESPRE 

ANSAMBLURILE FOLCLORICE
• REVISTA DE ETNOGRAFIE Șl FOLCLOR — „UN MA

GAZIN NEUTRU AL UNUI INSTITUT CONGLOMERAT"
• „SE FAC PREA MULTE FESTIVALURI FOLCLORICE Șl 

ACESTEA SÎNT TNTTI Șl ÎNTÎI FESTIVE"

politică proprie, deci și o cul
tură. Maramureșul a transmis 
și altora organizarea sa politică 
și cultura sa (descălecarea nu 
este altceva).

I.N. Totuși, mulți sînt încli
nați, cînd aud de folclor, să se 
închipuie neapărat într-o stînă, 
lîngă un „ciobănel tras prin 
inel" și nu în cămăruța cu cărți 
a diacului, să zicem.

M.P. Numai cei care concep 
folclorul în mod romantic, ca 
o producție exclusiv țărănească, 
și ca atare îl socotesc de grad 
inferior, numai ei nu pot să în
țeleagă că acesta, folclorul, este

diferenție- 
a creației 
poezia ro-

M.P. Da, s-a căutat 
rea cu orice preț 
folclorice ; dar toată „. . 
mânească folosește aceleași mij
loace de expresie, același vers 
de 8 silabe, același sistem de 
rime, același metru trohaic, 
aceleași structuri ale genuri
lor. Ea se bazează deci pe a- 
celași limbaj, pe același sistem 
unitar al mijloacelor de expre
sie.

$i atunci este absurd să pre
tinzi că dincolo de variantele 
stilistice există o altă diferen
țiere regională.

I.N. în acest sens mi se pare

că și orientarea ansamblurilor 
folclorice nu este prea fericită, 
cele mai multe nereușind decît 
să se prezinte mozaical, inși- 
ruind dansurile ca pe niște 
curiozități diverse, regionale.

M.P. Dacă este vorba să tre
cem la problemele valorificării 
artistice a tradiției folclorice, 
aspectele sînt complexe și dez
legarea lor dificilă. Cred că 
pentru a ieși dintr-un anume 
stadiu deficitar, ansamblul fol- 

■ doric n-ar trebui să aibă un 
repertoriu strict regional, dar 
în fond redus la variantele di
feritelor dansuri și cîntece ci o 
sferă tematică, proprie, nu să fie 
o copie a ansamblurilor bucu- 
reștene. care să danseze toate 
dansurile din țară, dar nici să 
danseze numai dansuri speci
fice locale. Ci ansambluri care 
ar fi bine să se ocupe de notele 
dominante ale zonelor folclorice 
respective ; să îmbine geogra
ficul cu genul de dominanță ar
tistică...

I.N. gi de ce 7
M.P. întîi șl înttl n-ar mai fi 

niște soluții universal valabile, 
ceea ce ar fi foarte important 
pentru că am scăpa de șablo- 
nlzare, fiecare ansamblu lucrtnd 
cu o tematică precisă și... bine 
delimitată, ar găsi soluțiile 
mai inteligente. în loo să 
prindem pe orizontală, am 
prinde pe verticală, nu ? 
ceasta s-ar reflecta și în 
tura modernă... Am putea 
trunde mai adîno în esența
clorului și nu am rămtne numai 
la forme, la spectaculos.

I.N. Știu că există o revistă 
• Institutului : 
în ISO pagini, 
exemplare la 
miei. Abonații 
bibliotecile și 
După părerea
vistă nu trăiește, este un mort 
frumos vizitat la anumite date 
-mai ales de rude și de cîțiva 
curioși. Moartă fiind, revista 
nu impune opinii, este mai mult 
un magazin de date informa
tive dispersate asupra rezulta
telor unor cercetări pe care 
diferiți specialiști le întreprind 
și pe care ei doresc să le vadă 
publicate ca să-și justifice ac
tivitatea științifică. Cred că o 
revistă de folclor românească ar 
trebui să fie la fel de vie ca și 
obiectul său : adică o revistă 
activă și nu un compromis între 
diferite tendințe, doar o revistă 
politicoasă în care specialiștii

cele 
cu- 
cu-
A- 

cul- 
pă- 
fol-

apare trimestrial 
tiraj de 1000 de 
Editura Acade- 

sint. |i asta știu, 
citeva instituții, 

mea această re-
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Corabia nebunilor

să publice ca să se afirme „între 
niște uși închise" pentru a-și lua 
(sau întemeia) doctoratul. Ori, 
poate trebuie să fie o revistă 
care să continuie tradiția re
vistelor scoase de Hașdeu, 
Densușianu, cu o direcție fermă...

M.P. Ca redactor șef al ei, 
declar că revista nu-mi apar
ține ; aș putea să fiu la fel de 
bine la Flacăra cum sînt la 
Revista de folclor. O revistă 
științifică propriu-zisă, așa cum 
sînt revistele care reprezintă 
direcții moderne în cevetarea 
folclorică, n-ar trebui sț fie un 
magazin neutru al unul insti
tut conglomerat, ci a unui 
grup de cercetători care are o 
orientare științifică justă șl 
utilă, voind să lupte pentru ea, 

ajunge
să
pe

Dar pentru a 
așa ceva jar trebui 
vingem multele piedici 
ni le pune birocrația 
fică. Noi avem azi o 
nouă în metodologia cercetării 
folclorice dar nu o putem re
flecta în publicația institutului 
decît sporadic. Aceasta pentru 
că revista, potrivit unor pre
judecăți, trebuie să publice ela
boratele chiar și numai oneste 
ale tuturor cercetătorilor. Aces
tea ar putea să apară într-ua 
anuar sau In volume oolectlvs 
dar 
me

I. 
rial 
loslți 7 Este solicitată partici
parea dv., a Institutului de fol
clor. de către revistele noastre, 
de către radio-televiziune, cine
matografie 7

M.P. Se fao manifestări ample 
Ideea e justă șl în măsura în 
care vrei s-o susții trebuie să 
ai argumente științifice. Dar în 
momentul susținerii realizarea 
concretă a acestor manifestări 
îți scapă. Atunci intervine im
provizația și posibilitatea de a 
prezenta la aceste man' «târî 
orice : fiindcă sensul particular 
al fiecărei dintre aceste ma
nifestări nu est? bine precizat 
șl fiindcă nimeni sau foarte 
puțini își dau osteneala s-o facă 
și acționează mimetio. Vezi 
clntecele de pe Valea Oltului, 
de pe Valea Crișului eto. Se fac 
și prea multe festivaluri folclo
rice și, normal, acestea sînt întîi 
și întîi festive. Ar trebui de 
aceea să fim mai cu grijă! șl 
mai relativi, să dăm fiecărei 
manifestări folclorice sens și 
timp.

la 
in- 

care 
știlnți- 

direcțle

reviste ar trebui să 
o orientare clară.
N. Ați acumulat un 
folcloric imens. Cum

expri-

mate- 
tl fo-

F

de examene, toți scriitorii predați sînt la -fel de mari sau, ori
cum, că între Eminescu și Vlahuță sau Panait Cerna, 
fără intenția de minimalizare a aeestora din urmă, di
ferențele ar fi neglijabile. M-am întîlnit, de asemenea, cu afir
mația unui profesor cum că Arghezi n-ar trebui predat la 
clasă, că e greu de înțeles, precum și cu nedumeriri privi
toare la oportunitatea prezenței lui Blaga sau Ion Barbu în 
manuale.

Făcîndu-și studiile într-o perioadă în care Eminescu era 
considerat cu dezinvoltură realist-critic, în care Arghezi 
era etichetat drept autor al „poeziei putrefacției", iar autori, 
de rînduri rimate erau analizați în exegeze memorabile prin 
neadecvarea Ia obiect, unii profesori, se pare, s<au obișnuit 
greu (e vorba de intimitatea receptării operei și nu de bună
voința receptoare) cu schimbarea opticii prin care se cere 
pătrunderea în universul liric al unui creator pentru a-1 ex
plica. apoi, cu respect ■ pentru lumea irepetabilă, miraculoasă, 
de idei și sentimente care îi populează scrierile. De aici, 
transmiterea mecanică a ideilor inserate în manuale care ar 
trebui, de altfel, să fie un instrument de lucru sintetic pentru 
elev, iar pentru profesor doar un punct de pornire, suma unor 
repere în zona cărora să-și afirme personalitatea, talentul 
didactic, puterea critică, harul de a încărca fraza cu forță 
emoțională, de a o face memorabilă. Așa cum face imensita
tea profesorilor cărora elevii le datorează o statornică stimă. 
Profesorul este un magician, un creator; el nu transmite 
doar cunoștințe, ci cultivă, stimulează atitudini, inviază prin 
cuvinte sentimente adine statornice. Nu o dată auzim : „Pro
fesorul meu de romănă aproape plîngea la catedră cînd preda 
Luceafărul lui Eminescu". (Am cunoscut un asemenea profe
sor cu ani în urmă, la Liceul „Traian" din Tr. Severin. Nu 
atunci l-am înțeles pe Eminescu, dar de atunci am învățat 
să-l respect). în acest spirit cred că eforturile ce s-au făcut, 
studiile, culegerile de articole privind „predarea literaturii 
române în școală" se cer a fi considerate doar un promițător 
debut. Nu intuiesc exact cadrul în care s-ar putea produce 
circulația experienței didactice în predarea acestui obiect 
esențial al învățămîntului, căruia i-aș adăuga și Istorih, dar I 
trebuie făcut totul pentru a consacra un climat de emulație I 
permanentă, de aducere Ia zi, operativă și oportună, a criterii
lor și metodelor predării acestor materii de învățămînt.

Școala, dezvoltîndu-și ceea ce a dobîndit valoros în expe- I 
riența sa, dind profesorilor săi posibilități mai vaste de a I 
nu-și consuma calitățile și generozitatea muncii doar în ca- I 
drele relativ limitate ale clasei, ar face ca raportul dintre tî- I 
năr și cultură să fie așezat pe temelii profund științificul, ca 
o anume uniformizare nerodnică a valorilor (produsă nu cu ] 
premeditare, ci datorită unor rigori inabil aplicate) să fie în
locuită radical cu un climat de elevată exigență profesorală, I 
în linia tradițiilor învățămintului nostru și a eforturilor ce 
se fac pretutindeni, la noi, atît pe plan teoretic, cît și practic. I 

în loc de argumente, în sprijinul ideilor lapidar exprimate, 
mai degrabă enunțate, aș aduce cîteva aforisme pe care le I 
datorăm savantului Nicolae Iorga, cuprinse în culegerea de | 
Cugetări (apropo de aforisme : folosite cu atenție, ele ar putea 
ajuta — prin autoritatea celui ce le-a creat, prin ideile ce 
le dau viabilitate — procesul delicat al educației adolescen- I 
tului). Primul — „în orice mișcare colectivă este o idee, este I 
un adaos personal" — l-aș dori o invitație la încredere în per
sonalitatea, în inițiativa spirituală a elevului; iar alte două — I 
„înțelepciunea e a ta numai cînd o dai altuia: altfel ea este I 
numai în tine" și „Ai toată viața un școlar pe care niciodată I 
nu trebuie să-l pierzi din ochi: tu însuți" pe care le-aș dori I 
propuse spre meditație profesorilor, cu deosebire celor tineri. I

ar fi televiziunea, nu merită să 
aibă și o revistă propriu-zisă P 
Am afla atunci foarte multe des
pre cei care realizează progra
mul, despre regizorii și actorii de 
televiziune, despre calitatea sau 
lipsa de calitate în munca lucră
torilor televiziunii, despre pla
nurile sale de perspectivă etc. In 
defintiv, dacă teatrul sau cinema
tograful au deja reviste de tradi
ție, de ce nu s-ar putea să le 
aibă și televiziunea, e drept in
venție de dată relativ recentă, 
dar atît de amenințătoare pentru 
ele ? S-ar putea...

