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SIMPLI DEȚINĂTORI
DE COMORI?

LOCUL SPECIALISTULUI - ÎN PRODUCȚIE
— Tovarășe inginer-șef, vă rog să-mi semnați cererea de transfer.
— Nu semnez nimic.
— Unde vreți să vă transferați? îl întreb pe tînărul inginer solicitant.
— La Politehnică, asistent.
— De ce ?
— Alte condiții...
— Condiții de muncă, mai bune decît aici ? sare ca ars inginerul-șef.
— Alte necesități, schimbă argumentația tînărul inginer. Producția are nece

sitățile ei pe care le înțeleg, dar nu le suport Punct.

Ședința 
Consiliului de Stat

E ogul n-a avut loc într-o 
fabt î^ă veche, neînsemnată și 
nici măcar plasată la 600 km 
de_ Capitală. Dimpotrivă : ne 
aflăm î- plin București la pri
ma fabrică electronică din Ro
mânia, F.E.A., o construcție 
modernă, perfect utilată, unde 
producem astăzi elemente pen
tru automatizare- Inginerul șef 
Radu Dordea. îmi prezintă fe
nomenul acesta de dorință mi
gratoare manifestată la tinerii 
specialiști, ea fiind extrem de 
ireaventă chiar într-o ase
menea minune de uzină. 
„Aici s-a specializat, — abia 
îl formasem în trei ani pe o a- 
nume problemă, adaptarea pen
tru debit metri — aici a învățat 
electronică, (el terminase 
Electrotehnica) și acum vrea 
să plece. E un caz aproa
pe tipic la noi : inginerii sta
giari repartizați Ia F.E.A. stau 
un an, învață ceea ce au de în
vățat și apoi, cînd să contăm 
într-adevâr pe eficiența lor, 
pleacă. De regulă în învăță- 
mînt, unde nu-i mînă nemai
pomenite îndemnuri didactice, 
ci goana după mai mult timp 
liber și mai puțină răspundere. 
Fiindcă pentru un student slab, 
nu știu cum răspunde, dar aici 
dacă dă un aparat electronic cu 
defecțiuni este serios tras la 
răspundere".

Tabelul angajări-lichidări al 
^ginerilor repartizați de Po- 
Xehnică la F.E.A. în perioada 
1967—1969 pare cel puțin ciudat. 
Acum trei ani. cînd fabrica 
aceasta intrase în folosință, au 
fost angajați 25 de ingineri sta
giari : la*  sfîrșitul anului ple
caseră doar 2. In 1968, însă, au 
părăsit fabrica pînă la sfîrșitul 
anului 10 dintre cei 26 absol
venți ai Politehnicii repartizați 
ai<’ iar anul acesta, din 
ingineri recent repartizați. 6 
si abandonat postul. Deci,, 
început inginerii. îneîntati 
acest El Dorado electronic.- 
venit și au rămas la 
pînă în momentul cînd au în
ceput să se facă simțite rigorile 
producției și să se spulbere 
iluziile existenței unor posturi 
inginerești unde să se. facă 
„știință pură", cercetări, și dacă 
se poate chiar cercetări funda
mentale.

Dar să ne întoarcem la cifre*.  
F.E.A. are 1 400 de salariați 
dintre care 123 ingineri. Deci, 
circa 1 inginer la 10 muncitori. 
Numărul lor, oricît de vaste ar fi 
perspectivele fabricii, este în-

15 
au 
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de 
au 

F.E.A.
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Prezente fără catalog

NOI despre NOI și 
despre- CHLALȚI

Echipa „Scînteii tineretului" a avut prima întîlnire la Liceul 
nr. 2 din Ploiești. Derulînd filmul convorbirii cu elevii, despre 
elevi propunem si viitoarea discuție.

• El Dorado electronic.
repede părăsit

• Un procent exagerat
care ar putea justifica

redistribuiri

• Exersarea profesiei
este și un act moral

• Solicitări îndreptă
fife unor veșnic

solicitatori
tr-adevăr uriaș. Cifra în
trece cu mult proporția exis
tentă în multe state industriali
zate. și o explică pe cea exis
tentă pe țară : un inginer la 
200 de locuitori ! Cu mult mai 
multi chiar numeric, decît de 
pildă. în R.F. a Germaniei. Si
gur că într-o fabrică sarcinile 
de producție se împart și atunci 
necesitatea de a le rezolva, pe 
de o parte, insuficiența cadrelor 
de maiștri și tehnicieni bine 
calificați paralelă cu abundența 
inginerilor pe de altă parte, 
face ca aceștia din urmă să. re
zolve uneori treburi specifice 
cadrelor cu pregătire medie și 
nu neapărat superior speciali
zată. în consecință, ar fi putut 
fi astăzi necesară o reevaluare 
a numărului specialiștilor noș
tri în raport de strictă determi
nare cu nevoile reale ale eco
nomiei ; avem nevoie în- 
tr-adevăr și în continuare de 
atîția ingineri ? în cazul nostru,

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a Ul-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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CEL MAI TÎNĂR SPECTATOR DESPRE

Filmele de aventuri
• Pentru difuzorii filmului : știați că publicul tînăr are criterii sigure de apreciere ? • 80 de elevi 

despre filmele de aventuri care li se oferă • Punți tăiate între public și sălile de spectacol

Se pare că o întrebare precum 
„Vă plac filmele de aventuri ? 
nu-și mai are rostul din mo
mentul în care ești de la bun 
început sigur de un răspuns fa
vorabil, indiferent d'e categorii
le de spectatori, cărora li s-ar 
adresa, răspuns liniștitor ca tex
tul unei scrisori pe care ți-o 
trimiți singur, într-o fără de 
rost programare a emoții
lor. Am pus totuși această 
întrebare unui număr de 80 de 
elevi din clasele a IX-a și a 
X-a, ale Liceului „Aurel Vlaicu" 
din București, tineri aflați în 
jurul vîrstei de 16 ani, rugîn- 
du-i să formuleze și argumen
te care să justifice „da“-ul 
unanim.

Deci : „îmi plac pentru că 
sînt filme pline de întîmplări 
neașteptate și în care totdeau
na binele învinge răul". (Du
mitru Daniela) ; „mă atrag dato
rită faptului că sînt într-o oa
recare măsură și distractive" 
(Golescu Victoria); „nu pot să 
nu placă aceste filme care în
cearcă să introducă în mentali
tatea spectatorului ideea drep
tății" (Radu Violeta Beatrice) : 
„le apreciez pentru că stimulînd

Foto : O. PLECAN

IN JUDEȚUL SALAJ, DACA SE MENȚINE
ACTUALUL RITM DE LUCRU, SE VA AJUNGE LA

TURILE... DE IARNĂ
Acum, după ce am participat la 

ședința cu factorii de răspun
dere în mersul actualei campanii 
agricole, realizez mai exact or- 
ganicitatea itinerariului în care 
m-am angajat sîmbătă după 
amiază și duminică. In fond mi 
s-a înfățișat la Scara întregului 
județ Sălaj situația campaniei 
agricole la ora actuală. „In 20 
de zile s-au însâmînțat 18 000 
hectare. Dacă se menține ace
lași ritm ne mai trebuie 20 - de 
zile de lucru. E totuși greu de 
presupus că îl vom putea men
ține".

Se pare deci că noiembrie va 
găsi semănătorii pe ogoare. Așa 
s-a întîmplat și în anul trecut.

curajul și spiritul de sacrificiu 
au un caracter educativ" (Băiță . 
Paul) ; „pentru vîrsta mea sînt 
cele mai nimerite filme deoare-

EH!
de FLORIN MUGUR
Angelica era formidabilă. Fă

cea’ un semn și cei douăzeci și 
șapte de îngeri păzitori puneau 
mîna pe cele douăzeci și șapte 
de cuțite care nu iartă. Și nu 
iertau. Făcea un semn și ne
cheza o herghelie întreagă. Fă
cea un semn și regele, cumpli
tul, ucigașul, ce să facă și el ? 
îngenunchia biruit de dragoste, 
și șoptea : „Scuzați !“.

Angelica făcea o mulțime de

(Continuare în pag. a V-a) 

REVERS

Consecințele ? Recolte mai 
slabe, pentru că timpul în care 
sînt executate lucrările, calita
tea lor sînt factori deteripinanți 
ai nivelului recoltei viitoare. 
Pare de neînțeles cum o situa
ție cu consecințe negative se 
perpetuează. Dar parcurgînd 
mai multe comune din județ 
ne-am explicat în parte caren
țele, am descifrat mentalită
țile unor tineri.

10 ORE PENTRU 
UN PETEC DE CAUCIUC

Prima întîlnire — la 10 km de 
Zalău. Trei tractoare stau în 
durtea secției din Herclean.

ce te captivează în întregime, 
mai ales îți dezvoltă o idee în 
minte atunci cînd în filmul res
pectiv se dă o luptă pentru drep
tate și anume ideea de a fi și tu 
la fel ca personajul pozitiv". 
(Lungu Lucia) ; „iubesc filmele 
de aventuri deși, și asta depin
de de gustul fiecăruia, se pot 
trage concluzii și bune și rele"- 
(Simion Petrică).

NU GENUL, CI UNELE 
PRODUSE ALE SALE...

O părere tranșantă : „îmi plac 
filmele de aventuri în care se 
primesc și se dau pumni" (Ni- 
culescu Carmen). Un asemenea 
răspuns poate să fie — și chiar 
este — alarmant în ciuda jus
tificării că „în filme personajele 
trec prin tot felul de primej
dii din care. în majoritate, ies 
învingătoare deoarece luptă 
pentru dreptate și demascarea 
răufăcătorilor...".

Ce anume alarmează aici nu 
ține atît de gustul neformat la 
16 ani ci de repertoriul care

TUDOR STANESCU
(Continuare în pag. a V-a)

IN PRODI 
IIHNOLOGItl

La Corabia, în județul Olt, 
au început probele tehnolo
gice la fabrica de zahăr con
struită recent aici. Potrivit 
proiectelor, noua unitate ur
mează să prelucreze zilnic 
3 000 tone sfeclă, ceea ce în
seamnă o producție anuală 
de zahăr de 56 000 tone. U- 
nitatea similară celor de 
la Buzău și Oradea, cuprinde 
un corp de fabricație, trei si
lozuri cu capacitate de 15 000 
tone fiecare, magazii spați
oase etc.

(Agerpres)

Defecțiunile la injector, fuze- 
tă, radiator le-au scos cu cîte- 
va zile înainte djn cîmp.

— De ce durează așa mult re
medierile ?

„Nu există și noaptea echipe 
de intervenție la Zalău", „Am 
așteptat 4 ore mașina să vină 
să ne ia", „Azi este sîmbătă, 
atelierul lucrează pînă la ora 
13“ — ne răspund cei trei tineri 
tractoriști — Toma Alexandru, 
Pop Alexandru și Vasile Lazăr

TINERETUL și CULTURA

Cultura - „mod valoros“
de organizare a vieții

Ca cel mai larg context al comportamentului uman — una 
dintre cele aproape 200 de definiții valabile date de-a lungul 
timpului —. cultura nu înseamnă altceva decît reliefarea sen
sului uman al lumii prin raportarea la om, la nevoile, aspira
țiile și atitudinile sale. Orice societate are o cultură, chiar 
simplă, primitivă, și fiecare ființă umană este culturală în mă
sura în care participă la această cultură. Neîmplinirile țin în
deobște de comportamentul individului. Cineva observa, poate 
pe bună dreptate, că aci se află elementul distinctiv dintre om 
și animal, cultura fiind tot ceea ce specia umană posedă și 
lipsește celorlalte : vorbire, cunoaștere, credințe, obiceiuri, arte, 
tehnică, idealuri, norme etc. Cu singura condiție, desigur, ca 
toate acestea să fi fost trecute prin filtrul valoric al recu
noașterii umane. Se înțelege de ce în aceste condiții funcțio
nalitatea valorilor culturale se remarcă după capacitatea pe 
care ele#o au de a ajuta omul să rezolve problema situațiilor 
tipice apelînd cu oarecare simplitate (!) la complexul de so
luții codificate, la acel „ghid" indispensabil membrilor ori
cărei societăți, în toate împrejurările vieții. Pare ciudat sau 
amuzant că știința comportării, să zicem pe un stadion ca spec
tator sau jucător, sau priceperea și conștiinciozitatea strunjirii 
unei piese la strung, sau declarația de dragoste făcută fetei iu
bite etc., etc. — exemplele se pot înmulți la nesfîrșit, pot fi 
alese din orice domeniu al activității umane —, exprimă de 
fapt asimilarea și selecția unui mediu cultural, a unei culturi 
dintr-un anume timp, dar acesta este adevărul ! Regulile, nor
mele de comportare pentru diferite împrejurări (ceremonii în 
familie, în grup), principii morale, coduri juridice, tehnice de 
gîndire, modele afective pentru reliefarea relațiilor în grup, 
familie, societate, sentimente, tradiții, obiceiuri — toate acestea 
apar și sînt valori constituite într-un cadru istoric si social

de CONSTANTIN STOICIU
(Continuare în pag. a (V-a)

In ziua de 7 octombrie a.c. a 
avut loc la Palatul Republicii 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat.

In afară de membrii Consiliu
lui de Stat, la ședință au parti
cipat, ca invitați, miniștri și con
ducători ai altor organe centrale 
de stat, președinți ai unor co
misii permanente ale Marii Adu
nări Naționale, reprezentanți ai 
presei.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete : de
cret privind organizarea și func
ționarea Ministerului Industriei 
Metalurgice; decret privind or
ganizarea și funcționarea Minis
terului Industriei Construcțiilor 
de Mașini; decret privind orga
nizarea și funcționarea Ministe
rului Industriei Chimice ; decret 
privind organizarea și funcțio
narea Ministerului Petrolului ; de
cret privind organizarea și func

Liniile de pe desen 
prind contur în spațiu 
(In interiorul moder
nei turnătorii de la
Uzina de autocamioa
ne Brașov aflată în .

un

— care par acoperiți de răspun
dere.

...In șosea la Mirșid, un tînăr 
tractorist a așteptat 10 ore 
peteo cald de la un șofer.

— Dar nu aveți mecanic 
secție ?, ca să nu-1 întrebăm 
ce nu are un petec cald.

„Ba da a venit, mi-a lipit ca-

de
.de

VIORICA DIACONESCU

(Continuare în pag. a 111-a) 

ționarea Ministerului Transpor
turilor ; decret privind orga'- 
nizarea și funcționarea Minis
terului Poștelor și Telecomu
nicațiilor ; decret privind or
ganizarea și funcționarea Minis
terului Industriei Ușoare ; decret 
privind organizarea și funcționa
rea Ministerului Minelor; decret 
privind organizarea și funcțio
narea Ministerului Energiei Elec
trice ; decret privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale ; decret privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Mi
nisterului Industriei Materialelor 
de Construcții; decret privind 
organizarea și funcționarea Mi
nisterului Industriei Lem
nului ; decret privind orga
nizarea și funcționarea Minis
terului Industriei Alimentare ; de
cret privind organizarea și func
ționarea Ministerului Comerțului

(Continuare în pag, a V-a)

NECESITATEA
DEZVOLTĂRII
IMPETUOASE
A
ȘTIINȚELOR 
SOCIALE 

de prof. univ.
PAVEL APOSTOL

Congresul al X-lca al 
Partidului Comunist Român 
a constituit, prin lucrările 
sale o autentică manifestare 
a gîndirii marxist-leniniste 
creatoare. Ea își găsește ex
presia, pe de o parte, in ela
borarea unei serii de teze noi 
cu privire la dezvoltarea 
multilaterală a societății so
cialiste în România, și pe de 
altă parte, în promovarea 
neclintită și pasionată a u- 
nui spirit științific, critic, de 
investigare, prospectare și 
soluționare a „problematicii 
noi pe care o ridică dezvol
tarea societății omenești în 
epoca contemporană", cunt 
arăta la tribuna înaltului for 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Relevînd meritele conducerii 
partidului în analiza teoretică 
a unor probleme-cheie ale con
strucției socialiste și ale mișcă
rii comuniste mondiale. Congre
sul a hotărît, prin Rezoluția 
adoptată, îmbunătățirea activi
tății în domeniu] științelor so
ciale (economia, sociologia, is
toria, dreptul etc), inclusiv» fi
lozofia. atît în ceea ce privește 
cercetarea științifică cit și pre
darea acestor discipline. Pro
gresul neîncetat al cercetării și 
predării științelor sociale repre
zintă o necesitate obiectivă a 
activității în perioada actualei 
revoluții științifice și tehnolo
gice permanente, a construcției 
socialismului multilateral dez
voltat, a vieții spirituale a omu
lui contemporan.

Este bine cunoscut faptul că 
progresele uriașe ale știin
ței și tehnologiei au deter
minat o asemenea comple- 
xificare (spre a folosi un 
termen creat de Teilhard 
de Chardin), complicare si 
accelerare a proceselor, relați
ilor și evenimentelor sociale, în- 
cît luarea unor decizii compe
tente, controlul și conducerea 
acțiunii impun folosirea maxi
mală a metodelor științifice.

Realizarea oricărei acțiuni so
ciale — fie ea economică, poli
tică. de ordin cultural, medico- 
sanitar ș.a.m.d. — presupune 
stăpînirea metodologici științei 
contemporane și utilizarea teh
nicii adecvate (cibernetica, in
formatica, automatica etc). Dar 
eficiența socială și umană a 
acestor metode și tehnici de
pinde de capacitatea noastră de 
a surprinde esența sistemelor 
sociale și a posibilităților de in
tegrare a individului în ele, în 
așa fel îneît să i se asigure 
condiții de libertate și demni
tate în dezvoltarea plenară a 
personalității sale. Științele so
ciale șînt chemate ca, asimilînd 
metodologia contemporană a 
cercetării și conducerii acțiunii 
— cunoscută sub numele de 
analiză sau cercetare operațio
nală — să elaboreze teoria sis
temelor sociale contemporane, 
scopurile și finalitățile imediate 
sau mai îndepărtate ale acestora, 
ale indivizilor, claselor și co
munităților ce le compun. Ana
liza operațională oferă, însă, 
numai mijloace pentru acțiune ; 
scopurile, sistemul de valori și 
norme ce orientează activitatea 
este de competența științelor 
sociale. Iată un prim aspect al 
necesității obiective a dezvol
tării științelor sociale, umane, 
în direcția fundamentării pro
gramelor și proiectelor de ac
țiune socială.

Experiența istorică a arătat 
că, în comparație cu conducerea 
modernă a acțiunii sociale în 
genere, construcția socialismu
lui, îndeosebi în faza sa ma
tură de dezvoltare multilate
rală, cere un volum și mai mare 
de inițiativă, inventivitate și 
inovație. Societatea socialistă a 
zilelor noastre este rezultatul 
unui proces de creație istorică

(Continuare în pag. a V-a)



Arborele 
cu suflet viu 
și frumos

La secretariatul Fabricii de 
mobilă „23 August" din Te.- 
Mureș, se află o Carte de 
onoare a întreprinderii, pe 
a cărei primă pagină sînt 
scrise următoarele cuvinte 
semnate de conducătorii de 
partid și de stat, în urma vi- 

. zitei efectuate aici în 
gust 1966 :

„Vizitînd fabrica de 
bilă ,,23 August" ne-t 
presionat plăcut munca 
lectivului de aici — < 
veche tradiție în producția 
de mobilă. Realizările de as
tăzi ale fabricii sint rodul 
muncii înfrățite în comun a 
lucrătorilor români și ma
ghiari, care de multe decenii 
își desfășoară activitatea in 
această întreprindere.

Urăm colectivului să ob
țină noi succese în produc
ție,- să sporească și mai mult 
prestigiul înalt de care se 
bucură fabrica în rindul în
treprinderilor socialiste ale 

/ patriei noastre".
Asemenea cuvinte .s-șu. 

așezat în inima lucrătorilor 
de aici Petru Balate, mais
tru la secția de finisaj și 
secretar al comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, ne vorbeș
te despre înflăcărarea cu 
care colectivul fabricii și-a 
impus noi ritmuri de lucru.

La O.N.T.: Noi excursii peste hotare

PANORAMIC

SINAIA SI SISTEMUL
PLANETAR

FLORINime-

0luat-o 
cîmp.

Unii dintre turiștii care vin la Sinaia, la odihnă ori la tratamente, 
nu se mulțumesc cu priveliștea munților, ci setea de cunoaștere 
ce să-l faci ! — se Inițiază și in misterele sistemului planetar.