Pînă atunci însă trebuie să ne 
mulțumim cu Avanpremiera, e- 
misiune mult prea departe de 
țelul său și de sporadicele confi
dențe spuse sau arătate-de Tudor 

mîne la fel de inaccesibil, seară

I Nu știu ce faceți dumneavoas- 
I tră, mai ales duminica, cînd după 
I cîteva ore de țelevizionare răsu- 
I ciți butoanele. Ei bine, în ceea ce 

mă privește pot să vă spun că 
seara tîrziu, cînd lumina ecranu
lui cade ca o frunză și în casă 
nu se mai aude decît cum trece 
timpul, mă gindesc o clipă la 
programul ce m-a țintuit atîtea 
ceasuri și simt că mor de necaz. 
Dar nu cum vă puteți închipui 
dumneavoastră, din cauza emi
siunilor slabe (sînt, nu ?). Pur și 
simplu din cauza insuficientei

I informări.
Să mă explic : în fiecare foi 

apare programul radio-televiziu- 
ne, și ce ne spune acest program 
dacă nu mai mult despre orele 

■ de emisie, ca niște insule apar și 
cîteva scurte noutăți despre emi- "Vornicu. Platoul televiziunii ră- 
siuni, mai ales în ceea ce privește t~‘~ ’* —-

TINEREII!
în urmă cu Cîțiva ani la 

unul din concursurile „Dialog 
la distanță", o violonistă în 
vîrstă de 12 ani se impunea 
în fața a sute de mii de te
lespectatori prin rigoare sti
listică, printr-un ton cald, o 
desăvîrșită tehnică.

Silvia Marcovici a poposit"’ 
acum pe scena Ateneului dupif 
ce a dobîndit Premiul unuia 
dintre cele mai prestigioase 
competiții artistice internațio
nale : Concursul „Margueritte 
Long — Jacques Thibaud".

In ciuda unor anumite s- 
perități, unor exagerate îtigro- 
șări a paletei sonore, unor 
momente de istovitor pate
tism, la cei 17 ani, Silvia Mar
covici poartă nu numai In-

Stanley Kramer este un re
gizor etalon pentru marile 
uzine ale filmului de la Hol
lywood, conștiincios în profe
sia sa, adică atent la valorile 
tradiționale ale cinematogra
fului : scenariul de fier, acu
ratețea imaginii și dirijarea 
nuanțată a interpreților. Ceea 
ce îl singularizează între ci
neaști ține de interesul deosebit 
pe care-1 acordă regizorul fil
melor de dezbatere. Din acest 
punct de vedere el este pentru 
filmul hollywoodian un ‘„avan
gardist" pentru că, se știe, de 
abia în ultimul timp suflul în
noitor al temelor social-politi- 
ce contemporane a cuprins și 
producția cinematografică a- 
mericană.

încă din 1958, Kramer a rea
lizat un film curajos despre 
relațiile dintre albi și negri, 
„Lanțul", film cu o temă ne
obișnuită pentru studiourile 
californiene. A urmat apoi, 
„Ultimul țărm", primul film 
care avertiza lumea de pri
mejdia unui conflict nuclear. 
Nici acum n-ar fi rău dacă 
s-ar achiziționa și pentru 
spectatorii noștri acest film a 
cărui premieră a avut loc si
multan în cîteva 
capitale ale lumii: Paris, Lon
dra, Moscova, Roma, Tokio... 
(Mai ales dacă se ține seama 
de succesul de public înregis
trat la noi de un film pe o 
temă asemănătoare, „Planeta 
maimuțelor").

Kramer a realizat în conti
nuare două filme foarte „sta
tice", cu o acțiune consumată 
într-un cadru închis, greu ac
cesibil ecranului, cu dialog 
mult („Procesul maimuțelor" 
șl „Procesul de la Niirnberg"). 
Primirea pe care a făcut-o pu
blicul acestor filme a depășit 
cu mult și cele mai optimiste 
așteptări ale regizorului, ofe
rind discuției publice (criticii 
de film șl sociologilor în pri
mul rînd) un exemplu condu-

pri-

din marile

dent asupra felului în care se 
poate adresa spectatorului de 
azi un cinematograf de ținută 
intelectuală, prin analiza di
rectă a realităților.

S-ar părea că ultimul său 
film, ecranizarea romanului 
„Corabia nebunilor" de K. A. 
Porter, nu ar mai avea atu- 
urile unei problematici con
temporane. Acțiunea se petre
ce prin 1932 și pledoaria anti
fascistă a regizorului ar viza 
un capitol de istorie demult 
rezolvat. Dar Kramer nu este 
un cronicar neutru care-și tra
tează corect temele, el își ex-

primă întotdeauna convinge
rile sale umaniste dincolo de 
acțiunea strictă a filmului, 
dînd acesteia o perpetuă va
loare de simbol.

Pentru el, pasagerii vaporu
lui german care străbate At
lanticul de la Vera Cruz la 
Bremen, constituie întreaga 
lume, cu tot ceea ce-i diferen
țiază și în același timp 11 a- 
propie pe oameni. Kramer nu 
optează pentru o anume con
cluzie, ne oferă doar observa
țiile sale prin mentalitatea a 
două personaje : Ldwenthal și 
piticul cocoșat Lee Glocken. 
Primul, bonom, al doilea rău
tăcios (amintind pe alocuri de 
cinismul unul personaj singu
ratic, Raffa, din filmul Iul

Bardem, „Moartea unui ci
clist"). Amîndoi se izolează de 
lume „interpretînd-o“, relatîn- 
du-ne aceleași adevăruri in 
lumini diferite.

Sunetele fanfarei oare acom
paniază debarcarea pasageri
lor la Bremen are ceva trist și 
dureros, alarmant pentru o 
lume în care, asemeni acelora 
de pe vapor, oamenii trebuiesc 
definitiv despărțiți prin mă
suri discriminatorii, precum 
cele expuse de Rieber, un 
hitlerist de cea mai odioasă 
speță.

Kramer ne arată cum a fost 
posibilă nașterea unei aseme
nea lumi și chiar dacă nu mai 
este vehement ca în „Proce
sul de la Niirnberg" îl regăsim 
prin mesajul generos al aces
tui film, mesaj care exprimă o 
deplină încredere în demnita
tea omului.

Galeria personajelor filmu
lui : neliniștitul medic Schu
man, un cuplu nevropat de o 
dragoste tristă — pictorul Da
vid și Jenny Brown, excentri
ca doamnă Treadweil, șomerii 
alungați din Cuba etc., puteau 
servi unor exerciții exotice 
foarte ușor de realizat și foar
te spectaculos cinematografice, 
dar Stanley Kramer a fost in
teresat nu de picanterii ci de 
observații asupra condiției 
umane.

îl reîntîlnim deci în „Cora
bia nebunilor" pe Kramer, ci
neastul pe care-1 știm, în care 
avem încredere, în opera că
ruia deslușim sensurile pro
funde ale întrebărilor despre 
fantastica și reala unicitate a I 
omului.

-

TUDOR STANESCU

PROPUNEM

I filmele telecinematecii (acestea 
I nici nu sînt întotdeauna „since- 
■ re", recomandîndu-ni-se de foarte 
I multe ori în termeni abulici filme 
I slabe ca „Piratul" din duminica 
I aceea), emisiunile distractive au 
I ca puncte de reper numele acto- 
I rilor, dar ciți dintre aceștia sînt 

cunoscuți fi cîți iau în serios 
participarea la ele ? Despre alte 

I emisiuni — nimic, ghicește ; dacă 
nu, te uiți. E adevărat că Sînt 
emisiuni care au ajuns să se re
comande încă din titlu și n-avem 
decît să le mulțumim realizatori
lor Tele-enciclopediei, Transfoca- 
torului, Reflectorului, Cadranului,

I Catincăi Ralea, lui Dan Hăulică 
și altor cîțiva.

Am dori însă să nu pierdem 
timpul (pentru că fiecare dintre 
noi și-l pierde cum vrea) la în
tâmplare. Scurte secvențe tran
scrise în program In dreptul fie
cărei emisiuni ne-ar orienta In 
conformitate cu preferințele 
noastre. Mai mult, această revistă 

văzută, de extraordinar tiraj, care

de seară amititindu-ne de cutiuța 
surprizelor din bîlciurile de altă
dată. Rezultatul acestei „năluci" ? 
Mulți, la sfîrșitul programului, 
tîrziu, noaptea se simt obosiți și 
nu destinși și oboseala aceasta 
influențează jputemic capacitatea 
de muncă a fiecăruia. Bine, vor 
fi unii care vor obiecta : de ce 
nu închid televizorul, ori de ce 
nu urmăresc numai emisiunile 
care-i interesează ? La aceasta 
răspundem noi: pentru că un te
levizor nu e cumpărat ca să nu 
funcționeze, dar mai ales pentru 
că telespectatorii pînă acum n-au 
de unde să știe ce-i poate inte
resa. In acest sens se poate face 
ceva, iar noi, pentru început, pro
punem ca după telejurnal, să se 
prezinte sumarul din ziua respec
tivă ilustrat cu cele mai semnifi
cative momente din emisiunile ce 
vor urma. Aceasta ar fi un fel de 
uvertură, n-ar dura nici mult fi 
nici n-ar fi greu de făcut.

I. N.

semnele unui talent deosebit, 
ci și ale unei emoționante îm
pliniri artistice.

Eleva din clasa a Xl-a este 
de acum o personalitate ar
tistică care-și spune cuvîntul 
răspicat, sincer, cu o genero
zitate ardentă. Elementele de 
virtuozitate sînt perfect stă- 
pînite. Tehnica arcușului — în 
afara oricăror rigidități.

După marele succes de la 
Paris, interpretînd Simfonia 
spaniolă de Lalo, Silvia Mar
covici a trecut severul examen 
de pe scena Ateneului cu brio. 
Așteptăm viitoarele ei apari
ții cu speranța împlinirilor 
care au urmat tuturor acelor 
mari tineri ce au debutat în 
ultimele decenii pe scena Ate
neului.

Sub conducerea dirijorului 
Iltja Temkoff — un șef de 
orchestră de temeinică pregă
tire, Filarmonica a asigurat 
un acompaniament corect și 
o interpretare interesantă rap
sodiei „Vardar" — de Wladi- 
gherov (o piesă cu teme pline 
de vitalitate, relief înd într-o 
instrumentație luxuriantă - 
uneori prea plină — riiifâ <ri 
de jocuri populare bulgare) 
și Simfonia a VII — de Schu
bert.