în fața școlii generale din oraș, niște farsori vînd, la pre'țul de 
trei lei bucata tot felul de ..planete" pentru domnișoare, domni, bă- 
trîni ori divorțați transformînd acest loc central al stațiunii într-o 
penibilă mahala de altădată. Cum se explică faptul că o serie de 
oficialități locale trec nepăsătoare pe lîngă acești indivizi 7 E un 
semn de întrebare care cere urgent răspuns. Mai ales că, pentru 
Iubitorii de astre, pe terasa Casei de cultură din localitate a fost 
Instalat un observator astronomic...

I. TEOHARIDE

In cursul trimestrului IV, 
O.N.T. lansează o serie de 
noi excursii peste hotare.

Incepind cu data de 25 
octombrie a.c., se vor orga
niza, săptăminal, excursii de 
4 zile, cu avionul, pe itine- 
rariul : București — Moscova
— București, și de S zile, cu 
trenul și avionul, pe itinera- 
riul : București — Moscova
— Leningrad — Moscova — 
București. Printre obiective
le turistice care figurează 
în programul celor două 
excursii se află vizitarea 
Kremlinului și a Galeriilor 
Tretiakov, din Moscova, a 
palatului Smolnîi, a vasului- 
muzeu „Aurora", a Catedra
lei Isakî și a fortăreței Pe
tropavlovsk, din Leningrad, 
precum și tururile orașelor.

O croazieră pe Marea 
Neagră și Marea Meditșra- 
nă, cu vasul „Transilvania", 
va avea loc între 18 no
iembrie — 15 decembrie a.c., 
pe traseul : București — 
Constanța — Yalta — Istan
bul — Pireu — Atena —< Ca
tania — Napoli — Pompei 
— Genova — Marsilia — 
Barcelona — Valencia — 
Palma de Majorca — Paler
mo — Malta — la Valet'a — 
Heraclion — Izmir — Con
stanța — București.

De asemenea, se primesc 
înscrieri pentru excursiile 
internaționale organizate cu 
prilejul Anului Nou, in 
R.D.G., Polonia. R.P. Unga
ria, R.S. Cehoslovacă și 
U.R.S.S.

ELENA POPA

CALENDAR

Și ne mai spune că, dintre 
cei 800 de tineri ai fabricii, 
cîțiva se e.vide’rț’ază în 'mod 
deosebit, numindu-1, printre 
ei, pe Vasile Cornea, sculp
tor in lemn L-am cunoscut 
și noi. Cornea are 20 de arii. 
Cînd l-am surprins Ia bancul 
său de lucru și cînd fotore
porterul noștri. O Plecan, 
s-a rotit pe lingă el surprin- 
zîndu-1 în cîteva ipostaze de I 
muncă, tînărul a roșit pînă 
în vîrful urechilor, ne-a pri
vit nedumerit și a cerut ex
plicații. Cunosctndu-rie cît de 
cît, ne-am apropiat vorbele 
și așa am aflat cîteva dfespre 
el. E.născut în comuna Sin- 
petru de Cirnpie. dintr-o fa
milie de cooperatori cu 6 
copii

— Aveam niște vecini, 
meșteri de case. De Ia ei am 
îndrăgit mai întîi și-ntîi scu
lele de lucru Prima mea pie
să, ieșită din briceag, a fost 
un taburet pe care i l-am 
oferit dirigintei, 'mele, Boia 
Florica, de „Ziua femeii". 
I-a plăcut foarte mult. Am 
urmat școala profesională de 
tîmplari ți articole tehnice 
din Tirgu-,Mureș și apoi un 
curs de specializare în -scuip- > 
tură. Fiindcă, trebuie să. știți, 
lemnul are însușiri - com
plexe, dincolo de scoarța lui 
crestată de anotimpuri tin-, 
jește după daltă un întreg ■ 
univers de frumusețe. ..Eu... 
sînt tînăr și lucrez sub str- 
pravegherea maistrului.„Ta- 
maș Ludovic, Care; aici, îmi 
este ca și tată...

Maistrul Tamaș ne ceftfir- •- ■ 
mă talentul lui Coffieq,; ",

—» Nu pot să -zic nimic .rău 
de el. De la o. lună la alta 
progresează toarte mult. A 
terminat școala profesională ■ 
pe locul I. Aici, la un recent 
concurs „Cine .știe, ciștigă", ■ 
pe teme profesionale, a ob
ținut un premiu. La luoru ■— 
rămîne și peste program, 
fiindcă fi place să lucreze, 
cu toate câ timpul îl- mînă 
din urmă, fiind licean în cla
sa a X-a la seral.

Marele complex a! Uzinei de vagoane din Arad, a cărei producție asigură nu numai necesitățile interne, dar este expor
tată cu succes în multe țări. La îndeplinirea cifrelor de control fixate pentru 1975 prin Directivele celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R. : 58 000—60 000 de vagoane marfă și I 600 vagoane de călători, capabile să circule cu viteze sporite și în condiții 
deosebite de siguranță și confort, colectivul acestei uzine va avea contribuția principală.

Foto : DUMITRU F. DUMITRU

Kccîdent
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98 Ia sută din producția 
Fabricii de mobilă din Tîrgu- 
Mureș se exportă. Dante-*  
lăriile din lemn, basoreliefu
rile, statuetele aplicate și 
toate celelalte decorațiuni 
care ies și din mîna tînăru- 
lui sculptor, odihnesc în 32 
de țări.

• CORABIA NEBUNILOR > rulea
ză la Patria (orele #; 12; 15; 18; 21).
• LUPII ALBI (zilele filmului din 
R.D.G.) rulează la Republica (o- 
rele 8,30; 11; 11,30; 16; 18,30; 21).
• PARIA t rulează la Luceafărul
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11: 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18: 20.30). Sala Palatului
(ora 19,30).
• MY FAIR LABE s rulează ia 
Central (orele 9,30; 13; 16,30; 20).
• LA NORD PRIN NORD-VEST î 
rulează la Festival (orele 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30).
• ULTIMA LUNA DE TOAMNA : 
rulează la Union (ora 20,00).
• A TRAI PENTRU A TRAI : ru
lează la Union (orele 15,30 ; 18).
• ICONOSTAS î rulează la Unirea 
(ora 15,30).
• MEMENTO I rulează la Cotro-
ceni (ora 20,30). _
• O CHESTIUNE DE ONOARE s 
rulează Ia Cotroceni (orele 15,30; 
19), Viitorul (orele 18; 20,30).

— Merg des acasă, la pă
rinți. Le-am oferit o fructie
ră- și'O 'ramă pentru fotogra-r 
fi'a’"'lor, sculptate de mine. 
Acolo-Jmi vin adeseori idei 
noi"pentru lucrările de aici. 
Maistrul nostru mi-a apro
bat-mai- demult niște rame 

.... de oglinzi pentru artizanat, 
cu decorații folclorice Mese- 
ria .mi-©-dragă și vreau s-o 
perfecționez Intenționez să 
urmez Politehnica, dar sculp
tura n-o voi abandona.

Ne mărturisise Vasile Cpr- 
. nea că-iabește mult paltinul, 

fiitjdca' paltinul .poate fi lu
crat bine și are . desene fru
moase și fiindcă e un ar
bore mîndru și-am înțeles 

• că- și -onwl tînăr de lîngă 
noi e'*tst'.'l  Ca‘./paltinul : își 
lucrează sufletul frumos, iar 
mîndriă Sa sînt tinerețea !n- 
sași și puterile ei nemăsu
rate.

GH. ISTRATE

I telexul nostru, telexul- nostru;

i a ■ 1
" NOUTĂȚI FEROVIARE

Noul utilaj — - vagon pentru construcția căii ferate „din 
mirs" - se află ’în tbnstrueție la întreprinderea de poduri me
talice șl prefabricate din beton Pitești Prin folosirea acestui tip de 
vagon produs pentru prima dată în țară se va scurta considerabil 
timpul de-montare a șinelor, iar pe de altă parte se evită Mescal'de- 
rea a două șantiere In același timp unul pentru montarea_ Sțnelor 
și traverselor în panouri aflat de obicei la întreprinderile speciali 
zate si cel propriu.zis de construcție a unei noi magistrale feroviare

Pe un vagon de cale ferată de mare tonaj, se montează o grindă 
metalică lungă de 40 metri, pe care se deplasează 
transportă traversele de pe platforma vagonului din spate, direct 
pe terasarnent denunînd și șinele aflate pe vagonul pozator pentru 
a fi montate. Pe panoul astfel montat, vagonul se deplasează con
struirea căii ferate iăeîttdu-se .continuu, fără nici un fel de întreru 
pere. t V.

TELEFONUL FANTOMA

Trenul 2 006 are SO de minute întirziere — anunță crainicul, 
în astfel de situații, și nu numai atunci, ești nevoit să comunici 
cu cei de acasă Gest simplu, dar, în cazul stației București-Ba- 
sarab, imposibil de realizat. Pe perorh în sala de așteptare, nu 
există un telefon public. Cîndva du exfstat aparate, dar au fost 
desființate. Motivul ? Cineva a rupt șnurul în mai multe rinduri. 
Și atunci. în loc să se găsească alte soluții (cabine, cutii protec- 
toare sau instalarea loi în locurile unde exista paza), aparatele 
au fost desființate în urma unei asemenea Jnovații“, ești ne
voit să mergi, ca să dai un telefon, pînă la Gara de Nord...

S-AU ÎNTÎLNIT LA BRAȘOV. 
Pe drumul național dintre Bra
șov și orașul Gheorghe Gheor- 
ghitl-Dej, în raza comunei Bog- 
dănești, datorită unei greșeli de 
conducere, autoturismul 1 Bv 
7601 a fost ușor avariat. Spre 
surprinderea cetățenilor, 
diaț după accident din el au 
țîșnit cinci tineri care au • - 
la fugă ca iepurii peste 
Sesizată de fntimplare. miliția 
a trecut la cercetări și, în scurt 
timp, i-a identificat pe pasa
gerii mașinii : cinci tineri, între 
17 și 23 de ani, care furaseră 
turismul cu o zi înainte.

S. Sandu, 17 ani, fugise de la 
Institutul de reeducare a mino
rilor din Alexandria. Victor 
Stancu e din Ploiești (str. Karl 
Marx 53) ; Petre Maxim, 17 ani, 
locuiește, tn Brașov, pe strada 
Nuferilor 16; Ion Anghel îți are 
domiciliul. în orașul Gheorghe 
Glieorghiu-Dej, iar Mihai Slo- 
tea în Ploiești ' După cum 
vede, cine se aseamănă se 
dună, "'X., ■

FĂRĂ ALTA OCUPAȚIE, 
cursul unui’ raid întreprins 
2 octombrie de lucrătorii bri
găzii „Furturi din buzunare" ai 
serviciului judiciar din Inspec
ția Miliției București, au fost 
surprinși-o serie de „specialiști*  
la lucru. Cireșica Petre. 20 de 
ani (str Mitropolit Dosoftei, 28), 
a fost prinsă în magazinul „1001 
obiecte" cu mina în poșeta ce- 
tățenei E.C., iar Florian Decu, 
21 de ani, la Magazinul „Victo
ria" tot cu mîna într-o 
Amîndoi vor fi judecați 
procedurii de urgență.

De remarcat că nici 
are vreo ocupație definită. In 
schimb, ambii sînt recidiviști.

ATAC ÎN VIE. Gheorghe Bo- 
bocea, un tînăr tn vîrstă de 27 
de ani, muncitor la întreprin
derea uEnergomontaj“-Galați. se 
întorcea, la 1 octombrie, spre 
casă. La ora 1. tn miezul zilei, 
trei indivizi l-au atacat tntr-o 
vie aflată în drum și l-au je
fuit. „Beneficiul" lor — 141 de 
lei. Miliția i-a identificat ime
diat. Dumitru Lăcătuș, 20 de 
ăni, recent ieșit din penitenciar 
(Galați, strada Mioriței 58), nu 
are nici o ocupație. In schimb, 
ceilalți doi au meserii bune, 
cîștigă bine : Vasile Babuta este 
instalator de gaze la I.C.G. (Ga
lați, str. Vădeni 48), iar Petrache 
Dumitrașcu e lăcătuș la între
prinderea construcții poduri și 
lucrări speciale. Tîlhăria la care 
s-au pretat nu poate rămîne 
nepedepsită.

Despre șah, muzică
ușoară și incă ceva...

se 
a-

la

L-ani întîlnit pe Florin 
Gheorghiu, împreună cu so
ția sa, pe aeroport, înaintea 
plecării sale în Grecia, ;
---- In preajma Cărei compe- 
țîi internaționale vă aflați ? 
-— Turneul interzonal, care 
Va avea loc la Atena prima 
etapă a Campionatului mon
dial de șah ediția 1969/1970

— Și ce sperați ?...
_ — Sper să obțin un loc 

fruntaș care să-mi dea po
sibilitatea de a merge mai 
departe, la faza zonală, ce 
se va desfășura în Spania, 
la Palma la Majorca.

— Și — dacă ne permi
teți — pe ce vă intemeiați 
aceste speranțe ?

— în vederea acestui test, 
atît de important pentru 
mine, și întrucît cu el reiau 
activitatea șahistică după o 
pauză de cîteva luni, m-am 
pregătit în fiecare zi circa 
trei ore. singur Studiez pro- 
bleme din ultimele reviste de 
șah din întreaga lume, par
tide memorabile, încerc „în 
monolog", pe tabla cu pă
trățele, noi variante. Mă an
trenez pe un... fond de mu
zică ușoară. Cînd pregătirile 
vor ajunge într-o fază mai 
avansată, voi înlocui muzi
ca ușoară cu cea simfonică. 
Mărturisesc că întrebuințez 
acest antrenament... cu mu
zică care poate părea ciu
dat, din motive bine stabili
te. Muzica ușoară îmi creează 
o stare de optimism, de — 
dacă vreți — agilitate spiri
tuală, atît de necesară fn 
șah; iar muzica simfonică, 
pe care, după cum am spus, 
o audiez în preajma com
petițiilor, îmi dă un senti
ment de siguranță și lucidi
tate, o senzație de echilibru.

— Care vă este progra
mul zilnic în timpul marilor 
turnee ?

— Dorm întotdeauna. înain
te de meci, cam un ceas ; 
fac apoi o scurtă plim
bare. După meci, mă re-

taxez din nou, încercînd 
să nu mă las obsedat de par
tidă. mai ales dacă am în
trerupt-o. ■ Citesc romane po
lițiste, cărți de aventuri

— Sînteți cel mai tînăr 
„mare maestru internațional" 
din lume Am fi curioși să 
știm cum vă petreceți timpul 
liber, c<?* ’ăTie ' sporturi" iiră'c- 
ticați ?

— Citesc, mult Am e - de

Oamenii de știință sovietici 
N. N. Fediakin și Boris V. De- 
raighin au publicat încă din a- 
nii 1962 și 1968, o serie de infor
mații privind „un nou fel de 
apă“. Alte două grupe de cerce
tători, americani, de la 
Universitatea Maryland și 
Biroul național de stan
darde, au făcut comuni
care la una din sesiunile Socie
tății americane de chimie pri
vind, de asemenea, existența u- 
nul „nou fel de apă“, care nu 
îngheață decît la - 40° C, șl nu 
fierbe pînă la + 1060°C.

Cercetătorii americani au 
constatat că această apă, cînd 
îngheață, ia mai degrabă for
ma sticlei decît o formă cris
talină. Deși are aceeași com
poziție chimică ca șl apa o- 
bișnultă (doi atomi de hidro
gen șl unu] de oxigen), „po
liapa", are o densitate cu 
40% mai mare decît cea obiș
nuită, iar forța legăturilor sale 
chimice este mult mai mare.

Una din multiplele întrebări 
pe care le ridică această des
coperire este : dacă poliapa 
este atît de stabilă, de ce n-a 
fost niciodată găsită în natură? 
Iar dacă poliapa există în sis
temele biologice — oamenii 
sînt constituit! 90’Z*  din apă — 
ce rol joacă ea în procesele 
vieții ?

Poliapa a fost produsă tn la
boratoare în cantități infime 
prin condensarea vaporilor a- 
pei obișnuite în tuburi capi-

GHEORGHIU
osebită afecțiune pentru li
teratura germană. îmi plac, 
de asemenea, scriitorii ame
ricani moderni. Ca o con
tinuare a studiilor mele uni
versitare (am absolvit 
logia). intenționez să 
prezint la examenul de 
torat, cu o teză despre , 
tica lui Tudor Arghezi. în 
timpul liber practic cu plă
cere înotul, tenisul.

— Dintre marii șahiști pe 
care i-ați întîlnit, cine v-a 
impresionat în mod .special? 
• — Botvinik, Taal, Fischer 
sînt. incontestabil, nu numai 
mari șahiști, dar și oameni 
de înaltă ținută etică inte
lectuali remarcabili

ȘERBAN PITU

Filo- 
mă 

doc- 
poe-

UN NOU FEL
DE APA
POLIAPA"!

Iare. Tuburile de Cuarț, subțiri 
cît uu fir de păr, au fost sus
pendate deasupra apei disti
late intr-un container sigilat, 
la presiune mică. După circa 
18 ore, apa condensată în tu
buri era apă polimerică (un 
polimer este un lanț lung de 
molecule identice). Mecanismul 
de producere a pollapel este 
încă necunoscut.

Printre locurile din natură 
în care ar putea să existe po- 
liapă se află sistemele mine
rale, precum argilele. Savan- 
țil cercetează și posibilitatea 
ca poliapa să existe în siste
mele biologice.

N. P.

GOGU CEZAR — Focșani, 
jud. Vrancea. Scrisoarea dv. ne 
comunică, mai întîi, nemulțu
mirea fată de hotărîrea condu
cerii Șantierului Naval Olteni
ța, care v-a reținut cartea de 
muncă la plecarea din unitate. 
Aflăm apoi, și motivul care a 
determinat această măsură : nu 
ați lucrat la locul de reparti
zare pînă la termenul prevăzut 
în contractul de școlarizare. în 
încheiere, ne rugați să preci
zăm dacă procedeul reținerii 
cărții de muncă este legal sau 
nu.

Indiferent de motivul invocat, 
potrivit dispozițiilor legale, 
conducerea unității, la înceta
rea raporturilor de muncă, nu 
avea dreptul să vă rețină car
tea de muncă. Pentru valorifi
carea eventualelor pretenții 
față de dv. unitatea are la dis
poziție alte posibilități legale, 
la care poate face apel Con
cret, pentru neexecutarea în to
talitate a obligațiilor contrac
tuale, vă poate acționa în justi
ție nentru recuperarea chel- 
tuieli’or de școlarizare cores
punzătoare timpului nelucrat 
pînă la împlinirea termenului 
prevăzut. Ad'resați-vă. deci, din 
nou conducerii Șantierului, 
pentru eliberarea cărții de 
muncă, Cît privește celelalte 
consecințe, acum le cunoașteți.

CERGA RENU — Brăila. In 
H.C-M. nr. 2 595 din 21 noiem
brie 1968 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor în 
domeniul învățămîntului obli
gatoriu de cultură generală se 
arată că „angajarea în muncă 
pe limDUl orelor de curs si a 
celorlalte 
obligatorii a minorilor sub 
ani care nu au absolvit școala 
generală constituie contraven
ție si se sancționează ....(art. 2
al. 1) ; cînd contravenția e să- 
vîrșită de persoane fizice, ca 
în -»iteeț4a relatotfr de;, 
meadSCS^ntre. 50.--155 .
sfîrșit, în-jart. 3„ alineaț-'l, ăl 
aceluiași . H.C.M., se precizează - 
că dreptul (șl obligația !-n n.) 
de a constata această contra
venție și a aplica amenda revi
ne primarului localității în 
care domiciliază minorul.

MIRCEA NICOLAE

uma- 
com- 
pre-

Zam- 
ma-

In literatura română d- ’tre 
cele două războaie mondiale 
creația lui George Mihail 
Zamfireșcu ocupă un loc a- 
parte. Forța de penetrație, a- 
cuitatea observației, — iată 
calități esențiale ale multora 
dintre paginile semnate de 
acest autor în a cărui operă 
mediul social al României in
terbelice fi-a găsit un bun 
interpret. Teatrul fi proza lui 
G.M. Zamfireșcu dezvăluie 
resursele analitice ale unui a- 
utor interesat în cunoașterea 
fi zugrăvirea unor tipuri 
ne în complexitatea 
portărilor lor. Mediul 
dilect pentru G. M. 
firescu a fost lumea
halalei. Văzută în amănuntele 
sale mai muii sau mai puțin 
spectaculoase aceasta i-a oferit 
scriitorului posibilitatea unor 
investigații adinei in realitățile 
timpului. Naturalismul scriito
rului vizează ades obscenita
tea. Mocirla sufletească in care 
Ifi scaldă scriitorul eroii ia 
semnificații de simbol: ea ti
pare permanent ca rezultatul 
incapacității omului de a se 
împlini armonios intr-o socie
tate care nu oferă resurse pen
tru aceasta. Unilateraliza: 
perspectivei, reducerea viziu
nii la prezentarea unor cazuri 
face ca, de multe ori, în căr
țile lui G.M. Zamfireșcu pito
rescul să prevaleze în dauna 
unei viziuni mai largi asupra 
lumii fi complexității fenome
nelor sociale contemporane. 
Maidanul cu dragoste fi Sfînta. 
mare nerușinare sînt cărți 
populate de personaje învinse, 
care surclasate de vicisitudini
le mediului în care trăiesc le 
suportă cu seninătate, supuse 
parcă unui destin implacabil. 
O ultimă picătură de lucidita
te le face să se mai agațe de 
o speranță nedefinită, care u- 
neori se prăbușește și ea adu- 
cînd cu sine definitiva des- 
trucție morală.

Eroii lui G.M. Zamfireșcu 
sînt nu oameni posaci, care 
pun întrebări chinuitoare a- 
supra rosturilor existenței, fără 
a ajunge la o rezolvare prac
tică. Intr-o lume a nedreptății 
ei au destul de confuz senti
mentul cauzei care o generea
ză, trăind mai ales în virtutea 
impulsurilor vitale, a instincte
lor. Marea căldură pe care o 
pune autorul in zugrăvirea a- 
cestor tipuri face ca ele să r" 
bucure de totala simpatie ' 
lectorului care se apropie ast
fel cu înțelegere de un univers 
înnegurat, plin de contradic

ții.
Talentul indiscutabil al lui 

• G.M^Zamfirpțpu,, pprvaxfcose- 
‘ bită„a , scrisului său, creează 

permanent senzația întîlnirv 
cu un scriitor serios

i

A.G.

poșetă... 
conform
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ANTICIPĂRI

unul nu

Am selecționat pentru dumneavoastră o serie din titlurile 
programate să apară în editurile Politică și Tineretului in tri
mestrul IV al acestui an.

EDITURA POLITICA
K. Marx, „Mici scrieri economice" ; Lucretiu Pătrășcanu, 

„Opere", volumul I; Mircea Malița, „Cronica anului 2000“; 
Ștefan Zidăriță, „Reporter la fapt divers"; I. Rousellet, 

Adolescentul, acest necunoscut".
EDITURA TINERETULUI
E. Barbu, „Principele" ; C. Abăluță, „Psalmi" ; • • • „Tineri 

poeți".; Nicolae Iorga, „Despre cultură" ; Lucian Blaga, 
Cărăbușul de aramă"; G, Tomozei „Toamnă cu iepuri";
ÎN LIMBA MAGHIARA
Marki Z., „Setea zilelor" ; Horvath I., „Abecedar liric" ; 
t.N LIMBA GERMANA
Fr. Liebhardt, „Timpuri și oameni*.

L. P.

ROADE ALE MUNCII PATRIOTICE

Nouă tone de fier vechi au colectat și expediat către turnătorii 
tinerii de la întreprinderea de prefabricate din Roman. Numeroși 
alți tineri din municipiul Roman sînt angrenați în acțiuni volun- 
tar-patriotice. Astfel, elevii de la școala auto nr. 1 participă zil
nic Ia lucrările de modernizare a străzii Bogdan Dragoș, iar e- 
Ievii de la școala profesională I.M.R., școala profesionala a 
M.I.A iau parte Ia campania de recoltare a cartofilor pe tere
nurile I.A.S. Cordun. , .

ovroro păun
NOI MODELE DE CONFECȚII PENTRU TINERET

Cea mai mare parte a confecțiilor produse de fabrica „Mon
diala" din Satu Mare este destinată tineretului. In acest an, 
Mondiala", a livrat beneficiarilor, peste prevederi, 10 000 pal

toane din moltopren pentru dame, 18 000 costume pentru ado
lescenți ș. a. Tn prezent, aici se află în fabricație o gamă variată 
de noi modele, intre care se remarcă compleurile pentru dame, 
în culori și stofe diferite. Cu o notă elegantă se prezintă și mo
delele de taioare cu guler și rever din blană artificială, (imita
ție ,da focă și urs polar).

y, MOINEAGXt

Î TINEREȚE FARA BATRINE-
E î rulează la Cosmos (orele 

15,30: 18: 20,15). Viitorul (ora 15,30). 
• CONTESA COSEL : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 19).
• O NOAPTE FURTUNOASA: 
rulează la Munca (ora 20).
• GIOCONDA FARA SURIS : ru
lează la Rahova (ora 20,30).
• TIGRUL : rulează la Lumina 
(orele 9.30—16 tn continuare : 18.30 : 
20,45). Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20)
* MARATON : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18: 50,30).
• ARMATA CODOBATURILOR 
DIN NOU ÎN LUPTA : rulează la 
Flacăra (ora 15.30).
• SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Glulesti (orele 15,30; 18;
20,30),  Volga (orele 9,15—16 în con
tinuare ; 18,15: 20,30).
e CREOLA OCHII-Tl ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Munca (o- 
rele 18: 18). Rahova (orele 15,30:
18).
• AM DOUA MAME Șl DOI 
TAȚI : rulează la Vitan (ora 20). 
• CAVALERII AERULUI : rulea
ză la Pacea (orele 15,30; 18; 20,15).

• LOVITURA PUTERNICA i ru
lează la Progresul (ora 20,30).
• VtRSTA INGRATA i rulează la 
Dacia (orele 8,30—20,45 tn conti
nuare). Lira (orele 15,30; 18; 20,15).
• OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE : rulează la Popular (orele
20,30).
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS î 
rulează la Unirea (orele 18; 20,15), 
Flacăra (orele 18; 20,30).
• OMUL, ORGOLIUL, VENDE
TA : rulează la Aurora (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 10: 13; 16; 18,15; 20,30).
• OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18: 20,15). 
Vitan (orele 15,30: 18).
• ARUNCAȚI BANCA IN AER : 
rulează la Doina (orele 11,30: 13,45;
16; 18,15: 20,30).
• OMUL CARE VALORA MI
LIARDE : rulează la Victoria to
nte 9; 11,15; 13,30: 18; 18,30; 20,45), 
Grlvita (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 18; 18,30; 20,45), Flamu

ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).
• UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,45), Miorița 
(orele 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 9—15,45 tn continuare: 18;
20.30) .
• ADIO GRINGO: rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).
• SHERLOCK HOLMES : rulează
la Popular (orele 15,30; 18).
• COMISARUL „X“ ȘI BANDA 
„TREI CHNI VERZI*  : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18), înfră
țirea (orele 15: 17,45; 20).
• ANGELICA ȘI SULTANUL; 
rulează 1» Feroviar (orele 8.30: 11; 
13,30: 16; 18,30; 21). Excelsior (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), Torni» (orele 9; 
11,15; 15,45; 18,15; 20,30).
• MONDO CANE : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).

MIERCURI 8 OCTOMBRIE 19«9
Opera Română : LILIACUL—ora 

19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia) ■ CASTI- 
LIANA — ora 20 (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI - ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA — ora 20 ; 
(Sala Studio) ■ COMEDIE PE ÎN
TUNERIC — ora 20 ; Teatrul Mic : 
PREȚUL — ora 20 : Teatrul „C. I. 
Nottara" (b-dul Magheru) : ECHI
LIBRU FRAGIL — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : CÎND LUNA E ALBAS
TRA — ora 20 : Teatrul Giuleștl : 
CURSA DE ȘOARECI — ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Str. A- 
cademiel) i VRĂJITORUL DIN 
OZ — ora 17 : Teatrul
„C. Tănase" (Sala Savoy) : BIRLIC 
— ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : FE
MEI, FEMEI, FEMEI — ora 19,30.

»>

• 18,00 Buletin de știri. • 18.05 
Misterul, din peșteră (I) — film se
rial pentru copii, realizat de stu
diourile poloneze. . 18,35 „Musica 
viva !" — producție a televiziunii 
din Republica Democrată Germa
nă. Muzică clasică în cadrul natu
ral al Muzeului Pergamon din 
Berlin. • 19,00 Transmisiune de la 
Expoziția Realizărilor Economiei 
Naționale - România 1969 . 19,30 
Telejurnalul de seară. • 19,45 Ac
tualitatea economică — ediție spe
cială • 20,00 Tele-cinemateca. 
„Cuțitul tn apă" — producție a 
studiourilor poloneze. • 21,35 Re
flector. • 21,55 Finala Cupei Inter
continentale la fotbal : A.C. Milan 
— Estudlantes La Plata. Transmi
siune directă de la Milano. în pau» 
ză : — Telejurnalul de noaptg,



RE COL TEI SIMPLI DEȚINĂTORI
• Tergiversarea 

onorării obligațiilor
r^ntractuale

• Calcul egoist

• Optica unor con
ducători de unități 
in contradicție cu 

caracterul ferm 
al contractului

w urnit
Z/V ONORAREA OBUGAIULOR 

CAERE SIAE
RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚUL TELEORMAN
în ooperativele agricole din 

udețiu Teleorman producțiile 
nedii, cu foarte mici excepții, 
lepășesc considerabil pe cele pla- 
îificate. Oriunde te-ai opri, gră- 
nezi imense de porumb acoperă 
ipațiile din preajma pătulelor — 
>i ele pline pînă la grinzi. Și, 
lin cîmp se transportă mereu...

în contrast cu această extraor- 
linară concentrare din ogrăzile 
'operativelor agricole, surprinde 

uuț,ea, aproape nefirească pen- 
:ru această perioadă, din bazele 
de recepție. Cînd și cînd un au
tocamion sau vreo căruță, două 
rpresc pe bascule deși, conform 
jraficelor, zilele acestea ar fi fost 
de „vîrf" în onorarea de către 
cooperativele agricole a obligă
rilor contractuale. Neînțelegînd 
ăspunderea ce le revine pentru 
itricta respectare a prevederilor 
xmtractuale, neglijînd îndeplini- 
ea acestora, considerînd onorarea 
or ca o chestiune secundară, fa
cultativă, membrii consiliilor de 
conducere din mai multe coope- 
ative agricole, înțelegînd greșit 
cropriile interese ale unităților, 
imînă livrările către stat. Din cele 
16 de cooperative agricole din ju- 
lețul Teleorman cuprinse în rai- 
lul nostru, treizeci și trei nu tran

zitaseră în bazele de recepție 
ritmăcar un gram de porumb. 
'— Noi, ne spune inginerul 

Mihai Marghițu de la cooperati- 
a din Bujoreni, am hotărît să 
ransportăm la bază numai po- 
umb boabe.

— Atunci de ce n-ațî început 
cregătirea celor 602 tone ce re- 
irezintă obligațiile către stat ?

— . V fost batoza defectă...
Batoza a fost defectă. Dar de 

ece zile batoza poate lucra pre- 
■um una nouă, și totuși nu func- 
ionează. De data aceasta se aș- 
eaptă, după cum ne spunea un 
nembru cooperator, răspunsul 
lemersurilor făcute la județ pen- 
ru reducerea producției con
tactate. „Nu s-a făcut tova- 
ășe, mai nimic. Dacă, dăm tot la 
ontract noi ce ne facem.?“ In- 
rijorare nejustificată. Cu toate că 
intenționat) s-a început recoltă
ri din parcelele cele mai slabe 
- unitatea avînd și o suprafață 
nare cultivată cu porumb în sis- 
em irigat — ceea ce s-a realizat 
epășește producția prezumtivă, 
omunicată în urma evaluărilor, 
u 200 kg la hectar. în prezent 
e merge cu peste 3 300 kilogra
me știuleți la hectar, existînd toa- 
e condițiile ca ceea ce s-a pla- 
.ificat să fie nu numai realizat 
Iar și depășit. Cum se explică 
tunci falsa alarmă ? Oare la ge- 
lerarea stării de spirit întîlnită 
ici, la Bujoreni, n-a contribuit si 
ub evaluarea producției medii 
le către inginerul unității și cei 
lin consiliul de conducere ? 
dembrii cooperatori trebuie

SEMĂNĂ TURILE... DE IARNĂ
(Urmare din pag. I) 

nera și a plecat. Cînd am pus-o 
a Ic- răsufla".
Act si „păcală" tractorist a 

;cos din lucru un tractor, 10 ore, 
imp în care se puteau ara 4 ha, 
:au discui 10—12 hectare.

O frînă puternică și mașina 
oprește în spatele unui gtractor 
staționat în șosea. Tractoristul 
nu este de găsit. în schimb peste 
drum, la secția Crasna, trei ti
neri stau la masă. Sînt mecanicii 
atelierului de reparații. în curte 
stau două tractoare, un altul are 
motorul nou montat.

— Este al brigăzii din Stîrci. 
Vine mîine să-1 ia să-i facă ro
dajul. Fără 60 de ore nu-i dau 
drumul.

— De ce nu-l pornești de azi ?
— Eu să-i fac rodajul și trac

toristul să stea acasă ? Are omul 
predat inventarul-..

între timp tractorul din 
stradă dispăruse. Din sens invers 
apare însă altul. Este al fermei 
ie stat Trebuie să transporte 
lemne din pădure.

— De ce nu ieși pe ogor ?
— Noi am terminat.

;_ jșDe ce nu mergeți să ajutați

(Fotografiile paginei : O. PLECAN)Aspect de la baza-siloz din Videle, la o oră de „vîrf**

grabnic informați despre adevă- 
rata recoltă și ajutați să înțeleagă 
faptul că onorarea fără rabat a 
contractului este pe lingă o obli
gație morală și o formă princi
pală de a răspunde așa cum se 
cuvine eforturilor mari făcute de 
stat, de clasa muncitoare pentru 
sprijinirea țărănimii. Cele două
zeci și ceva de tractoare ce lu
crează pămîntul cooperativei, su
tele de vagoane de îngrășăminte 
chimice folosite anual, pfezența 
specialiștilor, suprafețele mari cu
prinse în sistemul de irigații fiind 
doar o parte din ceea ce înseam
nă practic aceste eforturi.

La cooperativa agricolă „7 No- 
iembrie“ din Botoroaga aflăm că 
nu s-a transportat nimic la baza 
de recepție deoarece „trebuie să 
ne îngrijim mai întîi de nevoile 
unității care înseamnă furaje, se
mințe, retribuția membrilor coo
peratori. Și, apoi, nu avem cu ce 
transporta".

Amintind faptul că în cadrul 
acestei cooperative agricole de 
producție media realizată depă
șește în mod considerabil pe cea 
planificată, că baza de recepție 
este, geografic, mai aproape de 
lanul de porumb decît maga
ziile unității, deci mijloacele de 
transport, dacă ar descărca aici ar 
putea fi și mai bine folosite, cre
dem că aducem cele mai solide 
argumente prin care să combatem 

V
V

i Gogoșarii și gogonelele se află 
gata ambalate. Dar mașinile 

) C.L.F. Vidra nu mai vin...

I

cooperativele agricole de pro
ducție ?

— Dacă nu ne cheamă..,

SEMINȚE PENTRU CIORI

La Bănișor — altă secție, a 
I.M.A. Zalău. Secția a luat trac
toare stricate. Unul stă de două 
săptămîni cu o defecțiune la o 
pompă de injecție. Tractoriștii 
au venit dimineață și au plecat 
acasă.

— Am fost la Zalău și ieri 
după piese — ne spunea Gheor- 
ghe Vidinaș, de la secția 5 Bă
nișor. Nu sînt. De fapt nici nu 
avem terenuri libere să arăm.

Mergem pe cîmp să ne con
vingem. îl găsim pe inginerul 
Dorin Chintoan,, supraveghind 
munca a trei semănători. 
Oprim prima mașină. Din 29 
de tuburi care îngroapă să- 
mînța în ogor. 14 sînt rupte. 
Grîul lasă dîră pe pămînt. La 
a doua semănătoare sînt rupte 
4. La a treia 6. Greutățile de pe 
patinele semănătorilor lipsesc. 
Sămînța rămîne la suprafață. 
Deci, adunînd toate tuburile 
stricate, o semănătoare îm
prăștie sămînța cu dărnicie pe 

optica cu totul străină intereselor 
statului formată aici în mod arti
ficial. Și nu numai la Botoroaga, 
dar și la Stejaru, Valea Cireșului, 
Tîmava, Moșteni, Videle, Preajba, 
Crevenicu, Gratia, Baciu, Mereni, 
Siliștea, Coșcoaia, Purani unde de 
asemenea contractul este privit nu
mai ca o hîrtie la dosar și nu ca 
un act cu profunde semnificații, 
o expresie a relațiilor de schimb 
între oraș și sat, dintre statul so
cialist și țărănimea cooperatistă, 
relații reprezentînd un element 
constituitiv inseparabil al alianței 
muncitorești-țărănești, o formă a 
contribuției efective a țărănimii 
la satisfacerea intereselor generale 
ale economiei naționale, ale soci
etății, ale întregii populații a țării.

în județul Teleorman, recolta
tul porumbului și semănatul cul
turilor cerealelor de toamnă dato
rită măsurilor adoptate, a efortu
rilor suplimentare depuse, au a- 
vansat mult în ultimele zile. Este 
un succes demn de a fi apreciat, 
în ce privește onorarea obligații
lor către stat, rămînerile în urmă 
sînt îngrijorător de mari. Consi
derăm că nu greșim, sugerînd or
ganelor responsabile pentru agri
cultura- județului Teleorman că 
este necesar să intervină operativ 
și prin măsuri de mare eficiență 
și în acest domeniu.

GH. fecioru

de la C.A.P. Berceni)aspect
zilnic, putem expe- de pe cîteva 

nerecoltați.
hectare sînt 
La Copăceni, 
și Mihăilești,

Foarte mult se vorbește despre lipsa ambalajelor. Iată, însă, cum sînt depozitate 
pe acolo pe unde se află (In fotografie,

In grădina de legume a coope
rativei agricole din Crețești, 
singurul om întîlnit a flost paz
nicul Constantin Geantă. Și 
plantele sînt încărcate de rod...

ogoare care poate nu vor rodi. 
De altfel, alături ciorile aș
teaptă să adune dărnicia coo
peratorilor din Bțnișor.

— îmi dau seama că nu-i 
bine, dar ce să fac? ridică din 
umeri inginerul. Nu sînt tu
buri la Zalău. ' \

Avem in față cea mai 
elocventă mostră de felul 
cum nu trebuie lucrat pă
mîntul. La Stîrci conducă
torii semănătorii nu vor să 
meargă perpendicular . pe 
brazda arată pentru a mai sfă- 
rîma terenul fiindcă îi... zdrun
cină. Și astfel, trei sferturi din 
sămînță rămîne descoperită.

Sînt ' 512 uteciști, în cele 4 
I.M.A.-uri din județ. Primul 
secretar al comitetului jude
țean U-T.C. tovarășul loan 
Moraru, ne asigură că înainte 
de actuala campanie s-a dis
cutat în cele 49 de organizații 
U.T.C. despre răspunderea me
canizatorilor care „trebuie să 
fie ridicată pe o treaptă și 
mai înaltă". Se pare că nu este 
suficient să discutăm.

Caut în ochii acestor tineri 
mîndria pentru datoria făcută 
cu cinste, pentru faptul că sînt

• DUPĂ CE AU TERMI
NAT semănatul cerealelor de 
toamnă, cooperativele agri
cole din județul Brăila și-au 
concentrat toate forțele la 
recoltatul porumbului și sfe
clei de zahăr. Ritmul reali
zat este foarte bun. Dar iată 
că unitățile agricole brâilene 1 
se află într-o situație foarte 
critică: nu știu ce să mai 
facă cu sfecla de zahăr re
coltată. Beneficiarul, Fabrica de zahăr din Buzău, nu res
pectă graficele de preluare, îngreunînd astfel neînchipuit de 

Imult activitatea. Pentru a cîștiga timp în rezolvarea acestui 
litigiu, fabrica a acceptat... perdeaua corespondenței. Tova
răși din conducerile Consiliului Superior al Agriculturii, 
Uniunii Naționale a C.A.P. și Ministerului Industriei Ali
mentare, pentru că trimișii dumneavoastră în județul Bră
ila s-au dovedit neputincioși în rezolvarea acestei situații 
deosebit de dăunătoare producției, interveniți dumneavoastră. 
Nu alegind calea hîrtiilor cu antete, ci prin intervenții di
recte.