Simfonia lui Schubert cu
noscută de Filarmonică din 
multiple versiuni anterioare, a 
dat posibilitate dirijorului 
să-și manifeste plenar dispo
nibilitățile. Ilya Temkoff ne-a 
oferit o construcție perfect 
sudată, un final „strîns", reu
șind să sublinieze întreg far
mecul melodic și candoarea 
romantică a arhitecturii schu- 
bertiene.

IOSIF SAVA
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TELEGRAMĂ
Cu irilejul celei de-a 20-a a- 

niversad a întemeierii Republi
cii Democrate Germane, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Cor-

Manifestări In cinstea celei de-a 20-a aniversări 
a întemeierii Republicii Democrate Germane
Cu prilejul celei de-a XX-a 

aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane, luni 
după-amiază a avut loe, în sala 
Teatrului U.G.S.R. din Capitală, 
o adunare festivă organizată de 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de 
Miniștri, Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Au participat tovarășii Gheor- 
gbe Pană, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Iosif Bane și Mihai Ma
rinescu, vicepreședinți ai Consi

în cadrul zilelor culturii din 
R.D. Germană, luni la amiază s-a 
deschis în sala din str. Batiștei 
nr. 14 din Capitală expoziția 
„Cărți și reviste din Republica

Ambasadorul R. P. Chineze la 
București, Cian Hai-fun, a oferit 
Iun ’ după-amiază, în saloanele 
ambasadei, un cocteil eu ocazia 
celei de-a XX-a aniversări a sta
bilirii relațiilor diplomatice între 
China și România.

Cu prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a Zilei annatei Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Al- 
fons Solfronk, atașatul militar și 

neliu Mănescu, a adresat minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Germane, Otto 
Winzer, o telegramă de felicitare.

liului de Miniștri, Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ilie Murgulescu și Mia 
Groza, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, George Ma- 
covescu, prim-adjunet al minis
trului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de 
artă și cultură, numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei.

Au hiat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la bucurești.

Democrată Germană", organizată 
de Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, în colaborare cu Mi
nisterul Culturii din R.D. Germa
nă.

aero al Cehoslovaciei la Bucu
rești, a oferit luni seara un coc
teil.

Au participat general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate, șeful 
Marelui Stat Major, adjuncți ai 
ministrului' forțelor armate, gene
rali și ofițeri, superiori, funcțio
nari din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Primirea la C.C. al P.C.R. a delegației 

de activiști ai Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
Luni, 6 octombrie, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit delega
ția de activiști ai Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, condusă 
de tovarășul Tahir Ceamuran, 
președintele Conferinței Uniunii 
Comuniștilor din Skoplie, care, 
la invitația C.C. al P.C.R. a fă
cut o vizită de studiu în țara 
noastră. Din delegație au făcut 
parte tovarășii: Ivo Bojanici, 
membru al C.C. al U. C. din 
Croația, director general al Ra- 
dioteleviziunii Zagreb, Kristina 
Lavrencici, membru al C.C. al 
U. C. din Slovenia, redactor al

Plecarea delegației de activiști 
ai Uniunii Comuniștilor din iugoslavia

Luni seara, delegația de acti
viști ai Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de tovarășul 
Tahir Ceamuran, președintele 
Conferinței Uniunii Comuniști
lor din Skoplie, care, la invitația 
C.C. al P.C.R. a făcut o vizită 
de studiu în țara noastră, a pă
răsit Capitala îndreptîndu-se spre 
patrie.

în cursul vizitei în România, 
delegația iugoslavă a avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R., la Co
mitetul municipal București .și 
Comitetele județene, Sibiu, Cluj 
și Brașov ale P.C.R., s-a întîlnit 
cu conducerile ziarului „Seîn- 
teia", Radioteleviziunii și Agen
ției române de presă, a vizitat 
Uzinele „Tractorul" din Brașov, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revo

Cu prilejul vizitei în țara tei țări la București, Jan Adri- 
noastră a ministrului. comer- aenssen, a oferit un cocteil în 
țului exterior al Belgiei, Henri
Fayat, luni, ambasadorul aces- saloanele ambasadei.

ziarului „Vecer“, Vlado Mașițe, 
secretar al Comisiei pentru rela
țiile internaționale a C.C. al U. C. 
din Croația.

La primire au participat to
varășii Constantin Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Ion Cumpănașu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Iso Niegovan, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia 
la București.

Cu acest prilej, a avut Ioc o 
discuție care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

luționare și democratice din Ro
mânia, Muzeul Doftana, obiec
tive culturale și turistice.

La plecare, la Gara de Nord, 
oaspeții iugoslavi au fost salutați 
de tovarășii Dan Marțian, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., Ion 
Cumpănașu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

A fost de față Iso Niegovan, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia 
la București, și membri ai am
basadei.

★
Cu prilejul prezenței în Româ- 

nia a delegației de activiști ai 
U.C.I., ambasadorul Iugoslaviei 
la București a oferit luni un 
cocteil, la care au participat acti
viști de partid și redactori ai 
presei centrale.

Aseară, în piscina de la Di
namo, s-a consumat cel de-al 
treilea act, ultimul, al meciului 
internațional amical de natație 
dintre reprezentativele Româ
niei și Iranului. întîlnirea, ono
rată și de prezența în tribuna 
oficială a domnului Soltan Hos
sein Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București, ne-a oferit 
prilejul' să urmărim, în pre
mieră, tînăra echipă a oaspe
ților și să admirăm puterea de 
luptă a unor sportivi dornici de 
afirmare, deciși să modifice 
substanțial tabela recordurilor 
naționale iraniene. Fără o prea 
mare experiență competițională 
internațională, înotătorii irani- 
eni, deși învinși după totalizarea 
punctajului generai al celor trei 
zile (48—103) pot fi considerați 
performerii meciului. Ei au iz
butit, luînd startul în cele 13 
probe clasice masculine, să do
boare nu mai puțin de 10 recor
duri, ia,r cei mai mulți dintre 
proaspeții recordmeni — și a- 
ceasta ni se pare un lucru sem-

• Etapa a 9-a a Turului cic
list al Bulgariei, desfășurata pe 
distanța Razgrad-Gabrovo (188 
km), a fost cîștigată de rutie
rul danez Sorensen, cronome
trat cu timpul de 5hO5’U”. Pri
mul sosit dintre cicliștii româ
ni a fost D. Nemțeanu, clasat 
pe locul 8 la 2'42” de învingă
tor. V. Burlacu și F. Gera au 
sosit Intr-un pluton marcat cu 
timpul de 5h 08'06”.

• In cursa cicllstă de șase 
zile, care se desfășoară pe ve
lodromul din Berlinul occiden
tal, conduce cuplul olandez 
Post-Duyndam. Ii urmează pe
rechile Bugdahl-Kemper (R.F. 
a Germaniei), Schulze-oldem- 
burg (R.F. a Germaniei), Sereu- 
Verschhuerren (Belgia) etc. 
PInă în prezent au fost par
curși 1192 km.

• In ziua a doua a campio
natelor de atletism ale Ameri- 
cll de sud (întrecerile se des
fășoară la Quito), sportivul 
chilian Moreno a clștigat pro
ba de săritură In lungime cu 
7,60 m, Iar Gonzales (Colum
bia) s-a clasat pe primul loe 
în proba de disc cu o arunca
re de 51,66 m.

• Turneul internațional de 
tenis de la Berkeley (Califor
nia) s-a încheiat cu victoria 
campionului S.U.A., Stan 
Smith, care In finală a dispus 
cu 6—2, 6—3 de compatriotul 
său Cliff Richey. Proba de

România - Iran la natație

ZECE RECORDURI
IRANIENE

nifieativ — au demonstrat că 
sînt capabili, în scurt timp, de 
a-și îmbunătăți ,,cronometrele“ 
maxime. Se poate anticipa că o 
participare frecventă, în conti
nuare, la concursuri internațio
nale de anvergură, în compania 
unor înotători eu o experiență 
mai bogată — linie adoptată de 
către tehnicienii echipei irani
ene — va da roade în scurtă 
vreme. Iranienii prezenți pe 
blocstarturile de la Dinamo po- 
sedă excelente calități fizice, 
înoată „curat" și au o deosebită 
psihologie de concurs : ei nu cu

simplu femei a revenit jucă
toarei australiene Margaret 
Court, învingătoare cu 6—4, 
5—7, 6—0 în fața englezoaicei 
Winnie Shaw.

• In cadrul unei tentative, 
ciclistul danez Morgens Frey 
Jennsen a stabilit un nou re-

cord mondial al orei pentru 
amatori pe pista velodromului 
olimpic din Ciudad de Mexico. 
El a realizat în decurs de o 
oră 47 km, 513 m șl 69 cm. Ve
chiul record era de 46 km, 
955 m și 69 cm șl aparținea 
ciclistului mexican Radames 
Trevino. Jennsen a stabilit a- 
cest record în prezența oficia
lilor federației internaționale. 
El a fost favorizat de o vreme 
excepțională : temperatura 17 
grade,, fără vînt. Ciclistul da
nez a corectat alte trei recor-

nosc teama de adversari. ,,Nu 
este puțin lucru să ai laolaltă, in 
unul și același sportiv pe care-1 
pregătești, aceste trei condiții 
esențiale — este părerea antre
norului Mihai Cerchez. Aceasta 
mă face să cred că oaspeții noș
tri vor deveni adversari reduta
bili Și Incomozi pentru orice 
echipă care se află acum la re
zultate plafon. Înotătorii irani
eni se află înaintea uneî peri
oade de progres rapid. Au totul 
pentru a se face la fel de cu
noscut! ca și luptătorii".

Dar să-i cunoaștem pe record

durl în cadrul tentativei sale. 
El a fost cronometrat pe 5 km 
în 6' 09”5/10 (v.r. 6’17”) ; la 10 
km a fost înregistrat cu tim
pul de 12’23’’8/10 (v.r. 12'35”7/10) 
șl pe 20 km a fost cronome
trat în 25'00”5/10 (V.r. 25’19 '7/10) 
Vechile recorduri aparțineau, 
de asemenea, mexicanului Tre
vino.

• Concursul de decatlon de 
la Los Angeles a fost cîștigat 
de americanul Bill Toomey, 
campion olimpic la Cludad de 
Mexico. El a realizat perfor
manta de 8 227 puncte, care 
constituie un nou record al 
S.U.A. Recordul mondial al 
probei este de 8 319 puncte șl 
aparține vest-germanului Ben- 
dlln. De remarcat că pe locul 
doi în concursul de la Los 
Angeles s-a clasat Hodge, fos
tul deținător al recordului a- 
mexican.

• Campionatele mondiale de 
scrimă de la Havana au con
tinuat cu desfășurarea preli
minariilor probei masculine de 
floretă pe echipe. Pentru se
mifinalele competiției s-au ca
lificat echipele U.R.S.S., Polo
niei, României și Franței. In 
semifinale, Franța va întllni 
Polonia, iar România va evo
lua în compania reprezentati
vei U.R.S.S.

Selecționata României, care 
a făcut parte din grupa a 4-a, 
a învins echipa Mexicului cu 
14—2 și a întrecut cu 12—4 e- 
chlpa S.U.A.

mani : Azaifar Shahram — 
68,8 sec. și 2.37,0 min. la 100 m. 
și, respectiv, 200 m. delfin | 
Zadeh Hossein — 2.49,7 min. șl 
1.17,0 mir,, la 200 m. și, respec
tiv, 100 m. bras ; Nassim Hos
sein — 70,0 sec. la 100 spate | 
Shonyani Haydar1 — 4.54,0 min., 
2.11,9 min. și 58,9 sec. la 400 m., 

200 m. și, respecțiv, 100 m. li
ber. Cei patru performeri, ca 
să nu-i numim decît pe cei mai 
merituoși, au fost prezenți și în 
schimburile ștafetelor de 
4 X 100 m. liber (4.00,9 min.) și 
4 x 100 m. mixt (4.35,5 min.) 
Cifrele lor reprezintă recordu
rile iraniene pe care am fost 
bucuroși să le putem aplauda în 
Capitala noastră. Duminică, pe 
trambulina de la Tineretului, 
săritorii Șadri Ahdol Hossein șl 
Bashi Yadollah au dat o replică 
strînsă reprezentanților noștri 
Nedelcu și Ilieș demqnstrîhd 
aceleași posibilități rapide de 
progres.

VIOREL RABA

CE LOC ACORDAȚI TINERETULUI ?

(Urmare din pag. 1)
— Atunci, trebuie să vă spun 

«* o latură fundamentală a ac
tivității ministerului nostru, a 
întregii noastre rețele sanitare, 
este, prin definiție, participa
rea, alături de alte organe cen
trale, la asigurarea $i consoli
darea unei dezvoltări armoni
oase a tinerei generații. : , „

— Credeți că tinerii de azi 
ie evidențiază printr-o mai 
mare capacitate și fizică, și 
intelectuală — în raport cu ve- 
ehi'.e generații ?

— Ar fi o afirmație riscantă. 
Ceea ce vă pot spune e că se 
semnalează, de exemplu, prin 
date obiective, o realitate care, 
in literatura de specialitate, se 
cheamă fenomen de accelerație. 
Asta înseamnă că, față de acum 
15—20 de ani, copiii noștri se 
nasc mai viguroși, au indica
torii somatometric] mai buni 
decît in urmă cu 21) de ani. 
Acest fapt este condiționat de 
acțiunea mediului, de creșterea 
sensibilă a nivelului de trai. 
Influența factorilor sociali asu
pra factorilor biologici se ma
nifestă, la noi, ca Și în alte 
țări, prin scăderea pragului de 
maturizare biologică a fetelor, 
ca și al băieților. Aparent, ast

fel de lucruri nu merită aten
ție. s-ar putea trece cu vede
rea.-
- Dar 7
— —dar aceasta ar însemna o 

eroare. Acest fenomen de acce
lerație are implicații mult mal 
mari. Sînt psihologi care apre
ciază că maturizarea biologică 
precoce nu e urmată; nu de
termin?, ■■în- același timp,-și o- 
maturizare psihică și socială’ co
respunzătoare.

— Trebuie să ne împăcăm, 
deci, ca în fața unei fatalități, 
cu această dezvoltare asime
trică ?

— De ce ? Orice problemă, se 
știe, începe să-și afle soluția 
prin stabilirea exactă a terme
nilor. Necunoscuta ecuației pe 
care trebuie s-o identificăm în 
primul rînd este aceea de a găsi 
cel mai fertil dozaj educațional.

— Vă gîndiți, desigur, la une
le elemente compensatorii, ca
pabile să asigure un echiiibru 
normal acestei vîrste — am 
numit adolescența — prin exce
lență supusă unor schimbări 
neașteptate, surprinzătoare ?

— In primul rînd, aici e locul 
pentru a canaliza preaplinul 
de energie al tînărului — care 
trece grăbit, astăzi, pragul pu

bertății — spre sport, spre ac
tivități intelectuale variate și 
atractive, paralel cu grija noas
tră de a-i asigura o mai atentă 
și mai nuanțată educație sani
tară.

— O astfel de preocupare se 
înscrie pe linia obligației funda
mentale pe care o aminteați : 
dezvoltarea armonioasă a tine
rei generații.

— O obligație care se inte
grează în preocupările genera
le ale societății noastre — de 
apărare și promovare a sănătății 
tuturor oamenilor, ca factor 
esențial de progres social.

— Aceasta — la care toată 
lumea subscrie — ocupă oare 
spațiul ce 1 se cuvine în preo
cupările medico-sanitare pe 
plan mondial ?

— Nu este semnificativ faptul 
că Organizația Mondială a Să
nătății a lansat, in anul trecut, 
de ziua sa mondială, lozinca : 
„muncă, sănătate, productivi
tate"?

— Care sînt preocupările dv 
In această direcție ?

— Ele nu sînt activități fa
cultative. ci sarcini fundamen
tale, pe care Directivele Con
gresului al X-lea al partidului 
le-a ridicat la un înalt nivel de 
exigență. Ocrotirea sănătății 
se leagă direct de creșterea 
capacității de muncă, de creștere 
a productivității muncii, ele
mente care constituie tot atîtea 
finalități ale preocupărilor 
noastre și care sint condiții 
sine qua non ale îndeplinirii 
sarcinilor economice, ale ridi
cării nivelului de trai.

— îmbunătățirea calitativă 
tot mal accentuată a condițiilor 
de muncă din economia noas
tră. fapt care asigură o creștere 
substanțială a productivității 
muncii, duce oare, implicit, și 
la eliminarea noxelor ?

— Desigur că, la ora de fată, 
nu mai avem de-a face cu no
xele din urmă cu 20 de ani. 
Dar apar, 'totuși, altele, mai — 
să Ie zicem — rafinate. Munca 
la tabloul de comandă creează 
un alt tip de solicitări, de or» 
din intelectual, care provoacă o 

serie de fenomene — printre 
care cel de nevroză e cel mai 
frecvent — ce diminuează ran
damentul in muncă. ,

— Care ar fi rețeta ?
— Nu una medicamentoasă, 

în primul rînd. Sportul este 
cea mai eficace măsură profi
lactică.
' — Observăm că în discuția- 

noastră despre, rolul social al 
medicinii, această activitate 
revine frecvent, obsesiv.

— Ea trebuie să fie o obsesie 
nu numai a discuției noastre, 
ci și a organizațiilor U.T.C., a 
sindicatelor, a conducerilor de 
întreprinderi, a tuturor factori
lor educaționali. Pe de o parte, 
sportul trebuie să devină o de
prindere fidelă a tinerilor ; pe 
de altă parte, pentru a răspun
de întrebării dv., factorii și. in
stituțiile amintite ar trebui să 
fie mai darnice în posibilită
țile create tinerilor pentru tim
pul lor liber, în așa fel incit 
să Ie canalizăm preocupările 
extraprofesionale nu numai 
spre terenurile sportive și nu 
în primul rînd ca spectatori 1 
— c| și spre teatru, operă, mu
zică, pentru că schimbarea do
minantei, fapt dovedit, duce la 
refacerea capacității de muncă 
șl a energiei nervoase atît de 
solicitate de producția modernă.

-- Vă putem informa că. în 
ltpsa acestor posibilități — 
nicidecum materiale, ci de or
dinul preocupărilor factorilor 
interesați — prezența tinerilor 
în baruri, de exemplu, e în 
creștere. E o prezență compen
satorie ?

— Dimpotrivă.
— Și atunci ?
— Pe lingă cele spuse pînă 

acum, e nevoie și de o mai mare 
prezență a propagandei sanita
re. Noi am terminat vreo 15 ti
tluri de lucrări cu caracter edu- 
cativ-sanitar din cele aproape 
46 pe care le avem de tipărit.

— Sînt» ele folositoare ?
— Mi se pare că nu folosim 

metodele cele mai penetrante și 
nici nu văd cum poate fi rezol
vată această problemă de unul 
singur, fără concursul altor mij
loace de propagandă. Mă gîndesc 
la emisiunile de televiziune, la 
posibilitățile filme-anchetă, la 
presă...

— Revenind, îngăduiți-ne să 
vă reamintim de o discuție pe 
care am purtat-o In primăvara 

aceasta despre medicina muncii, . 
în general, și în special despre 
rolul medicului de întreprinde
re. Atunci. în calitatea pe care 
o aveați, de director al Direcției 
sanitare a municipiului Bucu
rești, ne-ați împărtășit părerea 
dv. potrivit căreia (cităm din 
memorie) rostul asistenței medi
cale la locul de muncă trebuie 
reevaluat în viziunea noilor sar
cini. Aceste sarcini sînt foarte 
mari și precizate cu maximă 
claritate de Directivele Congre
sului al X-lea. Ca ministru al 
sănătății, v-am ruga să precizați 
ce loc este chemat să-1 aibă 
medicina muncii în lumina di 
recțiilor noastre de dezvoltare ?

— în primul rînd, ea are da
toria, de a dovedi, cu argumente 
demonstrative convingătoare, că 
ocrotirea sănătății muncitorilor, 
atragerea concretă a medicului 
de întreprindere la rezolvarea 
problemelor pe care le ridică 
procesul de producție, locul de 
muncă, trebuie să devină, tre
buie să fie considerată ca parte 
componentă, organică, a organi
zării științifice a muncii.

— Și nu este ?
— Se intimplă deseori că me

dicul respectiv să se afle în pos
tura, mai puțin eficientă, de spe
cialist care prescrie medicamen
te și mai puțin in aceea de fac
tor calificat in a propune soluții 
de ocrotire a capacității de 
muncă a salariațiior, de prezen
ță activă care să găsească soli
citudinea conducerii tehnico-ad- 
ministrative în eradicarea unor 
cauze și surse ce furnizează a- 
pariția bolilor profesionale. 
Practica dovedește că, acolo un
de se trece cu ușurință peste 
recomandările medicului de În
treprindere, au de suferit capa
citatea de muncă, interesele e- 
sențiale ale producției.

— Ar fi suficientă această 
schimbare de optică ?

— Nu, desigur, n-ar fi sufi
cientă. Este, în egală măsură, 
necesar ca asistența medicală la 
locul de muncă să beneficieze 
de o cunoaștere complexă, din 
partea medicului, a problemelor 
producției, a testării periodice 
și nuanțate, după specificul lo
cului de muncă, a tuturor sala- 
riaților. Ar fi multe de spus 
despre această problemă. Poate 
abordăm altădată, mai pe larg, 
chestiunea. De acord ?

— De acord.