• INGINERII AGRONOMI NAVETIȘTI — noțiune întîlnită 
în 90 la sută din cooperativele agricole pe -o rază de 50 
(uneori chiar de o sută) de kilometri de București — nici 
acum, în toiul muncilor agricole nu renunță la acest obicei 
ce face ca, pentru ei, ziua de muncă să inceapă la prînz și 
să se încheie la amiază. Și cum acest neajuns se constată în 
unitățile agricole aflate în apropierea multor orașe din țară 
— Constanța, Craiova, Timișoara, Arad etc etc ne facem ecou 
al sesizărilor cooperatorilor și mecanizatorilor solicitind 
intervenția pe traseu a tovarășilor din Direcțiile agricole 
județene și a împuterniciților Consiliului Superior al Agri
culturii.

• PORNIND DE LA SITUAȚIA întilnită la cooperativa 
agricolă din Crețești (secția I.M.A. Călugăreni) unde 3 trac
toare sînt nefolosite din cauza lipsei tractoriștilor, am 
extins ancheta. Rezultatul este alarmant: în țară se află 
acum, în toiul muncilor agricole de toamnă, peste CINCI 
MII de tractoare care zilnic nu funcționează. Dacă sînt atît 
de slabi organizatori, de ce nu sînt obligați șefii secțiilor 
și conducătorii unităților să lucreze cu ele ? Sau nici Ia 
treaba asta nu se pricep ?...
• AU CĂZUT PRIMELE BRUME. In bazinul legumicol 

al Aradului este pericol să se deprecieze cîteva mii de tone 
de legume, intrucit beneficiarul (I.L.F.-ul) întîrzie să preia 
producția contractată. Intre Uniunea Județeană a C.A.P. și 
conducerea I.L.F. Arad, discuții se poartă și în scris și ver
bal, dar fără efect. Cine se simte că este în măsură să re
zolve situația creată, să intervină !

jj-----------------

Străbatem o parte din bazinul 
legumicol al județului Ilfov. Cu 
aparatul de fotografiat armat po
posim la Berceni, Vidra, Crețești, 
Copăceni, Adunați! Copăceni, Bra- 
gadiru, Mihăilești, 30 Decembrie și 
în multe din cooperativele agricole 
producătoare de legume.

— Sîntem disperați, tovarășe — 
intră direct în subiect inginerul 
Aurel Vărzaru, de la cooperativa 
agricolă din Berceni. Avem pro
ducție, facem tot ce este omenește 
posibil s-o strîngem din cîmp îna
inte de a fi depreciată de brume, 
dar C.L.F. Vidra acționează cu 
calmul din... aprilie și mai. Din 
două în două zile ni se trimite 
cîte un autocamion să ridice ardeii, 
gogoșarii, verdețurile sau varza, în

părtași ai acestei campanii care 
cere maximum de responsabi
litate. Sînt încurcați, fîstîciți 
de întrebări, caută motive pue
rile. Este trist să întîlnești 
în aceeași zi atîția tineri care 
lasă capul în jos.
DIALOGURI ÎNTÎMPLATOARE, 

DAR SEMNIFICATIVE

Făcînd acoladă peste cele 
întîlnite în acest raid, iată cî
teva dialoguri cu oameni opriți 
absolut la întîmplare în drum.

Pe o coastă a dealului din 
satul Ban coboară o fată. Vine 
de la vie. O cheamă Maria Gîr- 
dan. Are 18 ani și e membră în 
comitetul U.T.C. din comună.

— De ce n-ați mers azi la 
muncă ?

— Dacă nu ne-a chemat ni
meni... Și apoi oamenii în
tîi îți termină treburile lor, 
adună de pe loturile lor 
ajutătoare și abia apoi merg 
la muncă în C.A.P. Așa 
e la noi. Adunări U.T.C. ? 
De astă iarnă n-am mai tinut.

îrl fața unei gospodării o pă- 
ruță este pregătită să plece * în 
satul vecin, „să ne omenim și

timp ce noi. . .
dia piețelor cel puțin cîte un va
gon de legume. Nu mai avem unde 
depozita, nu mai avem lădițe pen
tru sortare și ambalare...

Am notat cifrele exacte : de trei 
zile, pe la această cooperativă agri
colă nu trecuse nici o mașină de la 
C.L.F. Vidra, iar în umbrare sau în 
grămezi se află 14 000 kilograme de 
gogoșari, de cea mal bună calitate, 
15 000 kilograme roșii și gogonele, 
cîteva vagoane de varză, peste 
două mii de kilograme de verde
țuri. Deci, la Berceni există din 
belșug legume care să acopere 
consumul unui cartier întreg, dar 
numai acolo... Tot numai în cîmp 
se află legumele și la celelalte u- 
nităti vizitate. La Vidra, de pildă, 
cei din conducerea unității spun

noi". Este căruța C.A.P.-ului 
din Bănișor, comună în care 
tractoriștii spun că nu mai au 
ce lucra, unde stau în cîmp 340 
de hectare de porumb și 240 
hectare de trifoi.

— Bine omule, tocmai acum 
cînd trebuie să adunați ce. ați 
muncit un an de zile vă arde 
de petreceri ?

—’ Eu singur ce pot ? ne răs
punde Kadar, conducătorul că
ruței. Plec și eu să-mi mai 
treacă nervii.

In fața consiliului popular un 
camion al autobazei 6 Șimleu 
stă. Șoferul Breja locuiește 
aicj. întrebat de ce nu dă o 
mînă de ajutor la cărat ridică 
din umeri : „dacă nu m-a che
mat nimeni... Ce, parcă îmi era 
greu să fac 4—5 curse ?“ în bi
roul său primarul comunei dă 
o situație telefonică cerută la 
județ. Președintele C.A.P., Mi
hai Costea muncește cu alți doi 
cooperatori la tratarea semin
țelor. „Toată ziua lucrez la 
transport, unde e nevoie. 
Asta-i treabă de președinte ? 
Brigadieri nu sînt, unul e bol
nav, altul alcoolic. Inginerul se 
plînge că nu face altceva decît 
să mobilizeze oamenii. Treabă 
de inginer ?“

POATE NU SE AFLA...

...La Crasna 11 oameni aș
teaptă să fie judecați de co
misia de litigii. Au furat mere,

(Urmare din pag. I)

ținînd seama de producția reală 
a industriei noastre electronice, 
chiar în perspectivă, nu există 
cumva de pe acum o supradota- 
re cu cadre specializate in acest 
domeniu ? Procentul oricum 
majoritar al inginerilor din 
F.E.A. alăturat tendinței lor de 
evaziune ar justifica poate o 
redistribuire a forțelor de spe
cialiști. Redistribuire operată în 
urma unui calcul comparativ al 
cadrelor existente și a necesită
ților obiectiv exprimate de că
tre toate unitățile productive 
din țară. în același timp, redis
tribuirea acestor forțe ar putea 
ii concepută în sensul eliberării, 
cu vremea, a acelor specialiști 
care rezolvă astăzi treburi infe
rioare muncii lor.

Cert lucru, există în multe 
unități industriale, plasate mai 
ajes în centre importante, un 
mare număr de ingineri. Este o 
incontestabilă realitate proveni
tă și din așezarea neștiințifică a 
statelor de funcții, situație care 
promite a fi remediabilă prin 
refacerea lor de către Ministerul 
Muncii. Dar e tot atît de incon
testabil faptul că majoritatea, 
dacă nu totalitatea absolvenților 
Politehnicii noastre vin din fa
cultate cu credința — în defini
tiv încă nedovedită — că obli
gația lor este, datorită instruc
țiunii primite de a face numai 
cercetare ori proiectare și de 
a refuză aprioric activitatea în 
producție. Iar dacă sînt repar
tizați să muncească în tehnolo
gie se simt din primele luni 
ultragiați, nedreptățiți — deși 
chiar pregătirea modernă a in
ginerului de concepție implică 
imperios practica de producție 
— și vor rapid să fugă în 
alte posturi. Chiar dacă e 
vorba de . o unitate atît de 
modernă și de interesantă cum 
e de pildă F.E.A., chiar dacă 
Iasă locuri goale pentru care au 
fost pregătiți timp de cîțiva ani, 
chiar dacă procesul de produc
ție suferă. Nimeni nu contestă 
importanța și utilitatea muncii 
inginerești de concepție, ca și 
dorința, cînd e realmente justi
ficată de a o practica. Dar, tot
odată, să nu ignorăm latura, eti
că, datoriile morale strict im
plicite întregii noastre activități. 
Fiindcă exersarea profesiei 
este categoric un act mo
ral : societatea a investit nu 
numai încredere într-un spe
cialist tînăr, d'ar, dece să nu 
spunem deschis, a investit bani, 
în țările capitaliste studiul uni
versitar înseamnă mari chel
tuieli pentru student care plă
tește taxe serioase ca să poată 
deveni, să spunem, inginer. în 
Franța, de pildă, unul din doi 
studenți trebuie să lucreze ca 
să-și plătească taxele și între
ținerea. în sodietatea noastră
studentul are pe timpul studiu
lui numai beneficii ; acestor
beneficii, e normal, dar și mo
ral totodată, ca să li se răspun
dă într-o bună zi prin restitui
re. Or, dacă în acea zi, restitui
rea e atît de grevată de condi
ționări, ea începe să se numeas
că ingratitudine și să lezeze 
echitatea : „lucrez dacă mi se 
asigură post în Capitală sau în 
orașe mari ; lucrez dacă sînt re
partizat numai într-un anumit 
domeniu, într-un anumit loc1', 
în fond, cînd studentul începe 
Politehnica, nu se obligă ni

categoric că nu mal au legume, 
că le-au recoltat și valorificat a- 
proape în întregime. în realitate, 
însă, cîmpul, e plin, dar nimeni 
nu se mai ftămîntă de soarta a- 
cestora. Cei 400 000 lei venituri 
obținute din legumicultura (față 
de două milioane și jumătate cît 
se planificase) au, oare, darul să 
mulțumească ?

Piețele trebuiesc aprovizionate 
din belșug. Dar, în județul Ilfov, 
legumele trăiesc odiseea toamnei... 
în unități, pentru că recoltatul po
rumbului și semănatul concen
trează toate forțele, grădinile ră- 
mîn mereu pustii ; iar secțiile de 
prelucrare ale întreprinderilor de 
valorificare rămîn copleșite de 
lipsa mijloacelor de transport și a 
ambalajelor. La Crețești, ardeii

nuci, porumb. Ne adresăm celui 
mai tînăr dintre ei, Andrei 
Boroș, conducător de atelaje.

— Am luat și eu acolo o că
ruță de trifoi și am vîndut-o 
pe 150 lei, împreună cu Nicftlae 
Vincze.

— Nu știai că n-ai voie, că-i 
averea C.A.P. ?

— Credeam că n-o să se afle 
niciodată.

Se manifestă în ultimul timp 
în județ multe cazuri de sustrag 
gere a bunului obștesc. Mulți 
dintre cei vinovați sînt tineri. 
Riposta operativă, severă, opinia 
colectivă a tinerilor din co
mună trebuie șă stăvilească a- 
semenea mentalități.

La Crasna — muncă volun
tară : 5 fete curăță în cîmp
sfeclă de zahăr. Mai sînt și alți 
cîțiva salariați din comună.

— Noi muncim și coopera
torii stau și rîd de noi, trea- 
bă-i asta ?

Brigadierul C.A.P., Fr. Nemeș, 
are 125 de oameni în brigadă. 
Pe cîmp sînt 6, nici măcar șefii 
de echipă n-au venit...

în săptămîna care a trecut a 
fost tîrg mare la Jibou. Am în- 
tilnit „publicația de tîrg" în fie
care comună prin care am tre
cut. A fost tîrg și la Zalău, la 
Hida și Șimleu. Au participat 
mii de oameni. Bineînțeles, 
foarte multe căruțe. în timp ce 
p,e ogoarele județului stau ne- 
culese 2 300 hectare de porumb. 
500 hectare de cartofi, 490 hec

meni să-1 ferească de tehnolo
gie, ca de foc și nici de unitățile 
industriale din Reșița, Hunedoa
ra, Harghita, Sălaj sau alte cen
tre îndepărtate de Capitală. 
Avem o industrie dezvoltată, 
avem fabrici și uzine dotate 
cum nici n-au visat înaintașii, 
avem posibilitatea de a ne pre
găti gratuit, pentru a lucra în 
cadrul lor, de a ne specializa 
și a fi promovați potrivit com
petenței probate, avem și' pu
tința — potrivit notelor din 
timpul studiilor — de a lu
cra în domeniul concepției, 
dar avem, avem în sfîrșit si o 
obligație : aceea de a fi efici
enți acolo unde interesele so
cietății o cer. Obligația aceasta 
se uită uneori ; nu de către 
toți, dar, din păcate, de mulți. 
Iar tinerii ingineri nu fac ex
cepție și, repet, în mod sur
prinzător, e uitată chiar de unii 
care lucrează în Capitală unde 
li se oferă condiții. de elevată 
specializare. La F.E.A., de 
pildă, unde media de vîrstă 
este pe fabrică de 29 de ani, 
inginerii sînt în imensa lor ma
joritate, 80 la sută, foarte tineri, 
două treimi fiind chiar ute- 
ciști. Am întreprins în rîndul 
lor o anchetă sociologică, în 
cadrul căreia prima întrebare a 
fost : „sarcinile pe care le 
aveți de îndeplinit corespund 
pregătirii dv. ?“ 25 la sută au 
răspuns categoric nu, 65 la sută 
au răspuns că ar corespunde 
doar parțial, și numai 10 la sută 
au răspuns afirmativ. Am în
trebat atunci pe inginerul șef 
Florea Tănase, dacă fabrica a 
angajat specialiști din domenii 
străine preocupărilor produc
ției și am aflat că în F.E.A. 
lucrează doar electroniști și 
automatiști prin formație și, 
desigur, în primul rînd prin 
instrucție. Cum chestionarele 
erau semnate, am investigat 
prin același inginer-șef, verifi- 
cind nominal veridicitatea răs
punsurilor negative și ale ce
lor ce se refereau la preo
cupări doar parțial potrivite 
formării universitare. Și am 
aflat din nou cu mare sur
prindere că nici una dintre 
aceste afirmații nu era justifi
cată. Dimpotrivă : majoritatea 
acestor răspunsuri aparțineau 
tinerilor ingineri care fac mun
că de cercetaire sau proiectare 
chiar în profesia pentru care 
s-au pregătit, că se ocupă de 
teme extrem de interesante 
pentru care ar putea fi invidiați 
de mulți ingineri, că unii din
tre ei, deși foarte tineri și lu- 
crînd' de 2—3 ani în fabrică au 
fost trimiși la specializare în 
străinătate, promovați în pos
turi de conducere, că există un 
formidabil utilaj pentru a cer
ceta, experimenta, inova, că fa
brica posedă o documentație 
tehnică de mare bogăție și nou
tate, pusă la dispoziția tuturor.

Chestionarul cuprindea și în
trebarea: tînărul inginer a sim
țit vreodată că face un lucru 
inutil pe plan profesional? Aici 
procentul afirmativ a fost 
covîrșitor : 95 lf> sută au
acuzat cu năduf tabelele, îndo- 
sarierile, măsurătorile, modifi
cările desenelor etc. etc. Și un 
singur, răspuns onest, lucid, 
sau mai ales echitabil :• „pe 
plan strict profesional — da, în 
folosul fabricii — nu“. Opinia 
aparține tînărului inginer Paul 
Galenzovski, șeful sectorului 
C.T.C. final. M-am interesat din

grași 
încă 
Adunați! Copăceni 
situația se repetă.

Am încercat întocmirea unei 
situații care să dea răspuns la în
trebarea : ce cantități de legume 
se mai află încă pe cîmp ? Reți
neți, tovarăși din Direcția agrico
lă a județului Ilfov, Uniunea Ju
dețeană a C.A.P. și O.L.F. : 
PESTE O MIE TONE DE GOGO
ȘARI, CÎTEVA ZECI DE TONE 
FASOLE VERDE, CIRCA DOUA 
SUTE TONE VERDEȚURI, DOUĂ 
MII DE TONE VARZĂ... Să asigu
răm drum neted legumelor din 
cîmp spre piețe...

GH. BRAD

tare de sfeclă și ^-a realizat 
abia 24 la sută din totalul însi- 
lozărilor. Nu se puteau a- 
mîna un pic aceste tîrguri ?

S-au stabilit sarcini precise 
pentru toți factorii de răspun
dere din județ care în zilele 
următoare vor supraveghea di
rect în C.A.P. organizarea eli
berării terenurilor, folosirea 
completă a mijloacelor me
canizate, recoltarea cu priori
tate» a acelor culturi de toamnă 
de pe suprafețele care urmează 
să se însămînțeze grîu. Și 
activiștii U.T.C. vor rămîne în 
săptămîna aceasta în teren. 
Duminică, la sediul comitetului 
județean U.T.C., aparatul și se
cretarii comunali U.T.C. din 
48 de comune au stat în șe
dință de la ora 8,00 pînă la 
ora 14,00. Deci duminică, în 
ziua cînd trebuia mobilizat ti
neretul din școli și unitățile 
industriale pentru a-și aduce 
auortul la recuperarea întîrzie- 
rilor în recoltare, secretarii 
U.T.C., cei care ar fi trebuit să 
fie factorii mobilizatori, au pri
mit indicații de la centru. De ce 
â fost aleasă tocmai o astfel de 
zi ? Și de ce atîtea ore ? Sînt în 
județ 30 000 de tineri, 8 900 u- 
teciști cooperatori. Trebuie 
neîntîrziat mobilizate toate for
țele tinere ale județului. Dar 
fără ședințe, cu maximă opera
tivitate l 

nou la conducerea fabricii dac3 
treburile administrative, nele
gate strict de inginerie, ci de 
dispecerat sînt într-adevăr co
pleșitoare și mi s-a explicat că 
din motivele enumerate mai 
înainte existența lor nu poate 
fi contestată dar că ele nu 
sînt aproape niciodată de natu
ră să împovăreze profesia unui 
inginer. electronist la F.E.A. 
Cine vrea, cu adevărat să lucre
ze, să-și facă meseria riguros, 
pasionat, animat de spirit no
vator are tot timpul și toate 
posibilitățile pențru a fi cu 
adevărat eficient sieși, fabricii, 
colectivului. Eficiența, îngloba
tă și ea în chestionarul sociolo
gic conținea eventualitatea 
precizării prin . întrebarea : 
care a fost momentul în care 
considerați că ați devenit efi
cient ? în afară de. cîteva răs
punsuri (cinci la număr, care 
resping această realitate), res
tul își recunosc eficiența surve
nită destul de rapid, după an
gajare, ceea ce denotă cu cer
titudine încrederea „cu. care au 
fost investiți, oferindu-li-se ra
pid putința de a lucră, a re
zolva operativ, sarcini de certă 
responsabilitate în producție. Ti
nerii ingineri specifică momen
tul concret în ...care', au realizat 
practic probleme,, importante: 
cu ocazia recepției aparatelor 
care au dotat secția de asam
blare, la asimilarea CONTISIN, 
cînd am participat la realizarea 
detectoarelor de presiune etc. 
Iată și un alt răspuns : în mo
mentul preluării unei funcții de 
răspundere ! Dar iată-ți un alt
fel de răspuns, mărturisesc, 
neașteptat : „Eficient din punct 
de vedere.al producției fabricii, 
am devenit chiar: “din prima 
lună "de la angajare. Eficient 
din punct de vedere al cheltu
ielilor pentru pregătirea mea, 
am devenit- doar în ultimele 
5—6 luni, într-o măsură mică, 
însă sper că în mod crescînd" 
(inginer I. Turturică). Dorința 
de evoluție prin acumularea d'e 
noi informații științifice, prin 
continuarea specializării, apar
ține în proporție de sută la sută 
tinerilor ingineri de lâ F.E.A. 
Dar Ia alternativa dacă între
prind asemenea eforturi în in-, 
teres personal sau pentru a fi 
utili fabricii, 70 la sută au măr
turisit că pun pe prim plan 
interesul personal. Ceea ce, 
să recunoaștem, nu e prea ge
neros, dacă ținem seama de ce
rințele acestei fabrici, de nece
sitățile ei și de doleanțele ei.