(Urmare din pag. 1)

la Șantierul 702 este asigurată. 
Criticile care ne-au fost aduse 
aici sînt juste. Ar fi trebuit insă 
dezvoltat un capitol care să a- 
nalizeze activitatea comitetului 
de direcție, stilul de muncă al 
membrilor săi" (ing. Mircea 
Dinu). „Am fost criticați pentru 
calitatea proastă a betoanelor. 
Am dezbătut această problemă și 
sînt convins că vom înlătura de
ficiențele" (ing. Constantin Ghe- 
țiu, șantier 705 Brăila). „în șan
tier, la ora actuală se duce o ac
tivitate atentă pentru folosirea 
rațională a forței de muncă. Pen
tru realizarea unor valori ceva 
mai mari propun urmărirea per
manentă a executării lucrărilor" 
(ing. Bănică Radu, șantierul 706 
Șendreni).

Ascultînd asemenea intervenții 
ai impresia că întreprinderea nu 
numai că și-a îndeplinit planul, 
ci l-a și depășit, acum fiind vorba 
doar de realizarea unei depășiri 
și mai mari. Parcă pentru a ne 
convinge că așa stau lucrurile, 
reprezentantul ministerului, 'apre 
sfîrșitul adunării, adresează feli
citări conducerii unuia dintre șan
tiere, colectivului întreprinderii. 
Reproducem însă și spusele tova
rășului Gh. Baroga, secretar al 
Comitetului județean Calați al 
P.C.R. : „întreprinderea 2 eon- 
strucții-montaj și-a îndeplinit pla
nul pe 8 luni doar în proporție 
de 98,8 la sută, la prețul de 
cost s-au pierdut 7,5 milioane 
lei, numeroase obiective nu au 
fost date în funcțiune la terme
nul prevăzut, altele nu vor fi 
date nici în următoarele luni, 
numărul de absențe nemotivate 
s-a ridicat la 150 000 om/ore, ca
litatea multor lucrări executate 
lasă de dorit etc." Prin urmare 
ce rost au cuvintele dulci, cînd 
situația este extrem de critică ? 
Constructorii de la întreprinde
rea 7 Canstrucții-montaj sînt sin

gurii din județ caro nu și-au rea
lizat planul, care au pierderi la 
prețul de cost, iar reprezentanții 
lor aici, în adunare, cochetează 
cu critica și autocritica, minima
lizează ideea adevăratei comba
tivități, a angajării totale pentru 
realizarea sarcinilor. în loc să 
analizeze cauzele nefolosirii in
tegrale a forței de muncă (150 000 
absențe nemotivate, 27 000 
om/ore învoiri), a mijloacelor de 
producție (utilajele au fost în
trebuințate doar în proporție de 
1/3 din capacitatea lor), să pro
pună soluții eficace, să scoată în 
evidență detaliat defecțiunile din 
stilul de muncă al organizației 
U.T.C., de sindicat sau al comi
tetului de direcție, cu exemple

semnificative, convingătoare, 
dumnealor s-au mulțumit doar 
cu recunoașterea nerealizărilor și 
cu prezentarea unor măsuri mi
nime, aproape improvizate. Ches
tiunea disciplinei în producție a- 
proape nici nu a fost abordată, 
deși e evident că de aici por
nesc toate nerealizările. Am as
cultat cu uimire cuvîntul tînăru
lui ing. Viorel Dumitrașcu, șe
ful șantierului 703 Focșani, care 
a trecut ou nonșalanță peste 
punctele nevralgice luîndu-și în 
final un angajament. Despre șan
tierul 703 noi am mai scris în 
ultimul an de trei ori, de fie
care dată semnalînd numeroasele 
deficiențe, situația economică și 
financiară gravă a subunității: 
nerealizarea planului, lucrări de

proastă calitate,' indisciplină, 
măsluirea adevărului (lucrări ne
executate raportate ca executate), 
dezinteres pentru ridicarea cali
ficării etc. Acum ascultăm din 
nou asigurările dumnealui de în
dreptare ! ,

Fără îndoială, era firesc să aș
teptăm și intervenția secretaru
lui comitetului U.T.C., deoarece 
multe chestiuni, mai ales cele le
gate de disciplina în producție 
și calificarea muncitorilor cad și 
în competența organizației de ti
neret. Am așteptat însă zadarnic. 
Tovarășul secretar Spiridon Hur- 
jui s-a pitulat într-una din bănci 
pentru a trece neobservat. Abia 
deținînd acest fapt, ne-am putut 
explica de ce nici unul dintre 
cei , care au vorbit din sală nu 

; au amintit, în cuvîntul lor, și de 
organizația U.T.C..

Oprind aici relatarea lucrări
lor adunării salariațiior de la în
treprinderea 7 construcții-mon- 
tâj Galați, împărtășim teama to
varășului Gh. Baroga, secretar al 
comitetului județean de partid 
că respectiva întreprindere nu-și 
va îndeplini planul pe anul în 
curs dacă nu se vor lua măsuri 
radicale, ferme. Aceasta presu
pune obținerea unui ritm de exe
cuție mai ridicat decît în cea 
mai bună lună de pînă acum, au
gust, ceea ce e puțin probabil 
dacă ne gîndim că pe timp fri
guros, oricum se va proceda, con
dițiile sînt mult mai neprielnice. 
Numai mobilizarea tuturor capa
cităților colectivului de construc
tori reprezintă acum modalitatea 
cea mai sigură în recuperarea 
restanțelor, în redresarea eco
nomică și financiară. Pe acest 
tărîm, în acest context, organi
zației U.T.C. îi revin sarcini deo
sebit de importante. E de aștep
tat deci și un reviriment în acti
vitatea . ei, în spiritul de răspun
dere cu care abordează îndepli
nirea sarcinilor economice ale în
treprinderii.

(Urmare din pag. I) 

tre 14—16 ani, 9 sînt elevi, 8 fără 
ocupație, 1 încadrat. 9 provin din 
familii dezorganizate, 9 din fami
lii organizate.

OCUPAȚIA? ELEV...

Intr-adevăr, numele multora 
di’ tre cei care — izolați sau în 
g. .,'iuri — își petrec vremea în 
căutare de aventuri prin cartierele 
Clujului, figurează în paginile ca
taloagelor școlare. Dincolo de 
poarta școlii, amintirea celor cinci 
ore de curs se spulberă ca un vis 
urit și iată-i planificînd o descin
dere la locuința lui X, o răfuială 
cu Y, ș.a.m.d. Bunăoară, Giieor- 
ghe Czedtda (clasa a Vil-a) și 
Ștefan Berta (clasa a IX-a), ambii 
elevi la Liceul nr. 11, au fost oas
peții miliției cu ocazia furtului 
unor jucării mecanice. Dorel Le- 
nard, elev și el. a șterpelit o bici
cletă. Aladar Berkei (clasa a 
Vil-a) a fost deranjat de organele 
de control tocmai în timpul unui 
scandal, în parcul I. L, Caragiale.

în pofida celor stabilite de sta
tistica mai sus reprodusă majori
tatea acestor delicvenți de vîrstă 

școlară nu provin — așa cum s-ar 
putea crede — din familii dezor
ganizate, ci din căsnicii solide, 
sînt fiii unor oameni care acti
vează cu pasiune în întreprinde
rile și instituțiile orașului. „Lipsa 
de supraveghere — prima și ulti
ma cauză — ar putea fi soluțio
nată, este de părere Aurora To- 
moiag, șefa Biroului de autoritate 
tutelară și asistență socială —• 
prin înființarea pe lingă marile 
întreprinderi a unor internate de 
zi, care, fără a necesita investiții 
suplimentare, rezolvă salutar si
tuația celor scăpați'mai bine de 
o jumătate de zi de sub ochiul 
atent al părintelui".

Ce te faci însă cu cei care au 
azvîrlit înainte de vreme ghioz
danul și s-au aruncat în viitoarea 
tulbure a unei existențe ilicite ? 
PînJ la 16 ani nu poți să-i anga
jezi nicăieri, pentru că nu permi
te Codul muncii. Interdicția este 
justificată, dacă ne gîndim ■ că 
sub această vîrstă rezistența la 
efort fizic este deficitară- (Ceea 
ce ni se pare mai greu de înțeles 
este de ce aceeași legislație sis
tează la 14 ani plasamentul fami- 

adică suma lunară, acordată 

copiilor lipsiți de mijloace sufi
ciente de întreținere).

Există, desigur, o diferență 
sensibilă întte cei care au aban
donat școala sub impulsul unor 
crize de teribilism, pe care vîrsta 
nu Ie justifică, dar le explică, și 
cei al căror comportament se da- 
torește unor insuficiențe patolo
gice.

Recuperarea primilor este posi
bilă și organele de resort din Cluj 
uzează în acest scop de o gamă 

variată de metode, în funcție de 
gravitatea fiecărui caz în parte.

Pentru cei din a doua catego
rie există școli speciale ajutătoa
re. Din păcate, foarte puține și 
cu o capacitate insuficientă de 
școlarizare (în Cluj au existat 
două și a rămas una. Pe locul 
celeilalte se înalță un obiectiv de 
importanță turistică. N-am avea 
nimic de obiectat dacă între timp 
s-ar fi creat condiții ca să func

ționeze în altă parte. Desființarea 
ei permite unui număr destul de 
mare de copii, al căror sistem ner
vos reclamă o îngrijire atentă și 
competentă să vagabondeze 
nestingheriți prin oraș, lărgind 
rîndurile infractorilor minori).

IDEALUL... „BIROU 
Șl MÎNECUȚE"

Zilnic bat la poarta Oficiului 
de recrutare și repartizare a for
ței de muncă aproximativ 120 de 

Mănîncă și cine nu muncește ?
oameni. Situați* celor mai mulți 
ese rezolvată cu o promptitudine 
care ar putea molipsi salutar in
stituțiile similare din alte orașe.

— Există totuși cereri pe care 
nu le puteți soluționa ? l-am în
trebat pe Alexandru Pop, șeful 
Oficiului municipal de plasare.

— Există I recunoaște acesta. 
Întîmpinăm greutăți cu absolven
ții liceelor teoretice, care solicită 

numai posturi „TA“ (funcționari 
în domeniul tehnico-administra- 
tiv). La sfîrșitul trimestrului I 
s-au prezentat 52 de solicitanți cu 
liceul și cu chiu, cu vai am reușit 
să-i plasăm. In prezent mai avem 
peste 100 de candidați „TA", pe 
care nu-i putem încadra.

Să presupunem că ar exista to
tuși posibilități de ocupare, pen
tru un an sau doi, a unui scaun 
comod, în fața unei mese încăr
cate cu acte oficiale, chitanțe de 
cont, ștampile. De unde, în cazul 

unui tânăr de 18 ani, asemenea 
veleități ? Cum se împacă vîrsta 
marilor zboruri, a crezurilor ma
jore și a unei energii de invidiat 
cu un univers de cîțiva metri pă- 
trați, încărcat de registre ?

Clujul și-a făurit în ultimul 
sfert de veac o industrie de invi
diat. Vechile întreprinderi au de
venit de nerecunoscut și alături 
de ele au apărut altele, cu faimă, 
trainică, cuoerită în cîțiva ani.

Pentru împlinirea parametrilor 
de azi și de mîine activează o 
armată a muncii de mari propor
ții, în rîndurile căreia își pot găsi 
cu ușurință locul toți cei care 
doresc cu adevărat să se apuce 
de treabă. Principalele întreprin
deri industriale (Clujana, Porțela
nul, Tehnofrig etc.) au organizat 
cursuri de calificare. In șase luni 
un tînăr poate fi inițiat în secre
tele unei meserii, își poate cuceri 
un loc într-o lume activă, pro
pulsată de pasiune și entuziasm.

Dar, în loc de asta, unii afteap- 
tă un post de funcționar. Iar pînă 
atunci bat străzile, își lasă mițe 
pe ceafă și perciuni pînă la băr
bie, într-un cuvînt îmbracă uni
forma la modă a celor fără ocu
pație. Peste o sută de liber-profe- 
sioniști au în buzunar o diplomă 
de bacalaureat, singura șansă 
după ei «ă-și găsească un loc co
mod sub soare.

Găsim, desigur, și în alte locuri 
tineri care își târăsc existența de 
la o zi la alta cu mîinile adîns 
înfundate în buzunare. Tipurile 
sînt cam aceleași, indiferent de 
coordonatele geografice. Diferă 
însă preocuparea pe care orga
nele în drept o afectează acestei 
categorii.

în Cluj se desfășoară — nu 
formal, ci cu toată seriozitatea — 
o întreagă campanie împotriva 
celor care sfidează fără rușine 
munca părinților, a colegilor, a 
tovarășilor lor. Comitetul munici
pal U.T.C., ou sprijinul altor or
gane de stat, și-a propus să afle 
cine sînt acei» oare își pierd vre
mea ttăruind peste ceea ce bunul 
simț al omului ocupat poate ad
mite, prin cofetării, cafe-baruri, 
restaurante, parcuri. îndeobște 
participă Ia aceste acțiuni și ci
neva de 1* forțele de muncă. Am 
însoțit o asemenea echipă și m-am 
convins că, atunci cînd tactul este 
conjugat eu severitatea și șusținut 
de prestigiu, inițiativa aceasta se 
dovedește cum nu ie poate mal 
eficace.

Concomitent cu depistarea ce
lor fără ocupație au loc și acti
vitățile care, In mod firesc, e ne
cesar să anneee și îndeosebi 

orientarea acestor tineri spre di
ferite locuri de muncă. în majo
ritatea cazurilor aceste acțiuni 
sînt încununate de succes și re
cordurile brigăzii merită a fi 
popularizate.

Există însă, în acest oraș vechi 
de aproape două milenii, un fac
tor care facilitează munca de 
recuperare socială. Un factor de 
care se vorbește foarte des, dar 
care se face simțit în genere mult 
mai rar. Este vorba despre opinia 
publică. La Cluj aceasta înseam
nă personalul restaurantelor și al 
cofetăriilor, trecătorii, vînzătorii, 
fiecare cetățean.

„Discut cu ei. îl mai iau de 
o parte pe unul și-i fac o morală 
cum scrie la carte. Unii înțeleg 
și nu mai zăbovesc ore întregi în 
local. Despre recalcitranți îi infor
mez pe tovarășii de la U.T.C. sau 
de la miliție" îmi spunea Victora 
Cîrje, responsabila Cafâ-barului 
de pe strada „6 martie" nr. 1. Și 
ca ea procedează aproape toți 
localnicii.

Pentru oamenii aoeștia, atât de 
amabili și prevenitori, pentru o- 
rașul acesta, atît de frumos anco
rat în realitatea zilelor noastre, 
prezența parazițâlor sociali este o 
plagă în care bisturiul acționează 
hotărft și salutar.



Sesiunea
0. N. U.

Luni, dezbaterile politi
ce generale din plenara 

, Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Uni
te, au intrat în cea tîe-a 
4-a săptămină, și ultima.

Este perioada în care, după 
stabilirea priorităților asupra a- 
bordării punctelor de pe agenda 
sesiunii repartizate comitetelor, 
acestea își încep unul după al
tul lucrările. Comitetele 2, 3, 4 
și 6 se află deja în plină acti
vitate.

Astfel, Comitetul numărul doi, 
pentru problemele economice, 
dezbate raportul Comisiei de pre
gătire a celei de-a doua decade 
de dezvoltare. Raportul privește 
una dintre cele mai acute pro-î 
bleme ale geografiei economice a 
lumii contemporane, și anume, 
necesitatea adoptării unor. măsuri, 
concrete și eficace pe linia mic
șorării decalajului existent între 
nivelurile de dezvoltare economi
că și industrială a țărilor avan
sate și celor aflate în curs de 
dezvoltare. Reprezentanții țărilor 
afro-asiatice și latino-americane 
care au luat cuvîntul pînă în 
prezent, au criticat în termenii 
cei mai severi măsurile restricti
ve și barierele vamale ridicate de 
unele țări avansate sau blocuri- 
economice închise în "calea libe-1 
ralizării comerțului internațional.

Comitetul numărul trei, pentru 
problemele umanitare, .sociale și 
culturale, continuă dezbaterile 
asupra primelor două puncte ale 
agendei sale privitoare la proble
mele tineretului, puncte la care 
România figurează pe lista co
autorilor. Aici se află în stadiul 
de ultimă retușare un proiect de 
rezoluție redactat de delegația 
României, împreună cu un grup 
de reprezentanți ai statelor mem
bre, prin care Organizația Nați
unilor Unite și instituțiile ei spe
cializate sînt chemate să contri
buie la promovarea în rândurile 
tineretului a respectului față de 
drepturile și libertățile funda
mentale ale omului, la antrena
rea tinerei genprații la opera de 
dezvoltare națională.

Problemele coloniale, printre 
care situația* din Namibia, din 
teritoriile aflate sub dominația 
colonialiștilor portughezi, precum 
și persecuțiile rasiale din Rhode
sia de sud, concentrează atenția 
comitetului nr. 4 pentru proble
mele, coloniale și teritoriile ne
autonome.

In sfîrșit, comitetul numărul 6, 
pentru problemele juridice, con
tinuă să discute asupra raportu
lui Comisiei Națiunilor Unite pen
tru dreptul comercial internațio
nal, raport care în esență se 
pronunță pentru lichidarea ori
cărui fel de acte, legi și practici 
discriminatorii din calea extinde
rii schimburilor comerciale între 
statele comunității internațio
nale.

In cadrul dezbaterilor din șe
dința plenară a adunării generale 
de luni dimineața, au luat cu
vîntul șefii delegațiilor Marocu
lui, statului Burundi și Venezue- 
lei, precum.. și., delegatul cian-
kaișist.

• FORMAȚIA CORALA 
„MADRIGAL", dirijată de 
Marin Constantin, a susținut 
la 5 octombrie în sala „Con
stitutional Hall“ din Washing
ton, primul concert din ca
drul turneului pe care îl în
treprinde în Statele Unite. 
La spectacol au participat 
Martin Hillenbrand, asistent 
al secretarului de stat pentru 
problemele europene, mem
bri ai Congresului, oameni 
de artă, critici muzicali. A 
fost de față ambasadorul 
Republicii Socialiste Româ
nia în S.U.A., Corneliu Bog
dan.

în seara aceleiași zile, la 
„American University" din 
Washington a fost organizată 
o seară culturală româneas
că. Cu acest prilej, ambasa
dorul Corneliu Bogdan a 
vorbit în fața corpului didac
tic și a studenților, iar corul 
„Madrigal" a prezentat un 
scurt program care s-a bucu
rat de un deosebit succes.

ITALIA. Mii de muncitori au participat, recent, la Roma, la o demonstrație în fața Coliseului, 
cerînd sporirea salariilor și înnoirea contracte lor de muncă

întrevederi ale
lui Corneliu Mănescu

NEW YORK 6 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, șeful 
delegației române la cea de-a 
24-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. a' avut luni dimi
neața o întrevedere cu lordul 
Cgradon, ministrul de stat pentru 
afacerile externe și ale Common- 
wealthului, președinte al Consi
liului de Securitate pe luna în 
curs, șeful delegației Marii Bri
tanii la actuala sesiune.

Cei doi miniștri au avut un util 
schimb de vederi, trecînd în re
vistă unele dintre cele mai im
portante probleme internaționale 
aflate pe ordinea de zi a sesiunii. 
De asemenea, au fost abordate 
probleme internaționale de in
teres comun și aspecte ale rela
țiilor bilaterale. întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
lucru, cordială.

în aceeași dimineață, Corneliu

„LICHIDAȚI APARTHEID-UL!“

• Demonstrațiile 

studenților 

din Durban

și Capetown • Re

acție promptă la 

o măsură rasistă 

• N.U.S.A.S.

in acțiune

• „Afrikaanse 

studentenbond" 

se decide 

să coopereze...

Mănescu s-a întîlnit cu ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Congo (Brazzaville), Charles 
Assemekagi. Au fost abordate, 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, o serie de pro
bleme internaționale majore, poli
tice și economice, ce figurează 
pe agenda sesiunii în curs, pre
cum și chestiuni legate de stadiul 
actual al relațiilor dintre Repu
blica Congo (Brazzaville) și Re
publica Socialistă România.

Spre prînz, ministrul aface
rilor externe al României a avut 
o întrevedere cu ministrul aface
rilor externe al Republicii Mal- 
gașe, Jacques Rabemamanjara. 
Obiectul întrevederii l-au format 
probleme internaționale și aspecte 
ale relațiilor bilaterale, care au 
fost abordate într-o atmosferă 
cordială.

Cele trei întrevederi au fost 
caracterizate drept utile și fruc
tuoase.

Piața din fața universității 
„Națal" din Durban era domi
nată de o uriașă inscripție pe 
caldarîm : „Lichidați aparthei
dul !". Aproape 3000 de stu- 
denți și tineri din acest centru 
universitar sud-african s-au în- „ 
trunit intr-un miting de protest, 
demonstrînd apoi, ore în șir, pe 
străzile orașului. Mobilul pro
testului : decizia autorităților de 
a elimina de la catedra de fi
lozofie a universității „Natal" 
trei conferențiari de culoare și 
Re tînărul asistent alb Redy 

leii care profesează concepții 
anti-apartheid.

Protestul vehement al stu
denților din Durban, căruia 
i s-a alăturat studențimea 
din celelalte centre univer
sitare sud-africane (la Ca
petown s-au semnalat la sfîr- 
șitul săptămînii trecute ciocniri 
între studenți și poliție), consti
tuie un prolog semnificativ pen
tru noul an universitar ce ur
mează să se deschidă în R.S.A. 
la 25 octombrie. Reacția violen
tă și promptă a studenților re
levă creșterea opoziției tinerei 
generații față de rînduielile ra
siste (agenția vest-germană 
D.P.A. semnala în acest sens, 
într-o corespondentă din Pre
toria, îngrijorarea autorităților 
în fața creării „unui veritabil 
front anti-apartheid" care cu
prinde „majoritatea studenților 
și tinerilor intelectuali albi").