„Așteptăm de la tinerii noș
tri specialiști infinit mai mult, 
spune inginerul șef Radu Dor- 
dea, el însuși destul de tînăr, 
dar nu destul de mulțumit de 
aportul tuturor inginerilor ve- 
niți în acești ultimi ani din fa
cultate. în marea lor majoritate 
sînt foarte bine pregătiți, știu 
carte temeinică, sînt inteligenți, 
cunosc limbi străine, au aici, 
în F.E.A., un climat ideal de 
dezvoltare, de realizare ; mulți, 
foarte tnulți dintre ei lucrează 
de-a dreptul remarcabil. Ca de 
pildă Al. Ștefănescu, Călin Spi- 
ride de la Mașini-control cen
tralizat D.L.- 100, unde funcțio
nează perfect un colectiv exem
plar din care face parte și Gh. 
Voicilă, inginer Florin Ciuntu 
(promovat într-o. funcție de 
conducere și premiat de F.E.A. 
pentru o invenție cu o sumă 
echivalentă cu jumătate costul 
unui automobil). Oameni ne
obosit! în dorința de a lucra 
bine, inteligent, fructuos ca in
ginerii. de asemenea foarte ti
neri, Dragoș Tănăsescu, Domo- 
coș. Codreanu, Radu Lucian și 
mulți alții.

Dar avem destui ingineri, 
continuă Radu Dordea care tre
buie permanent împinși de la 
spate, care cer oricînd și pentru 
orice, recompensă bănească ; 
„stau la F.E;A„ dar mă plătești 
în plus ? Lucrez mai mult, dar 
mă plătești în plus ?“ Eu sînt 
exigent nu fiindcă sînt etern ne
mulțumit, ci fiindcă știu că am 
de unde cere, și fiindcă socie
tatea e îndreptățită să ceară : 
deci, aștept mai multă inițiativă 
din partea tinerilor ingineri, 
mai multă dorință de concreti
zare a posibilităților lor incon
testabile. mai rriSlEelan. Să în
țeleagă și ei că toate se fac pe 
lumea asta și cu sacrificii, nu 
numai cu beneficii, cu pretenții, 
să înțeleagă că e necesară mai 
multă muncă, mai mult timp 
consumat în folosul colectivită
ții care, pînă în momentul cînd 
s-au specializat și-a dovedit din 
plin gratitudinea. Plus un lucru 
fundamental pe care-I solicit 
tinerilor specialiști : întîi să 
facă, să producă, să dovedeas
că practic ceea ce au asimilat 
și apoi să ceară".

Solicitările inginerului-șef 
Dordea ca și ale întregii con
duceri de la F.E.A. sînt, dună 
cum se .vede, total îndreptățite. 
Lucru cu care este de acord 
și secretarul organizației U.T.C. 
pe fabrică, inginerul Gh. Pa- 
lade. El consideră că această 
avalanșă de pretenții ale tine
rilor specialiști pornește dintr-o 
trinlă carență de educație ; fa
milia care oferă băiatului ta
lentat la matematică totul dar 
totul, pentru a ajunge la Poli
tehnică, obișnuindu-1 cu ideea că 
pentru eforturile lui i se cuvine 
totul ; facultatea care nu educă 
viitorul inginer pentru a deveni 
un om al producției în primul 
rînd și nu neapărat și obligato
riu om de știință. Și în sfîrșit 
întreprinderile care nu se luptă 
cu mentalitatea de etern bene
ficiar pretențios, ci adesea se 
zbat să facă tuturor pe plac, 
uneori în defavoarea producției.

T-oate bune si frumoase dar 
inginerul Palade opinează că 
organizațiile U.T.C. din fabrici 
nu mai pot repara mare lucru 
din ceea ce a fost defectuos 
alcătuit în educație. <timp de 20 
de ani. Motiv pentru care la 
F.E.A. nu s-au discutat nici
odată în adunările U.T.C. obli
gațiile morale ale tînărului spe
cialist în societatea noastră, și 
direct în fabrica respectivă ; sau, 
de pildă, fluctuația tinerilor in
gineri, cauzele și efectele ei. 
Viața U.T.C. în această mare 
de tineri de la F.E.A. e mai de 
grabă inertă, uscată, neintere- 
santă. Tema dezbătută de ziarul 
nostru, ar putea produce, prin 
acuitatea și varietatea părerilor, 
o eventuală înviorare. Aștep
tăm, așadar, în această pasio
nantă temă opiniile tinerilor de 
la F.E.A, Și nu numai de la 
F.E.A,
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„Scînteia tineretului" a făcut cititorului- elev promisiunea de a-l reprezenta în coloanele 
ziarului cu gîndurile și preocupările sale, cu întrebările pe care și le pune, cu consecvențe 
și inconsecvențe, cu tot ceea îi definește. Coredactor în această întreprindere îndeajuns de 
temerară (cîți n-au eșuat încercînd să pătrundă și să surprindă autenticul adolescenței !), ne 
este elevul însuși. El, elevul, și-a autopropus colaborarea la povestirea vieții sale cuprinsă 
între 15 septembrie ți 20 iunie — un an școlar.

Constituiri într-o —U!-x — J~*  
permanenți : L--------. ------------
nenți — de data aceasta — 30 de elevi ai Liceului nr.

f
ibi

iți într-o echipă, om dat curs primei invitații. Dar să ne prezentăm. Membrii 
LUCRETIA LUSTIG, MARIETA VIDRAȘCU și... magnetofonul. Ceilalți compo- 

..........................................2 din Ploiești.
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Echipa „SCÎNTEII TINERETULUI" : Vă 
recunoașteți față de anul trecut? Ce 
ați cîștigat, ce ați pierdut, ce corecturi 
v-ați adus ?

MIHAELA GEORGESCU, clasa a Xl-a
— umană : Mă recunosc în fiecare an și 
nu mă recunosc. Orice perioadă din viața 
noastră aduce ceva nou în care te . regă
sești pe tine, cea din totdeauna. Poate 
pentru că iubesc mult cărțile, am căutat 
să semăn cu anumite personaje. N-am pre
tenția că trebuie să fim copii fidele, dar 
este absolut necesar să luăm de la fiecare 
ceva bun. Să luăm ceva bun de la un 
anumit personaj, o anumită personalitate. 
Se poate ca unii dintre noi să semene — 
cu cine să zic eu ? — cu un Racoviță, 
cu Țițeica, să semene cu Iorga — asta e 
ceva mai greu. în orice caz, să semene 
în ceva, cu cineva. Eu mă regăsesc cea 
din totdeauna, adică nu, cea de cînd am 
intrat în liceu. Mă recunosc. Poate în gîn- 
durile mele a intervenit ceva aparte, știu 
eu, mai mult discernămînt — cu toate că 
unii colegi, prezenți aici, zîmbesc și fac 
semnul acela, cum că spun o minciună. 
Deci, mă recunosc și nu-mi recunosc anu
mite atitudini. Poate s-a schimbat ceva 
în rău, în orice caz, eu n-am dorit-o, nu 
vreau să fiu invidioasă, rea, sînt sentimente 
care parcă nu țin de mine...

MIHAI TATU, clasa a Xl-a — umană : 
Sincer să spun, mă recunosc. Mă recunoșc 
în faptul că doresc să fiu cît mai personal. 
Mihaela spunea că trebuie să fim la fel, 
sau dacă nu se poate așa, să fim aproape 
la fel cu eroii unor romane. Eu nu vreau 
să fiu la fel cu nimeni, vreau să fiu eu 
însumi. Andre Gide spunea parcă undeva : 
să nu ne înclinăm la idoli...
DUMITRU URECHE, clasa a XII-a reală: 

întrebarea e o surpriză. Sînt schimbat față 
de anul trecut. S-a întâmplat ceva. O prie
tenie cu o fată s-a terminat foarte brusc, 
fără să am de fapt vreo vină. Țineam foarte 
mult la această prietenie. A fost pentru 
mine o prăbușire, dar am rezistat. Am 
încercat, astfel, pe propria-mi piele rezis
tența umană despre care se vorbește atît. 
Poate am rezistat și pentru că s-au supra
pus solicitările clasei a XII-a. Cert e că 
m-am schimbat. Dețin o experiență, nedo
rită, dar care m-a maturizat. Poate am 
răspuns alături de întrebare... -

ȘERBAN CONST ANTINESCU, fost elev 
în clasa a XII-a reală; aflat cu o zi 
înainte de începerea cursurilor universitare : 
Prietenia, dragostea (pot să-mi permit să 
recunosc că și un elev poate fi îndrăgostit, 
doar sînt student !) ne preocupă enorm și 
ne schimbă enorm. Poate pentru că în 
aceste domenii ne descurcăm întotdeauna 
singuri...

Altceva, altă schimbare ? De două săp- 
tămîni... sînt mai elev decît oricînd. Iubeso 
școala cum nu mi-am închipuit vreodată. 
Stau în apropiere, mereu la 12,15 cînd 
sună, trec prin fața școlii și mi-aștept 
foștii colegi. M-am schimbat ? Da, dar 
mă recunosc ca elev...

ELISABETA PĂUNESCU, clasa a Xl-a 
reală : Da, pînă acum mă recunosc. învăț 
cu aceeași pasiune, am aceleași idealuri, 
vreau să fiu puțin, puțin mai ambițioasă. 
Ambițioasă, încât atunci cînd îmi propun să 
realizez un lucru, să-1 realizez, să nu mă 
împiedic de nimic. Deci, în concluzie, pînă 
acum mă recunosc, de aici încolo, depinde 
de foarte multe lucruri...

MIHAI HRISTU, clasa a Xl-a specială 
de matematică : în urmă cu un an, eram 
mai sigur, puteam garanta că orice mi-aș 
fi propus să fac aș fi făcut bine. Acum, 
siguranța a început să se clatine. Dar nu-mi 
pare rău. Nesiguranța mă mobilizează. Alt
minteri cine știe, ajungeam un infatuat...

Echipa „SCÎNTEII TINERETULUI"» 
Așa vă recunoașteți ca adcreseenți, ca 
elevi. Ca uteciști, adăugați ceva în 
plus acestei recunoașteri ?

LUCIA SPIRIDON: Dacă sînt cum sînt, 
este pentru că sînt utecistă. Pentru că pri
vesc cu seriozitate faptul că sînt utecistă. 
Și pentru că vreau să fac multe. Viața de 
organizație este de fapt viața noastră de zi 
cu zi. Aș merge pînă acolo încît să spun 
că în ea intră totul, pînă la făcutul lec
țiilor. Rău este că mulți dintre noi o des
părțim : lecțiile țin de viața de elev, ședin
țele de viața de organizație...

MIHAELA GEORGESCU : Mă- gîndesc 
că sînt elevi foarte buni la învățătură, au 
o atitudine foarte colegială, foarte frumoa
să. Deci, aceștia ar fi uteciștii. După mine, 
idealul este ca utecîstul să reprezinte un 
tip cu totul deosebit, și pentru că foarte 
mulți dintre noi sîntem uteciști, sînltem 
datori cu toții să fim deosebiți. Utecistul 
trebuie să aibă un plus de înțelegere, de 
afecțiune față de colegi, spirit de dreptate. 
Poate acestea sînt considerate ceva mai

F micro! 
MONO

L GRAFIIW
Iui de admitere în fa
cultăți ale Politehnicii, 
Universității, Institu
tului de construcții :

Din ultima promoție, 
numai clasele a XII-a 
A și C. cu un efectiv 
de 73 elevi, au dat 56 
de studenți ;

arta și sportul sînt 
bine reprezentate de 
echipe care s-au situat 
pe primele locuri la 
concursurile școlare, 
dar și de performeri 
individuali...

Din acest cadru, ex
pus mai mult decit 
succint, vin cei 30 de 
elevi cu care, intr-o 
seară, după ore, ne-am 
angajat intr-un dialog 
căruia nu i-ani pus 
punct pu numai pen
tru*-că  -trecuseră mul
te ceasuri și incă mai 
aveam ce să ne spu
nem, ci și pentru că...

Liceul nr. 2 din Plo
iești : aproape o sută 
de ani de existență ;

Director — Nora
Costescu ;

Elevi — 2 040 ;
Profesori — 96 : 3 cu 

gradul I, 20 cu gradul 
II dintre care și au
tori de manuale (nu
mai catedrele de ma
tematică și română în
sumează 26 profesori) ;

Trei clase speciale de 
matematică ;

Două societăți ale e- 
levilor — una științifi
că : „Dimitrie Pom
pei" și alta literară : 
„Nicolae Iorga", care 
vor fi anul acesta la 
o a treia sesiune de 
referate prezentate de 
elevi ; •> .

reprezentanți și pre-- 
mianți la olimpiadele' 
școlare pe plan națio
nal și internaționali 

locuri fruntașe în
clasamentul concursă-, , Dar o să vedeți !

DANIEL BUCUR

personale. Dar ele să derive din responsa
bilitate. Am spus responsabilitate pentru că 
uneori ne sustragem imperativului. Nu par
ticipăm efectiv la anumite activități, nu 
luăm cuvîntul la adunările noastre, nu ne 
spunem părerea deschis, nu punem punctul 
pe i. Aceasta nu înseamnă că nu există și 
da-uri. Și da-urile acestea ar putea fi nu
mite idealuri. Pentru că mi-ar place ca 
uteciștii să fie cunoscuți și recunoscuți 
printr-o autoritate absolută, printr-o înțele
gere mai profundă a tuturor relațiilor din
tre noi. Utecistul-exemplu, să nu fie o for
mulă folosibilă doar în ședințe...

MONICA MUNTEANU; Sînt elevi care 
într-adevăr, au preocupări cotidiene în or
ganizația U.T.C. Mă refer la membrii bi
rourilor U.T.C., sau ai comitetului. însă 
mai există masa mare de uteciști, care ar 
trebui antrenată în toate manifestările pe 
care le organizăm noi, cei din comitet, 
îi așteptăm mai receptivi, să nu ne închidă 
gura cu acel „n-avem timp", „sîntem ocu
pați cu lecțiile" iar, pe de altă parte, să se 
plîngă că n-au ce face acasă. în afara 
obligațiilor, care sînt într-adevăr obligații 
— strîngerea cotizațiilor, o ședință lunară 
»- mă gîndesc la o activitate în toate do
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Intre colegi...

Teme de reflecție pentru elevii Lfceuhit nr» 1 din Orutfea? și nu numai 
pentru ei;

♦ „Școala este locul meu de mvneâ, uzina mea" ; ce implicași suma penVu 
elev, dacă ridicăm șceale la acest, rang.? ® Se ce wfeim uneori despre „ei" (mem
brii activului U.T.C.) și „noi" (masa utecfștHor> dnd/de fapt» tați sîntem membri ai 
aceleiași organizații ? ® Colegialitatea spun unit înseamnă alianța în râu și bine. 
Dar ce reprezintă aceste noțiuni*?  Va propunem o meditație, in sensul adevărat al c&- 
legialitâțlL.

meniile, de natură să le cîștige mai mult 
atenția, să-i facă să-și dea seama că orga
nizația U.T.C. este a noastră. învățătura, 
pregătirea lecțiilor se includ și ele în 
viața de organizație — deci nu le fac 
reproșuri celor care își ocupă mult timp 
cu învățătura. Este normal să fie așa, dar 
sînt atîtea altele care dau sevă vieții de 
organizație ! Fiecare ar trebui să-și facă 
la un moment dat un fel de rechizitoriu 
dacă sînt așa cum ar trebui să fie ca 
uteciști...

ELISABETA PĂUNESCU: Monica al
cătuia două categorii : cei care se mani
festă zi de zi ca uteciști și „marea masă“. 
La plenara de săptămîna trecută, cînd am 
discutat planul, cei din birourile U.T.C. 
s-au plîns că n-au sprijin din partea ute- 
ciștilor. Uteciștii au declarat că ei nu sînt 
înțeleși de birou. De ce „ei" și „noi" cînd 
fiind cu toții membri ai organizației, sîntem 
cu toții „noi" ? De ce-ul are o rădăcină 
chiar de la primirea în U.T.C., atunci cînd 
proaspătul utecist nu simte că a făcut un 
pas serios pe calea maturizării sale. Mai 
tîrziu, își continuă viața de elev aidoma 
timpului cînd nu era utecist. Vine la școală, 
își scoate cărțile, asistă la ore. apoi își 
strînge cărțile, pleacă își face lecțiile... 
N-aș vrea să fiu suspectată că folosesc cu
vinte mari, dar adeziunea la organizație 
reprezintă începutul vieții noastre sociale. 
Doar nu singure carnetul și cotizația atestă 
calitatea noastră de uteciști...

ȘTEFAN NICHITA: ...Și asta ar în
semna ca activitatea U.T.C. să se confunde 
la un moment dat cu activitatea de zi cu 
zi. fără notare, pentru ca uteciștii de azi 
sîntem comuniștii de mîine și trebuie să 
ne manifestăm, ca atare, permanent.

Echipa „SCÎNTEII TINERETULUI":
Ați decretat — ți aveți dreptate — 
că nu acceptați hotare între „noi" ca 
elevi și „noi" ca uteciști. Dar colegia
litatea unde se situează ?

LUCIA SPIRIDON : Mai întîi, fără defi
niții. în lumea elevilor colegialitatea este 
de Ia sine înțeleasă, nu trebuie explicată. 
Aș matematiciza-o spunînd că, asemenea 
unei axiome, nu mai trebuie demonstrată. 
Deci, sîntem colegi...

DAN NICOLAU, clasa a X-a umanistă i 
Da, probabil nu e necesară o definiție, 
și ar fi și greu de dat. Dar nu cred că nu 
mai trebuie demonstrată. Ceea ce înțele
gem noi prin colegialitate nu are corespon
dență cu ceea ce înțeleg profesorii în pri
vința aceasta. Pentru noi, de pildă, schim
bul de caiete pentru copierea temelor, în
seamnă cel mai simplu și cel mai frecvent 
gest de colegialitate. Dar, din punctul de 
vedere al profesorilor...

MAGDALENA POPA, clasa a XII-a 
reală, deținătoarea premiului I la olim
piada de chimie, faza republicană : Fac 
parte dintr-o clasă cu un colectiv foarte 
unit, în care colegialitatea este de la sine 
înțeleasă. Ea generează faptele noastre 
bune, dar și pe cele rele, toate la un loc 
fnsumînd colegialitatea, .Chiar astăzi s-a
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întîmplat un fapt care vădește solidaritatea 
noastră. Fiind la început de an, orarul 
fiecărei clase se schimbă des și tovarășii 
profesori nu știu totdeauna ce oră avem. 
Cum majoritatea nu prea învățasem lecția 
la engleză, i-am spus profesoarei că n-am 
știut că avem engleza. Dar am știut, și am 
mințit cu toții. în subconștient ne-am dat 
seama că solidaritatea noastră e condam
nabilă, dar ne-am simțit bine că nu ne-am 
„trădat".

Alăturind un alt fapt, tot de astăzi, 
apare și mai evident că noi includem în 
colegialitate și binele și răul, fără ale
gere, deși toți știm ce ar trebui să ale
gem. în recreație, un elev din clasa a IX-a 
s-a purtat obraznic cu mine. în momen
tul acela, colegii de clasă au luat o ase
menea poziție, încît cel mic s-a văzut si
lit să-mi ceară scuze.

MIHAELA GEORGESCU: Să nu ne 
ascundem după deget și să reiasă că toate 
colectivele sînt unite și colegialitatea — 
acea „alianță" în bine și in rău — func
ționează ca un ceasornic. E adevărat că și 
la noi în clasă 31 de elevi au lăsat-o pe to
varășa profesoară de română să predea o 
lecție... predată așa, ca să treacă timpul, 
și numai o fată s-a ridicat și a spus că nu 
e corect — nu mă întrebați cum a fost 
privită, deși a făcut gestul cel mai cinstit. 
Deci s-ar părea că sîntem colegi și uniți, 
în realitate nu este așa. Mai există și sen
timentul acela de invidie — și ce invi
die ! — mai ales într-o clasă ca a noastră 
unde sînt patru băieți și restul fete. In
vidie în privința notelor, a îmbrăcăminții, 
a biletelor pe care le primește o anumită 
fată de la un anumit băiat... Am niște co
lege cu care eu aș dori să fiu foarte 
apropiată, dar între noi e un zid și zidul 
poate fi ridicat de o notă, de un băiat, de 
cine știe ce altceva...

ȘERBAN CONSTANTI- 
NESCU : Am căutat să fiu 
un coleg bun, însă nu știu 
dacă am reușit. Spun „nu 
știu", întrucît am fost secre
tar U.T.C. și în școala noas
tră secretarii au o situație 
aparte. Sînt colegi foarte 
buni, considerați prieteni, dar 
numai în clasă. Nu știu ce 
metamorfoză se petrece pe 
traseul clasă-viață de organi
zație, încît cînd își exercită 
funcțiile sale, colegii „uită" 
că le e bun coleg, bun prie
ten. Nu-mi explic pentru că 
eu am fost același și în clasă 
și în funcția de secretar. Cînd 
uteciștii m-au investit cu în
crederea lor, au făcut-o și 
pentru că le eram bun coleg, 
după cum au știut'că rigorile 
vieții U.T.C. mă vor obliga 
să fac totul pentru îndepli
nirea sarcinilor noastre de 
organizație.

N. A. Să ni se pară, oare, 
numai nouă că opiniile 
voastre văduvesc colegiali', 
tatea de atributele ei esen
țiale p Relațiile colegial^
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există de cînd e școala școală 
dar, desigur, ele n-au rămas ace
leași. Greu de crezut însă că au 
regresat, încît să exprime astăzi 
doar „alianța" în bine și în rău...

Echipa „SCÎNTEII TINERETULUI": 
Bănuim că sînteți elevi buni și foarte 
buni. Cum privesc colegii titlul de 
„elev bun"? Pun semnul egal, și ală
turi tocilar ?

MIHAELA GEORGESCU : Sînt o elevă 
bună. Nu-mi place să mă laud dar nici 
falsa modestie nu-mi place. Să știți că de 
multe ori, cel puțin în clasa noastră, elevii 
buni capătă, automat, etichetă de tocilari. 
.Efevul bun este cel care dă caietul cu pro
blema la matematică, la fizică, cu lecția 
la franceză. După ce colegul copiază,, îți 
spune: „Vai, ce tocilară ești!" Și despre 
mine nu se poate spune că sînt tocilară 
pentru că am avut cîteodată și o notă 
proastă...

MIHAELA MIHĂILESCU : în timp ce, 
vorbea Mihaela, mă gîndeam dacă se poa
te trăi o viață de școală fără note mici, 
chiar cu riscul de a fi numit tocilar. Unii 
trăiesc și cu note mici dar eu nu pot, 
fiindcă mi-e rușine și fiindcă niciodată 
n-am „reușit" să știu mai puțin de 7. Pro
babil că și „școala e de vină". Mi-a impus 
prea mult respect, m-a făcut s-o consider 
locul meu de muncă, uzina înea —, dacă 
acceptați comparația. Poate și pentru că 
este Liceul nr. 2. Și în Ploiești, asta spune 
ceva...

LUCIA SPIRIDON: Să fii elev bun? 
E o calitate pe care ar putea s-o aibă orice 
elev. Nimic cu aureolă, nimic deosebit, 
doar mai multă conștiință și mai multă 
obișnuință de a învăța. Tocilarul, e alt
ceva. E acel elev, la care s-a dezvoltat ca
pacitatea de a memoriza mecanic și nu

P. S. Cu părere de rău ne-am redus la tăcere colaboratorul nostru fidel — magneto
fonul — lăsînd în afară amănunte, replici și încă alte întrebări cu răspunsurile lor. Ca în 
orice discuție, o idee a chemat pe alfa, un argument a primit un contra-argument și, bine 
înțeles, am uitat șă ne sincronizăm cu limitele paginii de față. Am făcut-o acum, fără îngă
duința coechipierilor noștri. Cum intenționăm ca, în penultima zi a anului școlar să ne 
reîntîlnim în aceeași formație — vom reproduce atunci ceea ce a rămas nespus.

Dar, ca dialogul să fie echitabil, luăm și noi cuvîntul.
Ne-a plăcut felul vostru de a fi — direct, sincer, pînă la confesiune. Ați spus ce ați 

gîndit, ce ați crezut. Vă așteptați, probabil, la corecturi și sfaturi. N-o vom face, nu pentru 
că n-ați emis și opinii discutabile, ci pentru că vrem să vă mijlocim un dialog cu colegii 
voștri.

Lucia Spiridon ne-a avertizat că o să ne dea „destulă bătaie de cap" dezlegarea gîn- 
durilor voastre, avînd chiar temeri că nu vom putea pătrunde în atmosfera voastră „pentru 
că nu mai sîntem eleve și am uitat". Cu această „amenințare", ne-ați acceptat totuși între voi 
și parcă ne-ați ignorat, în același timp, lăsîndu-ne impresia că discutați între voi, fără mar
tori. Asta ne-a creat însă avantajul să vă cunoaștem așa cum sînteți, să aflăm ce și cum 
discută elevii cînd rămîn între ei. Pare incredibil, dar elevii, care de data asta ați fost voi, 
cînd rămîn între ei, discută... tot despre viața de elev.

Vă gîndiți la voi și nu vă este indiferent ce fel de elevi sînteți. Rechizitoriul acela 
interior la care se referea cineva dintre voi, vă apropie de acel stadiu al autocunoașterii care 
implică atitudine. Și o aveți !

Ii invităm pe colegii voștri de la Liceul nr. 1 Oradea unde se deplasează Echipa 
„Scînteii tineretului" să se angajeze în dialog cu voi, să vă ofere replica lor la punctele 
voastre de vedere. Ce vor adăuga ei în plus la condiția de elev, rămîne să vedem...

%

Fotografii: ION CUCU

de a asimila. Asta nu înseamnă că toci
larii nu sînt elevi buni. îi admir pentru 
tăria cu care-și impun să citească de 10 ori 
o lecție, deși au înțeles-o după ce au ci
tit-o a doua oară. Făcînd o medie arit
metică între puterea lor de a sta cu cartea 
în mînă și a citi cu îndîrjire, și capacitatea 
mea de a înțelege neașteptat de repede — 
care nu-mi dă garanția că știu întotdeauna 
lecția — aș lua de la „tocilari" perseve
rența.

MONICA MUNTEANU: E derutant 
cît de mulți colegi fac ecuația : „a învăța 
bine la toate obiectele = tocilar". Pentru 
mine contează foarte mult și cînd spune 
cineva în glumă că sînt o tocilară. Și ațd 
căutat să demonstrez că nu sînt. Dar a r 
fi tocilar nu înseamnă că trebuie să 'f. 
neapărat cîteva note mici și prin asta să 
le faci plăcere celorlalți. Dacă spui astăzi 
„nu învăț la cutare obiect pentru că nu 
vreau să par un tocilar", mai tîrziu gluma 
te-ar putea costa. Cîteodată, recunosc, 
nu-mi face plăcere să învăț, nu pot sau 
nu vreau să învăț. Totuși îmi zic : dacă nu 
învăț azi, dacă nu învăț mîine — 'e-am 
să ajung ? Și atunci, învăț. Altfe.t n-ar 
avea sens să mergi la școală. Acum nu mai 
așteptăm să ne îndemne părinții să învă
țăm...

Cineva spunea că, dacă n-ai luat măcar 
o dată un 4, nu simți că ești elev. Deocam
dată, n-am luat o asemenea notă, dar am 
simțit, să sînt elevă...

MIHAI TAȚU: Dacă nu înveți dintr-o 
Convingere interioară ci numai ca să aco
peri niște spații ale catalogului ori să-i 
mulțumești pe părinți —, la ce mai ești 
elev ?

DANIEL BUCGfl, clasa a XII-a uma
nistă : Sînt într-o clasă finală. și afirm cu 
certitudine că un tocilar nu rezistă pînă 
în clasa a XII-a. Memorizează un an, doi, 
trei, se descurcă spunînd lecția „ca pe 
apă", încurcîndu-se doar cînd profesorul îl 
întrerupe, dar atît. Munca elevului nu este 
un exercițiu de memorizare. Cam teoreti
zăm în gol și nu știu dacă mai are rost să 
mai continuă .î...

ORTANSA NĂNĂU, clasa a XII-a rea
lă : Cam mult spus — „elev bun cu puțin 
efort". De ce să nu recunoaștem că, dacă 
vrem să ne situăm în acest clasament, tre
buie să muncim... 12 ani. Dacă înmulțim 
cu 365 de zile, avem suma unui efort con
siderabil. Altceva îl caracterizează pe ele
vul bun : învață chiar cu riscul de a fi 
numit tocilar. încerc o dualitate a senti
mentelor față de tocilar, îl admir, compă- 
timindu-1. Lucia Spiridon avea dreptate, 
merită să luăm de la el perseverența și spi
ritul de ordine. .
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La revedere, 
LUCREȚIA LUSTIG 

MARIETA VIDRAȘCU
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SPORT • SPORT • SPORT !
Consiiîului de Stat ÎNTÎLNIRE CU SPORTIVII PREFERAȚI

FILMELE
DE AVENTURI

(Urmare din pag. 1)

Exterior; decret privind organi
zarea și funcționarea Ministe
rului Justiției; decret pentru sta
bilirea unor măsuri privind în
drumarea, coordonarea și contro
lul în domeniul construcțiilor, ar
hitecturii și sistematizării.

De asemenea, Consiliul de Stat 
a adoptat următoarele decrete : 
decret privind regimul de pază 
a frontierei de stat a Republicii 
Socialiste România ; decret pen
tru modificarea Decretului nr. 
221 din 1 iulie 1960 cu privire 
la executarea silită împotriva per
soanelor fizice a plății impozitelor 
și a taxelor neachitate în termen 
și a creanțelor bănești ale organi
zațiilor socialiste, precum și cu

Primirea de către președintele
Consiliului de Miniștri 

a unor ziariști olandezi
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialis- 
1 te România, Ion Gheorghe 

Maurer, a primit marți dimi
neața pe ziariștii olandezi 
Herman Sandberg, redactor- 
șef al ziarului „Het Parool", și 
Jerome Heldring, redactor-șef 
al ziarului „Niuewe Rotter- 
d ,rnse Courant", care ne vi
zi <fează țara la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe.

AGENDA
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări 

a proclamării R. O. Germane
Cu prilejul celei de-a XX-a a- 

niversări a proclamării Republicii 
Democrate Germane, marți seara 
ambasadorul acestei țări la Bu
curești, Ewald Moldt, a oferit o 
recepție în saloanele hotelului 
„Athenee Palace".,

Au participat tovarășii Gheor
ghe Pană și Virgil Trofin, mem
bri ai Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent, secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducătorii u- 
nor instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de știință și 
oultură, generali, ziariști români 
și corespondenți ai presei străine.

Recepția s-a desfășurat într-0 
atmosferă oaldă, tovărășească.

A APĂRUT 
„MAGAZIN ISTORIC" 

nr. 10/1969

Din cuprins :
• Retrospectiva unui glo

rios drum de luptă c Ștefan 
Ștefănescu : Asăneștii ® Au
rel Lecca : Ținutul Mu s-a 

. ’răbușit în ape (A existat 
■’âcifida ? ® Florea Bobu

Florescu : Plus și minus la 
Muzeul Columnei ® Petre 
Iacob : Fenicienii — inven
tatori ai alfabetului și că
răuși ai mărilor (II) e Eu
gen Stănescu : Semnificații 
istorice ale numelui poporu
lui și țării noastre • Ștefan 
Andreescu : Snagovul șț țai’r, 
nelă lui.» Constantin Ăntip : 
Napoleon Bonaparte • Cris
tina CorcioVeScu : Mit șî re
alitate în western.

(Urmare din pag. I) 
rațională — după cum a rele
vat în cuvîntul său la Congres 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
— de proiectare, programare 
și realizare a unor relații și 
sisteme de organizare care în 
fapt trebuie să fie superioare 
celora din societățile pre-socia- 
liste în fiecare zi sîntem puși 
în situația de a elabora noi 
forme de activitate, noi tipuri 
de raporturi interumane, noi 
valori, rezolvînd numeroasele si
tuații problematice, situații de 
decizie inedite pe care le ge
nerează construcția socialistă. 
Domeniul principal al cerce
tării și predării științelor so
ciale îl formează tocmai temele 
puse de o asemenea dezvoltare 
a socialismului în țara noastră. 
Aici se impune însă o precizare : 
în concepția modernă și îndeo
sebi în concepția marxist-leni- 
nistă, științele sociale nu se re
zumă Ia cercetarea retrospec
tivă a proceselor consumate, ci 
trebuie să se orienteze, cu pre
cădere, spre cercetarea prospec
tivă, spre elucidarea probleme
lor de mîine. De la apariția sa, 
•Marxismul a su-ținut că explo- 
u.ea viitorului (revoluția și 

construcția socialistă) constituie 
o sarcină prioritară a științelor 
sociale (idee ^sintetizată de En
gels prin formula „dezvoltarea 
socialismului de la utopie la 
știință")

Perioada dezvoltării multila
terale a socialismului cere o 
orientare prospectivă, de ex
plorare riguros științifică și în
drăzneață a viitorului și a posi. 
bîlului in domeniul științelor 
sociale. Fără o amplă cerce
tare prealabilă, acțiunea este 
lipsită de fundament științific, 
devenind tatonare, încercare 
supusă unor greșeli și pagube 
cu atît mai mari cu cît mai 
amolv este dispozitivul tehno
logic folosit. Aici, științele so
ciale trebuie să-și însușească 
acea metodologie a prospectării 
operaționale care micșorează 
șansele de a greși și permite 
anticiparea eficientă a viitoru
lui. Desigur, abordarea unor 

privire la executarea confiscării 
decret pentru modificarea, unor 
dispoziții din Codul de proce
dură civilă și din Decretul nr, 
779 din 8 octombrie 1966 pentru 
modificarea unor dispoziții legale 
privitoare la divorț; decret pri
vind modificarea Decretului nr. 
281/1954 pentru organizarea și 
exercitarea avocaturii.

A fost ratificat Acordul de co
laborare culturală și științifică în
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Orientale Uruguay.

Toate decretele adoptate au 
fost în prealabil examinate și 
avizate favorabil de comisiile 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

In continuare, Consiliul de Stat 
a rezolvat probleme curente.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire cordială, în cadrul 
căreia au fost abordate pro
bleme în legătură cu relațiile 
româno-olandeze, precum și 
cu apropiata vizită oficială în 
țara noastră a președintelui 
Consiliului de Miniștri al O- 
landei, P. J. S. de Jong și a 
ministrului afacerilor externe. 
J. M. A. H. Luns.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane, 
Ewald Moldt, ambasadorul 
R. D. Germane la București, a 
depus marți dimineața co
roane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pen
tru socialism, și la Monumen
tul eroilor sovietici din Capi
tală.

★

Marți la amiază s-a deschis 
la Ateneul Român expoziția 
documentară „A XX-a aniver
sare a Republicii Democrate 
Germane", organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Marți dimineața a sosit în 
Capitală, la invitația C.C. al 
P.C.R., o delegație de activiști 
ai P.C. Bulgar, condusă de 
Dimo Vasilev, șef de sector la 
Secția industrie și economie a 
C.C. al P.C. Bulgar, care va 
face o vizită de schimb de ex
periență în țara noastră.

Marți după-amiază, la Pala
tul Pionierilor din București 
au luat sfîrșit lucrările con 
sfătuirii pe țară a directorilor 
caselor de pionieri, organizată 
de Consiliul național al Orga
nizației pionierilor 'în vederea 
dezbaterii proiectului regula
mentului de funcționare a ca
selor pionierilor.

(Agerpres)

teme de o răspundere socială, 
umană și de o amploare atît 
de considerabilă cere promova
rea stilului de cercetare colec
tivă, singurul mod de a în
vinge spiritul îngust, artizanal, 
precum și pulverizarea investi
gației din cauza arbitrarului su
biectiv.

‘în sfîrșit, și acesta este al 
treilea aspect al problemei, cul
tura spirituală a omului con
temporan se concretizează prin 
creșterea ponderii informației 
social-politice, a inițierii în ba
zele științelor sociale și ale fi
lozofiei. Orientarea lui în lu
mea contemporană, în proble
mele cu totul inedite ale vieții 
socialiste și ale civilizației ac
tuale, presupune un efort de 
însușire a bazelor filozofiei 

ȘTIINȚELE SOCIALE
marxiste și a datelor științelor 
sociale. Cultura în domeniul so
cial, uman, filozofic reprezintă 
un factor de orientare și inte
grare a individului și a colec
tivității, elementul central al 
unei conștiințe de sine umane, 
naționale șl revoluționare.

„Educația socialistă, conști
ința socialistă implică atît cu
noașterea temeinică a ceea ce 
este valoros in domeniul cul
turii, științei și tehnicii, stăpî- 
nirea deplină a profesiunii, cit 
și însușirea concepției filozofice 
despre lume și societate a parti
dului nostru...... formarea unei
atitudin; cetățenești înaintate" 
— a arătat, Ia tribuna Congre
sului al X-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al C.C. al P.C.R. Aces
tui obiectiv trebuie să-i cores
pundă cercetarea, respectiv 
predarea științelor sociale și a 
filozofiei marxist-leniniste.

Cadrele didactice și cercetă

PE MALUL OLTULUI 
SI LA MASA DACICA
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Nu a fost oraș sau sat, vizi
tat in județele Vilcea și Gorj, 
în care sportivii să nu fie pri
miți cu flori, înconjurați cu 
simpatie ele către tineri și 
virstnici. Orele afectate întâl
nirilor au fost insuficiente ia’ 
discuțiile s-au prelungit cu 
mult și în afara cadrului ofi
cial. Sena întâlnirilor a debu
tat la sala Casei Armatei din 
Rîmnicu-Vîlcea care s-a dove- 
,dit neîncâpătoare pentru nu
merosul public. Sute de tineri 
au primit cu ovații apariția 
maeștrilor emeriți ai sportului 
Nicolae Linca fi Ion Voinescu, 
a atletului Carol Corbu, Și a 
antrenorului de atletism Ba
ruch Elias. O scurtă prezenta
re a acestora a creat o ambi
anță plăcută astfel îneît între
bările puse de auditoriu au 
redeșteptat amintirile din anii 
de glorie pentru Voinescu si 
Linca, precum și impresiile 
mai recente ale atletului Carol 
Corbu.

Escală următoare — Tg 
Jiu, unde sosirea micii dele
gații era un fapt îndelung co
mentat și așteptat. Seara, în 
sala 23 August din localitate, 
Niculae Gheorghe, Gheorghe 
Țuțuianu, Manole Boloiu, Ion 
Stavru și alți tineri au aflat 
răspuns la întrebările formu
late fiind nerăbdători să as
culte de la „sursă" multe de
talii mai puțin cunoscute, as
pecte din trecutul sportivilor 
prezenți în mijlocul lor, din 
viața cluburilor lor, cele mai 
frumoase amintiri, precum și 
aspecte cu caracter general 
din mișcarea sportivă.

La Peștișani, sportivii au a- 
vut a plăcută surpriză. Elevii 
liceului din localitate, deși în
conjuraseră cu multă dragoste 
pe Linca și Voinescu, îl soli Au început și întrecerile pre- son.

In Berlinul occidental a început un mare turneu internațional 
de box, cu participarea unor pugiliști reprezentînd 13 țări : 
Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Olanda, Polonia, 
Republica Arabă Unită, R. D. Germană, România, Scoția, Sue
dia, Ungaria și Uniunea Sovietică. Lotul care ne reprezintă la 
această competiție de anvergură cuprinde, printre alții, pe 
Mihai Aurel, Constantin Ciucă, Constantin Stanei, Paul Do- 
brescu, Alexandru Popa, Constantin Gruescu, Gheorghe Chivăr.

în prima reuniune, boxerii români au avut o comportare 
remarcabilă obținînd trei victorii. în limitele' categoriei semi- 
mijlocie, Alexandru Popa a realizat o victorie fulgerătoare 
prin K. O. în primul rund, în fața olandezului Van Schaik. 
Constantin Gruescu (categ muscă) a dispus la puncte de 
japonezul Niibori, iar Gheorghe Chivăr (categ. mijlocie) l-a 
întrecut la puncte pe englezul Wallington.

Fototext : VIOREL RABA

torii din domeniul filozofiei și 
al științelor sociale au făcut 
eforturi considerabile pentru de
pășirea simplismului și a în- 
gîmfării caracteristice dogma
tismului care se leagănă în ilu
zia ridicolă, naivă, dar în ace
lași timp periculoasă, că toate 
problemele actuale sau de viitor 
au fost rezolvate, că procesul 
de construire a socialismului 
constă în aplicarea automată a 
unor formule dinainte stabilite, 
iar viața nu cere decît să știm 
pe dinafară cîteva texte. O 
bună parte din dificultățile 
reale ale construcției socialiste 
se datoresc acestui spirit dog
matic rupt de viață, mulțumit 
de sine și incapabil să sesizeze 
problemele noi . Lenea de a 
gîndi, de a cerceta, duce pînă 

la urmă la incapacitatea de a 
acționa cu eficiență.