Actuala mișcare de protest se 
înscrie în lanțul de acțiuni anti- 
apartheid ale tineretului, care se 
succed cu o frecvență mereu 
mai mare și capătă o amploare

Demonstrații 
la lisabona

Festivitățile prilejuite de 
aniversarea a 59 de ani de la 
întemeierea Republicii Portu
galia au fost marcate de de
monstrații organizate de stu- 
denți și reprezentanți ai opo
ziției portugheze. La Lisabo
na, aproximativ 5 000 de per
soane au manifestat scandînd 
lozinci antiguvernamentale. 
Manifestantii au cerut amnis
tierea deținuților politici, li
bertăți democratice și au de
nunțat regimul instaurat în 
Portugalia. Poliția și armata, 
aflate în stare de alarmă, au 
intervenit pentru a împrăștia 
pe demonstranți. Potrivit unor 
informații transmise de agen
țiile de presă, 17 persoane au 
fost arestate. Agenția Associa
ted Pfess relatează că poliția 
portugheză a confiscat filme
le a doi ziariști străini care au 
înregistrat pe peliculă mani
festația și intervenția agenților 
de ordine.

crescîndă în ultimii ani. In frun
tea acestor acțiuni (numai în 
perioada iunie 1968 — iunie 
1969 au fost semnalate aproape 
80 de adunări, mitinguri, mar
șuri de protest, greve studen
țești) se află una din cele mai 
puternice organizații studențești: 
Uniunea Națională a Studenți
lor sud-africani (N.U.S.A.S.) 
grupînd peste 25 000 de studenți 
albi și negri. Principalul obiectiv 
îl constituie lupta pentru înlătu
rarea barierelor care împiedică 
accesul tinerilor africani spre 
amfiteatrele universităților (ac
tualmente majoritatea școlilor 
superioare sînt „numai pentru 
albi", doar trei dintre ele primind 
și studenti de culoare ; de altfel 
piedicile sînt minuțios organiza
te la toate eșaloanele — în a- 
nul școlar precedent, doar 520 
de africani au putut urma școli 
care pot duce la frecventarea 
universităților). Una din cele 
mai eficiente activități inițiate 
de N.U.S.A.S. a fost înființarea, 
în 1967, a unui comitet sud-a- 
frican pentru sprijinirea studen
ților de culoare (S.A.C.H.E.D.) 
care strînge fonduri ce permit 
acordarea de burse unui număr 
de studenți africani. Acest co
mitet sprijină, totodată, cu ma
terial didactic și Indemnizații 
pentru acoperirea taxelor, tineri 
africani care urmează cursurile 
fără frecventă ale diferitelor fa
cultăți.

Evident, autoritățile rasiste în
cearcă pe toate căile să descu
rajeze, să împiedice acțiunile 
anti-apartheid mereu mai e- 
nergice și mai organizate ale 
studenților. Deși premierul Vors-

A XX-a aniversare a proclamării
R. D. Germane

Festivitățile de la Berlin
BERLIN 6 — Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmite : 
Cu prilejul celei de a 20-a ani
versări a Republ' ii Democrato 
Germane, la Berlin a avut loc o 
adunare solemnă.

Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., a 
prezentat un raport.

Au rostit ouvinte de salut 
L. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,

Salutul C.C. al P.C.R.
Aducînd salutul C.C. al P.C.R.. 

Consiliului de Stat și al Consi
liului de Miniștri, Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, a relevat că, crearea pri
mului stat german al muncitori
lor și țăranilor a reprezentat un 
moment de cotitură în istoria po
porului german, începutul peri
oadei de construire a orînduirii 
noi, socialiste în Republica De
mocrată Germană.

In cel 20 de ani de existență, 
Republica Democrată Germană a 
cunoscut profunde prefaceri revo
luționare în toate domeniile vieții 
economice și sociale. Succesele 
remarcabile obținute în dezvolta
rea economiei naționale, științei 
și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al ce
lor ce muncesc, amplu oglindite 
în raportul prezentat de to
varășul Walter Ulbricht, sînt 
rodul activității creatoare a 
clasei muncitoare, țărănimii 
și intelectualității care, sub 
conducerea Partidului Socialist U- 
nit din Germania, își consacră e- 
nergia șl talentul cauzei înfloririi 
și progresului patriei.

In continuare, vorbitorul s-a re
ferit la importanța celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român, care a prilejuit 
trecerea în revistă a succeselor 
însemnate dobîndite de oamenii

ter a atacat în repetate rînduri 
N.U.S.A.S. acuzîna-o că „orga
nizație subversivă", forurile de 
resort nu și-au pus în aplicare 
amenințările de „dizolvare", 
probabil de teama creării unei 
situații explozive în mediul stu
dențesc. în schimb, cu excepția 
ilegalizării a fost folosită o în
treagă gamă de represiuni : 
zeci de lideri ai N.U.S.A.S. au 
fost arestați și condamnați în 
ultimii ani, sute de participanți 
la acțiunile împotriva aparthei
dului au fost exmatriculați. E 
relevant faptul că absolut toți 
președinții care s-au succedat 
la conducerea N.U.S.A.S. în ul
timii șase ani (președintele e 
ales în fiecare an) și-au făcut 
„stagiul" pe termene diferite în 
închisori sud-africane.

în pofida încercărilor de in
timidare, mișcarea anti-apart
heid cuprinde mase mereu mai 
largi ale studenților și tineretu
lui din R.S.A. Pînă de curînd, 
„Afrikaanse Studentenbond" — 
organizație grupînd circa 20 OUU 
de studenți — desfășura doar 
activități sportive, turistice și 
culturale, opunîndu-se acțiunilor 
antirasiste ale N.U.S.A.S. Ulti
mul Congres al lui „Afrikaanse 
Studentenbond" a luat o de
cizie care rupe cu această tra
diție : a hotărît să accepte „co
operarea la manifestările în
dreptate spre abolirea aparthe
idului în învățămîntul superior". 
Și acest fapt stă mărturie creș
terii opoziției tineretului din 
R.S.A. față de anacronismul 
„sistemului apartheid".

P. NICOARA 

G. Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Max 
Reimann, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Germania, J. Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
T. Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, J. Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
G. Vlahov, vicepreședinte al 
Scupștinei federale a R.S.F. Iu- 
foslavia, Fam Van Dong, mem- 

ru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam.

muncii, sub conducerea partidu
lui, în opera de construire a vie
ții noi, socialiste.

Tov. Ion Pățan a vorbit apoi 
despre intensa activitate crea
toare a poporului român pentru 
îndeplinirea hotărîrilor congresu
lui și despre politica externă a 
țării noastre.

P.C.R. și guvernul României 
situează în centrul politicii exter
ne întărirea prieteniei, alianței 
Și colaborării frățești cu toate 
țările socialiste. In același timp, 
țara noastră promovează colabo
rarea cu toate statele, indiferent 
de orânduirea lor socială, punînd 
la baza relațiilor sale externe prin
cipiile independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne Și avantajului reciproc, 
principiul respectării dreptului 
fiecărui popor de a hotărî de 
sine stătător, fără nici un ames
tec din afară, asupra dezvoltării 
sale.

Pentru rezolvarea eficientă a 
problemelor securității în Europa, 
țara noastră consideră că este ne
cesar să se pornească de la rea
litățile istorice create după cel 
de-al doilea război mondial și în 
primul rînd de la recunoașterea 
celor două state germane, stabi
lirea de relații normale cu aces
tea, de la recunoașterea frontie
relor actuale — inclusiv a fron
tierei Oder-Neisse.

Intre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare multilate
rală care se dezvoltă an de an. 
„Sîntem încredințați — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al R.S. România — 
că potențialul economic crescînd 
al țărilor noastre creează condiții 
pentru dezvoltarea continuă a 
schimburilor și cooperării econo
mice reciproc avantajoase, că se 
vor dezvolta continuu relațiile 
dintre partidele noastre. Sprijinim 
pe plan internațional lupta pen
tru recunoașterea Republicii De
mocrate Germane ca stat liber și 
independent, pentru participarea 
ei nestînjenită la viața politică 
mondială, la eforturile pentru 
pace și progres social".

Complot dejucat 
io Iordania

AMMAN 6 (Agerpres). — Gu
vernul premierului Bajhat Al- 
Talhouni s-a întrunit, luni, la 
Amman pentru a examina o se
rie de probleme legate de situa
ția intemă din Iordania. La 
sfîrșitul reuniunii, Ministerul de 
Interne a dat publicității un co
municat oficial, în care anunță 
că autoritățile militare iorda- 
niene au dejucat, la trei octom
brie, o tentativă de lovitură de 
stat în vederea răsturnării ac
tualului regim din Iordania. 
Potrivit comunicatului, transmis 
de postul de radio Amman, 
complotul a fost pus la cale de 
către Partidul eliberării (partid 
interzis în Iordania din 1959). 
Se menționează că autoritățile 
iordaniene au arestat mai multe 
persoane implicate în această 
acțiune.

PRIN TELEFON PENTRU 
„SCÎNTEIA TINERETULUI"

Șantier
Intr-un minut și 17 secun

de Alexander Platz a deve
nit doar o îngrămădire de 
cuburi de dimensiunea unei 
machete. Clădirile cu multe 
etaje, ce păreau .să sfideze 
inaltul cerului, s-au trans
format în miniaturi. Trenul 
suspendat seamănă cu o ju
cărie pentru uzul celor mici. 
Oamenii sînt niște minus- , 
cule puncte pe pavajul alb 
al pieții. Un minut și 17 se
cunde înseamnă 207 metri 
parcurși în înățime. Un as
censor rapid, ale cărui miș
cări le urmărim pe un mic 
ecran luminiscent, ne poartă 
către cafeneaua instalată în 
turnul de televiziune care-și 
primește primii vizitatori. 
Prin pereți de sticlă ce au do- 
bindit virtuțile unui panora
mic, Berlinul ne dezvăluie 
imagini ce depășesc granițe
le obișnuitului. Din Alexan
der Platz, cei 123 metri al 
noului hotel sugerează un 
„zgirie nori". Din turnul 
de televiziune strada capătă 
alte dimensiuni : construcția 
sare paralelipipedică, mai 
nodestă, iar cerul mai înde
părtat. Ne instalăm Ia ma
să și peisajul berlinei se în
fățișează fără adausuri de 
frumusețe pe un ecran ce-și 
schimbă neîncetat imaginile. 
O bandă rulantă învirte în
cet jumătate din cafenea — 
cea in care sînt instalați 
consumatorii Privesc Unter 
den Linden, încerc să ghi
cesc poarta Brandenburg 
pentru ca puține minute mai 
tirziu, fără să mă fi mișcat 
de pe scaun, să alerg cu pri
virea pe Kari-Marx-Alee, 
printre blocuri albe și ma
șini. Nu-i un film rulat in 
viteză, vertiginos, amețitor, 
ci o proiecție lentă a imagi
nilor care îngăduie descifra
rea tabloului. S-a inserat, 
norii au țesut o pinză subți
re. E aproape o oră de cînd 
navigăm pe cerul orașului. 
Se sting luminile din cafe
neaua aeriană : Berlinul de
vine o constelație terestră.