Primitivismul, încetineala, in
competența, lipsa de curiozitate 
științifică, spiritul rutinar au 
fost serios Supuse criticii în ac
tivitatea teoretică și practică a 
partidului nostru. Totuși, înde» 
plinirea cu succes a sarcinilor, 
Tntr-un proces permanent de 
perfecționare, impune și pe tă- 
rîmul științelor sociale noi și 
noi măsuri vizînd la accelerarea 
procesului de optimalizare a or
ganizării și finalizării activității 
de cercetare și predare.

Un asemenea complex de mă
suri necesită un proiect de plan 
supus dezbaterii largi a opiniei 
publice științifice, ținînd seama 
de faptul că funcția administra
tivă, coordonatoare nu conțeră, 
în mod automat, și competența 
de specialitate. în preajma Con
gresului au avut loc, pe această 
temă, unele discuții în presă, 
discuții similare au avut loc 

citau cu deosebire pe atletul 
Carol Corbu- De ce ? Totul 
avea să fie lămurit la apariția 
profesorului Ion Blendea care 
s-a îmbrățișat călduros cu ve
chea sa cunoștință Carol Cor
bu. Simpatia directă între cei 
doi avea explicația în faptul 
că în cadrul concursului orga
nizat de Televiziunea Româ
nă, „Intre metronom și cro
nometru", atletul Carol Corbu 
„salvase" la două întrebări pe 
profesorul Ion Blendea aflat 
atunci în dificultate. întâlnirea 
cu elevii a fost de neuitat. Tot 
grupul de sportivi a fost in
vitat să viziteze satul Hobița 
unde s-a născut Brîncuși, apoi 
mănăstirea Tismana.

■XKIBIAK
■ERIBIAQ

.

• Proba masculină de floretă ■ 
pe echipe, din cadrul campiona
telor mondiale de scrimă de la 
Havana, a revenit formației 
U.R.S.S. (Stankovici, Romanov, 
Șarov, Putiatin).

Echipa României (Mihai Țiu, 
Ionel Drîmbă, Ștefan Haukler. 
Iuliu Falb) a cucerit medalia 
de bronz, învingînd în meciul 
pentru locurile 3—4 formația 
Franței cu 8—7.

în semifinale, U.R.S.S. a cîș- 
tigat cu 9—4 la România, iar' 
Polonia a dispus cu 8—6 de 
Franța.

mereu în catedrele și institu
tele de cercetare. Ar fi necesară, 
cred, accelerarea procesului de 
profesionalizare a cercetării și 
predării : lărgirea posibilităților 
de obținere a titlului de doctor, 
simultan cu un control mai se
ver al calității lucrărilor pe 
baza cărora se acordă această 
confirmare ; organizarea temei
nică, în perspectivă, a unei largi 
acțiuni de specialitate (burse, 
călătorii de studii) pe bază de 
concurs public, cu sarcini de 
cercetare dinainte fixate de co
misiile de resort și cu o finali
tate de utilitate publică j pregă
tirea condițiilor pentru organi
zarea unui învățămînt post-uni- 
versitar de specializare în ști
ințele sociale.

Folosirea fondurilor actuale 

ar putea fi, credem, mai judi
cioasă prin crearea unui cen
tru unic de informare și docu
mentare în științele sociale, în 
locul actualei risipiri a institu
țiilor și eforturilor. Buletinele de 
informare ar trebui, și s-ar pu
tea reprofila în așa fel incit, în 
locul multiplelor publicații pe
riodice și ocazionale, să se edi
teze o revistă de referate și de 
informare unică, căreia să i se 
asigure circulație largă, pe an
samblul activului de științe so
ciale

Personal, aș prefera, în locul 
Institutelor concepute în spirit 
departamental, și constituirea 
unor centre de cercetare nu 
numai pe discipline de ramură 
(de filozofie, de economie, de ști
ințe politice etc), ci, într-o 
formă care s-a dovedit foarte 
eficientă atît în străinătate cît 
și în tradiția națională mai ve
che sau mai nouă : centre de 
cercetare organizate pe princi*

Ultima întâlnire a avut loc 
la Novaci, unde tinerii din al
te sate învecinate, de la 10—15 
km, au ținut să strîngă mina 
sau să discute direct cu „ido
lii" lor. Seria acestor întâlniri, 
organizate de ziarul „Scînteia 
tineretului" în colaborare cu 
C.N.E.P.S. a convins încă 
odată că sportivii fruntași din 
țara noastră se bucură de o 
mare simpatie în rîndul iubi
torilor sportului și în special 
al tineretului dornic să cu
noască, să imite, să continue 
cele mai glorioase tradiții spor
tive.

GH. BALAȘA

liminare ale probei feminine de 
floretă individual, la care parti
cipă 49 de concurente din 15 
țări. Pentru sferturile de finală 
ale probei s-au calificat 18 
floretiste, printre care și ro
mâncele Ileana Drîmbă, Suzana 
Ardeleanu. Maria Vicol și Ana 
Ene. Turul doi al prelimina
riilor a fost marcat de nume
roase surprize, printre sporti
vele eliminate numărîndu-se și 
sovietica Galina Zabelina, ro
mânca Olga Orban-Szabo, pre
cum și patru dintre componen
tele echipei maghiare, medali
ată, cu argint la Jocurile Olim
pice de la Ciudad de Mexico.
• După 4 runde, în turneul 

zonal de șah (pentru campiona
tul mondial) de la Atena, 
conduce marele maestru român 
Florin Gheorghiu cu 2,5 puncte 
și o partidă întreruptă, urmat 
de Olafsson, Pedersen, Hort, 
Forintos și Spiridonov, toți cu 
cîte 2,5 puncte. în runda a 4-a, 
Gheorghiu l-a învins (cu piesele 
negre) pe turcul Sijer. iar în 
runda precedentă a cîștigat la 
marele maestru islandez Olafs-
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piui cercetării multi-discipli- 
nare. Așa, de exemplu, în ul
timii ani s-a discutat o propu
nere judicioasă — deocamdată, 
în stare de proiect : înființarea, 
la Institutul politehnic din 
București, a unui centru de 
cercetări pentru studiul im- 
pact-ului revoluției științifico- 
tehnologice asupra problemelor 
metodologice, sociale și umane 
ale construcției socialiste. în 
știința de azi, cercetarea multi- 
diseiplinară constituie metoda 
fundamentală (chiar și cerceta
rea operațională are acest ca
racter). La Universitatea din 
București, după opinia mea, 
există condiții și cadre pentru 
crearea unui centra de cerce
tări experimentale de epistemo
logie, iar Laboratorul sociologic

al învățămîntului are o fru
moasă tradiție în organizarea 
unor investigații moderne, multi- 
disciplinare, pe teme legate de 
perfecționarea relațiilor socia
liste. Finanțarea acestor centre 
s-ar putea asigura prin comenzi 
și contracte încheiate cu mi
nisterele sau organele intere
sate. Sistemul contractelor ar 
permite totodată și lichidarea 
racilei funcționarismului științi
fic. Știința de azi — și științele 
sociale — cere o mare mo
bilitate și elasticitate în con
centrarea cadrelor pentru pro
blemele cheie („prioritare"). De 
aceea, centrele de cercetare or
ganizate pe criterii tematice 
și pentru termene dinainte sta
bilite prezintă avantaje pentru 
finalizarea cercetărilor și evită 
rigiditatea organizatorică, naș
terea unei birocrații în știință. 
Desigur, aceste cîteva propu
neri — dintr-un complex de mă
suri ce ar trebui examinat în
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este oferit acestui public foarte 
tînăr, în sprijinul căruia nu se 
face mare lucru pe plan edu
cativ (în ceea ce privește cul
tura cinematografică) șl care 
este lăsat să se descurce singur. 
Ades, el se descurcă onorabil, 
printre filme de aventuri în
drăgite numărîndu-se — și acest 
lucru este demn de subliniat — 
și cele mai bune produse ale 
genului pe care le-a oferit în 
ultimul an repertoriul bucureș- 
tean și televiziunea. E vorba de : 
„Cei 7 magnifici", „El Dorado”, 
„Hombre" sau de „Trenul de 
3,10 spre Yuma“. ultimul oferit 
de cinemateca T.V.

Celelalte n-au plăcut ? Ba da, 
pentru că n-au avut cum să op
teze pentru un film ort altul din 
momentul în care, exact In pe
rioada vacanței de vară, le-au 
fost oferite filme de aventuri 
sub orice nivel.

în orioe caz, pe băieți. „Adio 
Gringo", i-a învățat cum să bați 
pe unul ca la carte" — notează 
malițioasă o elevă (Duralia 
Magdalena) ; „chiar dacă au lan
sat orgoliul uman și ambiția, 
ele au lansat și unele neadevă
ruri și multă brutalitate" (Manu 
Doina). „Grozave ca subiect, 
dar prea brutale, mai puțină 
bătaie nu strică" (Popescu Euge
nia). Desigur, aceasta este pă
rerea fetelor ; să vedem ce spun 
băieții. Nu înainte de a nota 
răspunsul șocant : „Sînt de a- 
cord cu violența din aceste fil
me" (Văgăurea Mariana). 
„Mi-am pierdut timpul degeaba, 
am obosit văzîndu-le, pentru 
că sînt filme care vînează doar 
banul spectatorului fără să-i o- 
fere nimic, fără să pătrundă în 
intimitatea gîndurilor lui" (A- 
lexandroaie Călin) ; „sînt fil
me fantastice,. Ireale, mie-mi 
plac filmele în care viața să fie 
așa cum e- ea" (Mustață Nicolae). 
„Cu toate că au avut actori ce- 
lebri în rolurile principale, cu 
toate că-mi plac filmele wes
tern, cele mai multe sînt fil
me mediocre, vorba aceea să 
rîzi și să plîngi, să rîzi d'e lu
mea care își pierde timpul la 
un asemenea film și să plîngi 
după timpul și banii pe care și 

detalii — nu rezolvă de la sine 
problemele cercetării în știin
țele sociale; esențialul îl con
stituie orientarea tematică a in
vestigației și asigurarea compe
tenței științifice în conducerea 
ei.

în anul universitar în curs, 
predarea științelor sociale va 
avea loc pe baza unor pro
grame simțitor îmbunătățite, 
mai apropiate de cerințele so
cietății noastre socialiste multi
lateral dezvoltate și de exigen
țele spirituale ale tineretului. 
Este știut, însă, că programele 
nu rezolvă de la sine proble
mele predării. Aceasta depinde 
de nivelul pregătirii de specia
litate și de cultură generală a 
cadrelor didactice, de efortul 
lor de a îmbina competența ști
ințifică reală — prin obținerea 
unui titlu didactic sau științific, 
nu devii în mod automat o auto
ritate științifică — cu pasiunea 
de a forma concepția despre 
lume și despre viață și, prin 
intermediul acesteia, personali
tatea tineretului din zilele noas
tre. în această privință, cred 
că ar fi necesară organizarea 
unor dezbateri asupra proble
melor pedagogice, educative, ale 
universităților și institutelor de 
învățămînt superior dintr-o 
lume în transformare accele
rată. Calitatea predării științe
lor sociale din prezent deter
mină capacitatea de orientare 
social-politică a contigentelor 
care intră în activitatea socială 
peste cinci ani, înfruntînd pro
bleme, foarte probabil, mai com
plicate decît cele de azi. E o 
răspundere copleșitoare prin 
consecințele pe care le are pen
tru viitorul națiunii noastre so
cialiste.

Conștiința clară a acestei res
ponsabilități trebuie să insufle 
modestie auto-critică, o mai ju
dicioasă folosire a rezervelor de 
energie, o voință stăruitoare de 
a însuși metodologia științei 
contemporane și o finalizare 
plină de răspundere socialistă 
a fiecărei acțiuni întreprinsă în 
cercetarea și predarea științelor 
sociale. 

tu i-ai pierdut vizionîndu-1 “ 
(Grigore George). „Exprimă nu
mai lucruri banale" (Oancea 
Gheorghe) ; „cred că aceste fil
me au fost turnate datorită fap
tului că sînt bănoase, adică a- 
trag lumea și se -realizează ast
fel cîștiguri de casă" (Luncescu 
Mihai).

RECLAMA CARE COSTA 
CEL MAI PUȚIN...

...Rămîne totuși acel mic afiș 
„Intrarea sub 16 ani strict inter
zisă". Dovadă concludentă, ma
joritatea elevilor au văzut în
treg serialul Angelica, serial 
care a rulat în ultimii trei ani, 
atunci cînd elevii aveau 12—13 
ani.

Dacă în privința felului cum 
au înțeles responsabilii cinema
tografelor să se folosească în 
realizarea planului de casă de 
acest anunț „atrăgător" nu mai 
e cazul să insistăm noi, care am 
mai făcut-o de-atîtea ori, oi or
ganul de conducere al rețelei 
difuzării filmelor, sîntem bucu
roși totuși să constatăm insuc
cesul penibilului serial la ti
nerii spectatori : „Filme prea 
ușoare, aproape trase de păr, 
chinuite" (Vodislav Carmen) : 
„subiectul se repetă, iar viața 
prezentată în filme este mult 
prea imaginară ; mulț prea fă
cută ca în filme" (Petretu Ca
melia) : „exagerat, banal" (Va- 
sione Cecilia); „palpitant, te ți
ne încordat, nu te lasă nici mă
car să gîndești ar trebui totuși 
să placă pentru toate aceste lu
cruri ; sînt calități la un film 
dar la Angelica acestea nu-s de
cît ridicole" (Aurelia Trandafi- 
rescu).

„Acest serial știrbește din 
demnitatea umană" (Costache 
Ioan) ; „cred că cineaștii au 
pierdut timp și peliculă în za
dar cu scene exagerate, fără 
nici o noimă". (D. Monica) ; 
„plictisitor prin repetiția întâm

EH!
(Urmare din pag. 1)

semne. Și din cînd' în cînd mai 
și scuza un bărbat-doi.

Și era cu adevărat frumoasă. 
Și aventurile erau și ele, măcar 
din cînd în cînd, pasionante. Și 
sala plină de tineri — majori
tatea pînă la douăzeci de ani 
— ofta cînd ofta Angelica și 
biruia o dată cu ea.

Dar dintre toți spectatorii, 
cred că cel mai amarnic sus
pina vecinul meu din dreapta, 
prea junele cu basc maro. Și 
dintre toți spectatorii, cred, că 
cel mai tare s-a bucurat de vic
toria Angelicăi vecinul meu 
din dreapta, prea junele cu 
bascul triumfător.

Am ieșit împreună. Vecinului 
meu ocazional i-a apărut în ca
le cineva de-o seamă cu el, un 
amic. Nu văzuse filmul.

— Cum a fost, mă ?
Și prea junele cu basc maro 

a făcut un lucru la care nu 
m-as fi așteptat niciodată. A 
ridicat din umeri cu un surîs, 
cu un surîs îngăduitor, vă rog 
să mă credeți, cu un surîs care 
plătea cît trei cronici cinema
tografice, și a spus :

— Eh !
O, acel extraordinar „Eh !“, 

care l-ar fi bucurat pe Caragia- 
le ! Acel, mai formidabil ca An
gelica, „Eh !“ care însemna a- 
proape înțelepciune. „Grozavă 
Angelica asta — spunea 
acei „Eh !“ — vrea să ne
„poarte" iar noi uite, sîn
tem atît de galanți, în
eît ne lăsăm duși cu preșul. 
Cum să nu-i faci pe plac unei 
femei atît de frumoase ? Dar 
asta nu mai două ore, atît cît 
durează filmul. Pe ■ bătrînul 
„Eh !“, pe mai tînărul „A se 
slăbi" nu ni-1 poate interzice de
cît acolo în sală, pe întuneric. 

Cultura - „mod valoros44
de organizare a vieții
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precis, preluate sau nu de generațiile prezente, unmînd sau nu 
a fi transmise generațiilor viitoare, alcătuind în cele din urmă 
o „viziune culturală" a modului de viață a unei societăți. Se 
înțelege acum mai limpede și mai exact faptul că oamenii 
creează cultura și, la rîndul ei, cultura modelează pe oameni. 
Pentru că „invazia" evenimentelor vieții cotidiene în cultură 
(prin pecetea asupra lor a semnificației culturale) își capătă 
deplina însemnătate abia atunci cînd se raportează la procesul 
de socializare al individului, la integrarea lui în societate, pro
ces ce-și are începuturile în primii ani de școală și tinde apoi 
permanent spre desăvîrșire. Este știut că societatea noastră se 
îngrijește de „formarea culturală" a tuturor fie prin intermediul 
școlii fie prin acela al instituțiilor culturale, a mașs-media-uri- 
lor etc., o mișcare fundamentală ce-și are izvorul în efortul 
general de ridicare a țării pe treptele cele mai înalte ale pro
gresului și civilizației.

Pe de altă parte însă, integrarea ficăruia în societate por
nește de la raportarea directă, nemijlocită cu lumea sa (mediul 
său cultural), tendința de desăvîrșire fiind organic legată de 
realizarea cît mai perfectă a acestei legături. Dacă cultura nu 
este însușită, dacă nu se interiorizează devenind mod propriu 
de a fi și acționa ea rămîne exterioară și nefuncțională, iar 
individul se exclude automat din ceea ce am definit mediul său 
cultural. Din acest punct de vedere, tinerețea este aidoma 
unui receptacul a tipurilor de comportament (în familie, în 
grup, în societate, pe stradă, la uzină sau școală etc) autorizate 
de lumea în care viețuiește, dar — în același timp — și aidoma 
unui pămînt fertil în care se cuvin a fi sădite și ocrotite spre 
împlinire cele mai nobile aspirații, cele mai frumoase gînd'uri 
și hotărîri.

Și poate și aceasita este cauza pentru care cultura apare ca 
modul valoros de organizare a vieții fiecăruia, ca instrument 
specific acțiunii social umane. „Valoarea — scria Shakespeare 
în „Troillus și Cresida" — nu constă în bunul nostru plac... 
valoarea se află și-n ceea ce prin sine-i prețios și în acela 
care prețuiește". Iar determinația esențială a culturii este va
loarea. Rămîne ca într-un articol viitor să încercăm a vorbi 
despre personalitate și fundamentarea ei culturală,

plărilor, prin neadevărul lor'ț 
(Glogoretan Alexandrina).

în plus o părere care se adre
sează și cinematografiei noas» 
tre : „Nu mi-au plăcut filmele 
cu Angelica. Mie una îmi plaa 
filmele în care eroii sînt ti
neri de vîrsta noastră și trăiese 
viața noastră. Cred că un film 
pentru tineret care să exprime 
dorința lui de autentic senzațio
nal ar fi un film pe tema Cire» 
șarilor lui Constantin Chiriță" 
(Bucur Mariana).

REPERTORIUL CU PUNȚILE 
TĂIATE

Discernămîntul acestui foarte 
tînăr public se aplică, după cum 
poate fi ușor de observat, cu o 
„exactitate" care nu poate ră
mîne în nici un caz la stadiul 
actual, de simplă constatare. Nu 
este de ajuns să concluzionăm : 
putem avea încredere în gustul 
elevilor, în cultura lor. Trebuie 
să oferim — în sfîrșit — și un 
repertoriu cinematografic pe 
măsura dorințelor lui. Pentru 
că îmi este teamă că demons- 
trîndu-se existența, la elevi, a 
unor opinii foarte bine jalonate 
să nu se „falsifice" acest ade
văr toamai prin continuitatea 
programării unor filme subme
diocre. al cărui coeficient de 
nocivitate este în perpetuă creș*  
tere. S-ar justifica astfel pre*  
caritatea repertoriului prin.„ 
capacitatea spectatorului tînăf 
de a ști să aleagă, să delimiteze 
falsul de valoare autentică ?

Ce și cum oferă publicului di» 
fuzorii de film, rămîne în con
tinuare o întrebare de stringen
tă actualitate la care nu s-a 
răspuns încă nici în scris și, 
nici măcar, pe ecrane.

Cui folosesc atunci punțile tă
iate dintre public, mai ales 
dintre publicul școlar, și sala de 
spectacole ? Trebuie să spunem 
că nu este prima dată cînd pu
nem, fără să ni se răspundă, O 
asemenea întrebare.

Și asta numai pentru că vrem 
noi...