Turnul are 365 metri dar 
vizitatorii săi trebuie să se 
mulțumească cu o imagine a 
Berlinului de la înălțimea de 
207 metri. Antenele au o 
înălțime de 115,5 metri. Noua 
construcție domină orașul. 
Peste clădirile mai vechi sau 
mai noi, mai înalte sau mai 
scunde se profilează virful 
subțire și ascuțit al turnu
lui ca un semn de exclama
ție înscris pe orizont.

In zilele din ajunul celei 
de a XX-a aniversări a 
R.D.G., turnul de televiziune 
e prezent pe afișe, pe ilus
trate și suveniruri, în pagi
nile ziarelor ca și pe baticu
rile purtate de tineri. Turnul 
eclipsează chiar și originalul 
orologiu instalat săptămină 
trecută în Alexander Platz, 
care indică nu numai ora 
Berlinului ci, concomitent, 
ora exactă pe toate meridia
nele globului. Firește, tur
nul l-am întilnit și la Ex
poziția „Arhitectura și arta 
plastică" deschisă în aceste 
zile festive la Galeria Națio
nală. E o expoziție in care 
machetele, fotografiile, pic
turile și sculpturile încearcă 
să prefigureze chipul de 
mîine al orașelor din R.D.G. 
Construcția devine o sinteză 
de arhitectură și artă plasti
că, produsul unui act de 
creație ce depășește latura 
scrict utilitară. 600 de lu
crări, printre care 30 de ma
chete și 300 de picturi reflec
tă efortul de a conferi an
samblurilor urbanistice mul
tiple însușiri, frumosul fiind

★

Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general a! 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, președintele Con
siliului Național al Frontului Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România, ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Repu 
blicii Socialiste România, și ȘTEFAN VOITEC, președin
tele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste 
România, au trimis tovarășilor WALTER ULBRICHT, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Germane, WILLI STOPH, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, GERALD GOTTING, președintele Came
rei Populare a Republicii Democrate Germane, și prof, 
dr. ERICH CORRENS, președintele Consiliului Național 
al Frontului Național al Germaniei Democrate, o tele
gramă în care se spune;

bertinez
„cap de afiș". Berlinul ocu
pă sala centrală a expoziți
ei. Macheta indică locuri pe 
care le cunoaștem, pe care 
le întîlnim cotidian. 800 de 
hectare din centrul orașului, 
partea cea mai veche a me
tropolei de pe Spree, sînt un 
vast șantier : nu numai tur
nul de televiziune a erupt in 
locul zidurilor ostenite pe ca
re târnăcopul și dinamita 
le-au înlăturat, ci și un an
samblu de clădiri cuprinzind 
noul hotel, un magazin uni
versal (suprafața comercială 
15.000 mp) blocuri de locu
ințe și altele destinate unor 
întreprinderi de comerț ex
terior, un complex alimen
tar, un pasaj subteran pen
tru autovehicule.

Deocamdată au fost termi
nate doar exterioarele noilor 
clădiri, ceea ce apropie ma
cheta de realitate. Lucrările 
în interior continuă, urmînd 
ca ele să fie încheiate în 
1970.

Străzi cu o Istorie încăr
cată au dispărut, bulevarde 
noi, largi, înscriindu-se au
toritar pe harta orașuluL

Unul din arhitecții orașu
lui ne mărturisea intenția de 
s extinde lucrările de cons
trucție către alte zone în ca
re zidurile mutilate de răz
boi își prelungesc prezența. 
Proiectul prevede reanima
rea vechii artere negusto
rești, un fel de Lipscani al 
Berlinului care, de altfel, *' 
și numește Leipzigerstrasse. 
Dar constructorii au destu
le probleme complicate de 
soluționat In acest oraș, cu 
650 de uzine amplasate de-a 
lungul deceniilor după legea 
întâmplării și care a ieșit din 
război cu 9 milioane mp de 
ruine.

De ia 207 metri înățime, 
din turnul de beton șl oțel 
al televiziunii, nu sint des
cifrabile, firește, cămășile al
bastre venite din întreaga 
republică la Berlin. Dar de 
3 zile centrul orașului e in
vadat de mulțimea fremătă-' 
toare a miilor de fruntași in 
muncă șl învățătură, partici
panți la întilnirea organizată 
de Tineretul Liber German.

Tobele și trompetele răsu
nă pe Karl-Marx Alee pînă 
la ceasurile târzii cînd stră
zile încep să se golească. Or
chestre mari și mici defi
lează într-un ritm minuțios 
studiat. Spectatorii aplaudă 
cu generozitate. Calendarul 
întâlnirii tinerești a consem
nat și un eveniment cu tra
diție. Pe o suprafață de 
33.000 mp pătrațl s-a deschis, 
vineri, „Tîrgul maiștrilor de 
mîine". în cinci hale sint ex
puse invențiile realizate de 
tinerii muncitori și tehnici
eni. Tîrgul din acest an re
latează despre 816 invenții și 
inovații mai importante din
tre care unele și-au găsit a- 
plicare în activitatea uzina
lă.

Berlinul acestui capricios 
final de toamnă trăiește prin
tre macarale și buldozere. 
Machetele din expoziție au 
dobindit contururi de cără
midă și beton armat, iar des
tule ziduri îmbătrînite iș> 
presimt sfîrșitul.

Constructorii neostenitâ 
înalță schele noi ce asaltează 
înaltul chiar dacă nu cutea
ză să rivalizeze cu cei 365 
metri ai turnului de televi
ziune.

EUGENIU OBREA

Berlip, 6 octombrie

★
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• INTR-UN MEMORANDUM 

transmis guvernului R. F. a 
Germaniei, Comisia Europeană 
face recomandarea să se pună 
capăt, cit mai curînd cu putin
ță, situației actuale a mărcii și 
să se restabilească un curs de 
schimb fix al acestei monede. 
Memorandumul precizează că 
rămîne la latitudinea guvernului 
vest-german să stabilească pari
tatea pe care o va considera 
preferabilă, după consultările 
prevăzute în cadrul Pieței co
mune.

• ÎN LOCALITATEA LA 
PLATA s-a desfășurat cel de-al 
VllI-lea Festival al filmului 
pentru copii, la care au fost 
prezente 24 de țări cu peste 
150 de pelicule. Medalia de aur 
pentru cel mal bun film prezen
tat în cadrul festivalului a fost 
decernată filmului româneso 
„Tinerețe fără bătrânețe".

• AGENȚIA U.P.I., citind sur
se ale O.N.U., relatează că In
dia și Pakistanul au început un 
dialog neoficial, la nivel minis
terial, pentru aplanarea chestiu
nilor litigioase dintre cele două 
țări. Vinerea trecută, ministrul 
afacerilor externe al Indiei, 
Dinesh Singh, și ministrul pa
kistanez al informațiilor, Sher 
Aii Khan, care participă la ac
tuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., s-au întîlnit de 
două ori, examinînd în special 
problema Cașmirului.

în cadrul unei conferințe de 
presă, Dinesh Singh a decla
rat că există o „tendință fa
vorabilă" spre tratativele bila
terale cu Pakistanul.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE al Greciei. Panayotis 
Pipinelis, a avut duminică sea
ra o întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, care 
a făcut o escală la Atena, ve
nind de la New York.

în cercurile oficiale din capi
tala Greciei se subliniază că a- 
ceastă întrevedere „este consi
derată ca fiind utilă pentru re
lațiile greco-turce".

• REVISTA „TIME" afir
mă în ultimul său număr că 
autoritățile americane au ho
tărît anularea urmăririi ju
diciare a opt ofițeri ai „be
retelor verzi" din Vietnamul 
de sud, acuzați de a fi asa
sinat un agent secret saigo- 
nez, ca urmare a presiunilor 
exercitate asupra Casei Albe 
de Mendel Rivers, președin
tele Comisiei pentru forțele 
armate a Camerei Repre
zentanților. Potrivit revistei 
citate, Rivers a cerut lui 
Bryce Harlow, reprezentan
tul Casei Albe pe lingă Con
gres, anularea procesului in
tentat celor opt ofițeri.

• N.A.S.A. a anunțat că va lansa spre mijlocul anului 1972 
un satelit de comunicații — ATS-F — care va face posibilă 
transmiterea de piogranie de televiziune in direct din S.U.A. în 
India. Satelitul va fi plasat pe o orbită staționară situată Ia 
22 300 mile deasupra Ecuatorului, fiind dotat cu un transmițător 
și receptor laser. ATS-F va fi primul satelit de comunicații care 
va transmite în direct un program de televiziune cu ajutorul 
laserului, fără a mai fi nevoie de stații de retransmisie.

S U.A. Petrolierul „Manhattan" în timpul primei sale curse 
spre Alaska

• UN NUMĂR DE 13 DERU
TAȚI brazilieni au fost privați 
de drepturile politice și le-au 
fost anulate mandatele, în ca
drul unei epurații decretate de 
triumviratul militar care exer
cită puterea in Brazilia. Ei se 
adaugă altor 12 deputați ce au 
suferit aceleași sancțiuni în ur
mă cu cîteva zile.

Senatorul Oscar Pasșos, pre
ședintele partidului de opozi
ție Mișcarea democratică bra
ziliană, a convocat comitetul de 
conducere al partidului pentru 
a examina consecințele acestor 
măsuri.

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL FRANȚEI, Maurice Schu
mann, va face o vizită în Uniu
nea Sovietică între 9 și 14 oc
tombrie anunță corespondentul 
din Paris al ziarului „Pravda".

• UN GRUP DE NAVE mili
tare sovietice, aparținînd flotei 
Mării Negre a sosit într-o vizită 
neoficială de cinci zile în portul 
iugoslav Split de pe coasta 
Mării Adriatice — anunță Ta- 
niug. Navele se află sub co
manda contraamiralul G. Pros
it umov.

Stimați tovarăși,

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamări’ 
R. D. Germane, vă transmitem, în numele poporului 
român și al nostru personal, dumneavoastră și tuturor 
cetățenilor Republicii Democrate Germane, felicitări 
cordiale.

Constatăm cu satisfacție că oamenii muncii din' țara 
dumneavoastră, sub conducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania, au obținut, în cei 20 de ani de la pro
clamarea Republicii Democrate Germane, succese remar
cabile în dezvoltarea economici naționale, a științei și 
culturii, în ridicarea nivelului lor de trai, în opera df 
edificare a socialismului în primul stat german al munci7 
torilor și țăranilor.

Aceste succese au contribuit în mod hotărîtor la afir 
marea tot mai puternică a Republicii Democrate Germa 
ne pe plan internațional.

Republica Socialistă România sprijină cu consecvenți; 
dreptul Republicii Democrate Germane de a participa 
nestînjenită, ca stat liber și independent, la viața politică 
internațională, la eforturile pentru pace și securitate în 
Europa și în lume.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie ș- 
colaborare multilaterală dintre țările și partidele noastr 
se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism 
leninismului și internaționalismului socialist, spre binel< 
popoarelor noastre, în interesul unității țărilor socialiste 
și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu ocazia marii dumneavoastră sărbători, vă urăm 
Dv, stimați tovarăși, și poporului Republicii Democrate 
Germane, noi succese în opera de d'esăvîrșire a construc
ției socialiste.
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