Dragii mei prieteni sociologi, 
educatori, critici de artă ! Voi, 
cei care sînteți îngrijorați că o 
coproducție de duzină e vizio
nată (ce cuvînt) de un milion 
de spectatori, iar un film în- 
tr-adevăr bun, dar mai dificil, 
de numai o sută de mii... Voi 
cei care cădeți pe gîndîiri aflînd 
că un roman polițist se epui
zează în două ceasuri, chiar da
că e imbecil (apar și romane 
polițiste bune, vezi colecția „E- 
nigma" !), în timp ce o superbă 
carte de versuri ca „Vămile 
pustiei" întârzie, cu toate cele 
vreo mie de exemplare ale 
ei, în rafturile librăriilor. Voi, 
prietenii mei, care aveți toată 
îndreptățirea să fiți îngrijorați 
și să căutați soluții, ascultați-mi 
rugămintea și aveți încredere în 
acel minunat „Eh !“ care există 
și el.. Aveți încredere în prea 
junele cu bascul maro că- 
ruia-i place să se copilărească 
și care face pe prostul mai des 
decît s-ar cuveni. El e, înainte 
de orice, mîndru. El știe că e 
inteligent, chiar și atunci cînd 
se comportă pueril și se joacă 
nu numai cu timpul său liber, 
ci și cu viața sa. EI vrea să fie 
chemat să participe la treburi 
serioase și să înțeleagă lucruri 
profunde — și dacă e chemat 
cu politețe și dacă e așteptat 
cu încredere și, mai ales, dacă 
1 se arată că e nevoie de el, vi
ne !

Pentru că altfel, înjurînd-o cu 
furie pe Angelica și încercînd 
să-1 convingem cu ironii (tocmai 
pe el!), riscăm să se uite la noi 
cu atenție, să aplaude cuviin
cios. iar la ieșire să ridice din 
umeri cu un surîs îngăduitor 
și să SDună :

— Eh !
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Pentru educarea tineretului!

în spiritul drepturilor omului

Generalul Emilio
Garrastazu Medici ■

întrevederi ale A 20-a aniversare
a R. D. G.

Proiect de rezoluție prezentat de România

noul președinte 
al

Corneliu Mănescu Parada

împreună cu alte 11 țări
NEW YORK 7. — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexan- 
riroaie, transmite : Dezbaterile 
pe marginea primelor puncte 
ale agepdei Comitetului' pentru 
problemele umanitare, sociale și 
culturale, privitoare la partici
parea tineretului la dezvoltarea 
națională, precum și la educarea 

■acestuia în 
omului, ■ au 
luțiilor.

Delegația

spiritul drepturilor 
intrat în faza rezt>-

Republicii Socialiste

STUDENȚILOR

TINERETULUI
LUMII

SUD- COREENI
Informații din Seul vorbesc 

din nou despre demonstrații 
studențești și ciocniri între 
studenți și poliție. Noul val 
de manifestări protestatare 
studențești își are originea 
în arestarea, la 3 octombrie, 
a unui grup de cinci lideri 
ai studențimii din centrul uni
versitar Pușan.

Din relatările care ne-au 
parvenit reiese că grupul de 
studenți arestați a răspîndit 
manifeste care chemau la o 
acțiune de protest studen
țească cu prilejul deschiderii 
anului universitar, acțiune în
dreptată împotriva menține
rii contingentului de tineri 
militari sud-coreeni în Viet
namul de sud. Acuzați de 
„atentat împotriva ordinei de 
stat" cei cinci studenți riscă, 
în cel mai bun caz, cîte trei 
ani închisoare.

Concepută, evident, ca o 
nouă verigă în lanțul de o- 
perațiuni represive menite să 
descurajeze acțiunile studen
țimii împotriva regimului dic
tatorial, arestarea „celor 
cinci" și procesul în pregă
tire, au după cît se pare un 
efect contrar ceiui scontat de 
autorități. Un nou și puter
nic șir de manifestații stu
dențești se semnalează în, 
principalele centre universi
tare sud-coreene. La Pusan 
studenții au ocupat * localul, 
Universității și cel al' Politeh-- 
nicii și au ținut acolo, în am
fiteatre, adunări de protest 
cerînd imediata eliberare a 
colegilor lor arestați. La Seul 
un miting de solidaritate cu 
„cei cinci" arestați .s-a ținut 
în plin centrul orașului, întru
nind în protida interdicției 
autorităților, aproape 2.500 
de studenți-; demonstrația 
care . a urmat a dus la 
ciocniri între studenți și po
liție.

Autoritățile se mențin la 
vechile lor „rețete", la esca
ladarea represiunilor și a 
măsurilor de intimidare. In- 
Ir-un ordin al Ministerului E- 
ducației Naționale se profe
rează amenințarea „amînării 
sine die a deschiderii anului 
universitar" (deschiderea 
cursurilor a fost deja amîna- 
tă odată în legătură cu de
monstrațiile masive studen
țești împotriva „amendamen
tului constituțional" care per
mite realegerea lui Pak Ci- 
jan Hi). Directoratul poliției 
din Seul a anunțat, la rîndul 
lui, că se va reintroduce „în
temnițarea automată pentru 
30 de zile" fără judecarea în 
instanță, a oricărui partici
pant „la demonstrații anti
guvernamentale".

Riposta universitarilor la 
noua repriză de amenințări 
a fost și de data aceasta 
demnă și promptă. La o re
uniune a reprezentanților 
studenților de la cele patru 
institute de învățămînt supe
rior din Pusan s-a adoptat 
textul unui memoriu adresat 
lui Pak Cijan Hi în care se 
cere întoarcerea imediată a 
militarilor sud-coreeni din 
Vietnamul de sud și înceta
rea amestecului poliției în u- 
niversități. O acțiune desfă
șurată în toate centrele uni
versitare vizează obținerea a 
cel puțin 10.000 de semnături 
pe acest memoriu.

Departe de a fi sugrumat, 
glasul de protest și revendi
cările studențimii sud-coree
ne se afirmă cu vigoare.

România, împreună cu alte 11 
delegații, printre care ale In
diei, Japoniei, Canadei, Iugosla
viei, Ghanei, a prezentat un pro
iect de rezoluție care recoman
dă, între altele, ca guvernele să 
țină seama la elaborarea și în
deplinirea planurilor naționale 
de dezvoltare economică și so
cială de nevoile și aspirațiile 
tineretului și să-1 antreneze la 
elaborarea și îndeplinirea pla
nurilor naționale de dezvoltare, 
precum și a programelor de coo
perare internațională. Totodată 
proiectul de rezoluție recoman
da secretarului general al 
O.N.U. ca la viitoarea sesiune a 
Adunării Generale, să prezinte 
un raport asupra măsurilor care 
trebuie luate pentru a se stabili 
metode de contact între Organi
zația Națiunilor Unite și organi
zațiile internaționale de tineret, 
pentru rezolvarea problemelor 
specifice ale tinerei generații.

In ședința plenară a comite
tului, proiectul de rezoluție a 
fost prezentat din partea dele
gației române de către Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga. Vorbitoarea 
a subliniat necesitatea ca pro
gramele de educare și formare 
profesională a tineretului să 
cunoască o adaptare continuă 
la transformările pe care le-a 
adus în viața economică și so
cială a popoarelor, dezvoltarea 
fără precedent a științei și teh
nicii, pentru ca tinerii să poată 
astfel participa activ la viața 
economică și socială a țării lor. 
Ea a arătat că aspirațiile și ne
voile tineretului pot cunoaște o 
deplină înfăptuire dacă acesta 
este educat în spiritul responsa
bilităților ce îi revm în socie
tatea de mîine, al' respectului 
față de valorile spirituale și 
morale profunde, atît ale po
porului din care face parte, cit 
și ale tuturor popoarelor. De
legata României a cerut ca 
O.N.U. și instituțiile sale specia
lizate să sprijine realizarea o- 
biectivelor recomandate în pro
iectul de rezoluție, prin facilita
rea și intensificarea metodelor 
de cooperare între specialiști, 
universități, organizații de tine
ret, centre și institute de cer
cetări în problemele tineretului.

RIO DE JANEIRO — 
Înaltul Comandament al 
armatei braziliene a de
semnat pe generalul E- 
milio Garrastazu Medici 
în funcția de președinte 
al țării.

Acesta ii succede mare
șalului Arthur da Costa e 
Silva, pus în incapacitate de 
comoția cerebrală suferită la 
sfîrșitul lunii august. Medici 
a îndeplinit pînă în prezent 
funcția de comandant al celui 
de-al treilea corp de armată 
al forțelor militare braziliene. 
Potrivit agenției UPI, fostul 
președinte Costa e Silva a a- 
probat numirea lui Medici ca 
succesor al său, care devine 
astfel cel de-al 27-lea preșe
dinte brazilian și al treilea 
militar care ocupă funcția su
premă.

NEW YORK 7 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a 
avut luni după-amiază o întreve
dere cu secretarul general al Ligii 
Arabe, Hassouna. In cadrul a- 
cestei întrevederi au fost abor
date pe larg o serie de probleme 
internaționale, printre care și si
tuația din Orientul Mijlociu. De

asemenea, au fost discutate pro
bleme de interes comun aflate pe 
agenda sesiunii în curs a Adună
rii Generale a O.N.U.

De asemenea, ministrul afaceri
lor externe al României a avut o 
întrevedere cu ministrul afaceri
lor externe al Italiei, Aldo Moro. 
Cei doi miniștri de externe au fă
cut o trecere în revistă a unor 
probleme internaționale și de in
teres bilateral româno-italiene.

militară și 
demonstrația 

oamenilor
muncii

P. N.

Ministrul de externe român a părăsit
New Yorkul îndreptindu-se spre patrie

NEW YORK 7. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, care 
în perioada dezbaterilor generale 
din plenara Adunării Generale a 
O.N.U. a condus delegația româ
nă la sesiune, a părăsit marți di-

Uillij Brandt va ii propus

pentru funcția de cancelar
Președintele R. F. a Germaniei, Gustav Heinemann, l-a in

format pe cancelarul Kurt Georg Kiesinger că la 21 octom
brie va propune Bundestagului pentru funcția de cancelar 
al R. F. a Germaniei, pe Willy Brandt, președintele Parti
dului social-democrat german.

Potrivit actualei Constituții a 
R. F. a Germaniei sarcina de
semnării noului cancelar revine 
președintelui republicii. El a avut 
în acest scop întrevederi cu Willy 
Brandt, președintele P.S.D.G. și 
cu Walter Scheel, președintele 
Partidului Liber-Democrat. Intr-o 
declarație făcută presei Willy 
Brandt, președintele P.S.D.G., a 
subliniat însă că nu va 
componența noului său

decît după ce va fi ales cance
lar al R. F. a Germaniei. O pre
cizare a fost totuși făcută de 
Jurgen Wischnewski, secretar ge
neral 
care 
orații 
vern
democrații de 3. El a lăsat să se 
înțeleagă că numărul ministere
lor va fi redus de la 19 la 15.

administrativ al P.S.D.G., 
a relevat că social-demo- 
vor dispune în noul gu- 

de 12 portofolii, iar liber-

anunța 
cabinet

ORIENTUL
APROPIAT

AMMAN. — Un purtător de 
cuvînt militar iordanian, citat de 
agenția FRANCE PRESSE, a a- 
nunțat că marți dimineața avi
oane israeliene au mitraliat și a- 
tacat cu rachete regiunea Mi- 
drage din Valea Iordanului. în 
urma raidului, care a durat zece 
minute, au fost rănite cinci pet- 
soane.

★
TEL AVIV. — Avioane israe

liene au bombardat marți dimi
neața poziții iordaniene situate 
în Valea Iordanului, a anunțat 
un purtător de cuvînt militar de 
la Tel Aviv, menționat de agen
ția FRANCE PRESSE. El a â- 
firmat că acest atac a urmat 
bombardamentului cu rachete și 
mortiere, lansat din Valea Iorda
nului împotriva pozițiilor deținu
te de forțele israeliene în Valea 
Beisan.

/

TEL AVIV. — Avioane 
raeliene au atacat marți 
stalații militare egiptene 
tuate pe malul de vest al Cana
lului de Suez, a declarat un pur
tător militar de cuvînt israeîian, 
citat de agenția REUTER. Toate 
aparatele care au participat la a- 
ceastă misiune s-au întors Ia ba
zele lor, a precizat el.

★
CAIRO. — Un ptytător de cu

vînt al armatei R.A.U., a decla
rat că artileria antiaeriană egip
teană a doborît unul din cele pa
tru avioane israeliene care au în
cercat marți să atace pozițiile 
egiptene de la El Sadat, relatea
ză agenția M.E.N.

CONFLICTUL 
NIGERIANO-BIAFREZ

is- 
in- 
si-

Despre Okinawa, 
insula-bunker, pe care 
se află 
peste 100 
instalații 
strategice 
cheto-nuclear 
vite de un electiv 
apreciat la 50 000 sol
dați americani, un 
cunoscut cotidian 
francez remarca : 
„acest centru logistic 
este cel mai masiv 
ansamblu militar din 
cite au Statele Unite 
peste hotare". Impor
tanța bazelor america
ne de pe Okinawa a 
fost subliniată în re
petate rînduri de stra
tegii Pentagonului. Pe 
malul Potomacului, 
la Departamentul de 
stat, deși de cîtva 
timp se recunoaște 
dreptul Japoniei a- 
supra Okinawei, cînd 
se încearcă totuși sta
bilirea unu 
dar concret 
retrocedarea 
se amintește că „stu
diul problemei" nu a 
fost Încheiat.

Așa s-a intimplat 
și la ultimele convor
biri de la reuniunea 
anuală a Comitetu
lui americano-japo- 
nez desfășurată in 
capitala niponă. Cam 
in același mod au 
decurs discuțiile și 
în cadrul primelor 
două vizite pe care 
le-a întreprins ’a 
Washington șeful di
plomației japoneze, 
Kiichi Aichi.

în fața presiunii 
crescînde a populației 
din 
realipirea 
Ia 
cererilor 
sistente 
chidarea 
mericane 
lă, guvernul 
Sato, a fost determi-

implantate 
de baze și 

militare 
de tip ra- 

deser-

intervină cu
perseve-

nat să 
mai multă 
rență pentru realiza
rea unui acord de re
trocedare a Okinawei. 
Pînă acum, singurul 
rezultat al insisten
țelor guvernului ni
pon este afirmarea 
„dorinței" Washingto
nului de a lua in con
siderare „o retroceda
re intr-un timp nu 
prea îndepărtat". Dar 
majoritatea japonezi
lor au devenit neîn
crezători în promisiu
nile Washingtonului. 
Se știe doar că toți 
președinții S.U.A.. 
începind cu Truman,

calen- 
privind 
insulei,

Japonia privind 
Okinawei 

patria-mamă, a 
tot mai in- 
privinl Ji- 
bazeior a- 
de pe insu- 

Eisaku

Atac pe frontul 
cuprului

mineața New Yorkul, plecînd pe 
calea aerului spre patrie.

La aeroportul internațional 
Kennedy, Corneliu Mănescu a 
fost condus de șeful delegației 
sovietice la cea de-a 24-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
Iakov Malik, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe, precum și 
de Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Gheorghe Diaconescu, reprezen
tantul permanent al României la 
O.N.U., Corneliu Bogdan, amba
sadorul țării noastre la Washing
ton, de membri ai delegației ro
mâne și ai Misiunii române la 
O.N.U.

BERLIN 7. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : La 
7 octombrie, la Berlin a avut loc 
parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii cu prilejul ce
lei de-a 20-a aniversări a R.D.G.

In tribuna principală alături 
de conducătorii de partid și de 
stat ai R. D. Germane au luat 
loc delegațiile sosite din alte țări 
printre care și delegația de par
tid și de stat a țării noastre con
dusă de tovarășul Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

Parada militară a fost deschisă 
de elevii academiilor și școlilor 
militare, după care au urmat uni
tăți motorizate, blindate și rache
te de diferite tipuri.

Trecînd apoi în coloane ma
sive în fața tribunelor oamenii 
muncii, au raportat realizările 
obținute în cinstea celei de-a 
20-a aniversări a R. D. Germane.

Proiect sovieto-american pentru
interzicerea amplasării armelor nucleare 

pe fundurile marine
GENEVA 7. — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : In ședința de marți a Co
mitetului pentru dezarmare, cei 
doi copreședinți reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A., au prezentat 
proiectul comun de tratat în ve
derea interzicerii amplasării ar
melor nucleare și altor arme de 
distrugere în masă pe fundul 
mărilor și oceanelor. Proiectul

In urmă cu doi ani principalele companii nord-americane din 
industria cuprului au aniversat un jubileu : 50 de ani de la.aca
pararea unora din cele mai bogate zăcăminte cuprifere din A- 
merica Latină, cele situate în Peru. Bilanțul lui „Anaconda Co- 
ppe. Co.", „American Smelting and Rafining Co.", „Homestake 
Mining Co." „Cerro de Pasco Co." era într-adevăr demn de in
vidiat. Profituri care se ridicau la multe sute de milioane de 
dolari, tantieme tot mai mari plătite acționarilor din S.U.A., un 
control tot mai riguros exercitat asupra pieței mondiale. Dar 
pe măsură ce guvernele ce s-au succedat la Lima îndrăzneau sa 
emită pretenții cu privire la sporirea redevențelor cuvenite pen
tru exploatarea bogățiilor subsolului, s-a petrecut un fenomen 
curios. Companiile nord-americane care obținuseră concesiuni 
miniere sau cumpăraseră pur și simplu uriașe suprafețe de te
renuri în zonele cunoscute pentru bogățiile subsolului, au refu- 
zat să deschidă noi mine, tergiversînd sau împiedieînd cu. bună, 
știință exploatarea lor. Era un mijloc de a exercita presiuni și 
â menține, în același timp, prețurile ridicate pe piața mondiala.

Noul guvern instalat la Lima în urma loviturii de stat, de anul 
trecut a hotărît elaborarea i

avalanșă 
nu numai 

opoziției 
Japonia, dar

stîrnit o 
de critici, 
în rîndul 
din 
chiar și în rîndul ac
tualei echipe guver
namentale.

Printre concesiile 
cele mai controversa
te cerute 
hington se 
mătoarele : 
tul S.U.A. 
bucura de 
statut al bazelor din 
Okinawa chiar și 
după retrocedare. Fi
resc, Japonia s-a de
clarat împotriva a- 
cestei soluții, afir- 
mindu-se că după

de VVas- 
află ur- 
a) drep- 
de a se 

același

proaspătă în memoria 
niponilor; c) în stîr- 
șit, reînnoirea așa-zi- 
sului „tratat de secu
ritate japono-ameri- 
can" este singura 
clauză pe care guver
nul japonez pare dis
pus, în ciuda pro
testului unei largi 
pături a populației, 
să o accepte.

Cu deosebit interes 
este așteptată sosirea 
premierului Sato la 
Washington, în ur
mătoarele cîteva săp- 
tămlni. Mulți obser- 

în
a- 

To- 
da- 

vizita

ECUAȚIA 
„INSULEI -

BUNKER"
au promis pe rînd re
trocedarea Okinawei, 
care a devenit de-a- 
lungul ultimilor 24 de 
ani „coloana verte
brală" a sistemului de 
baze militare ameri
cane din această par
te a lumii. O „co
loană vertebrală" ce 
a costat vistieria ame
ricană peste trei mili
arde dolari. Pe mă
sură ce revendicările 
japoneze au luat am
ploare, Statele Unite 
s-au declarat ofi
cial dispuse să re- 
trocedeze Okinawa, 
condiționind transpu
nerea în practică a 
acestui drept de anu
mite concesii, ce au

realipire, bazele a- 
mericane din Okina
wa ar urma să aibă 
același statut ca bazele 
actuale de pe terito
riul japonez și in 
consecință ele nu 
vor putea fi folo
site în operațiuni mi
litare fără consim- 
țămîntul expres al 
guvernului de la To
kio : b) S.U.A so
licită posibilitatea de 
a-și menține depozi
tele nucleare și du
pă reintegrarea insulei 
la teritoriul nipon. Și 
această cerere este i- 
nacceptabilă Japoniei. 
Tragedia de la Naga
saki și Hiroșima, e

vatori prezenți 
capitala federală 
mericană sau la 
klo se întreabă 
că într-adevăr ____
lui Sato ar pune ca
păt problemei sau 
se va ajunge Ia o 
nouă amînare, lăsînd 
problema deschisă li
nei alte runde de 
tratative. Căci, așa 
cum scria cotidianul 
american THE 
CHRISTIAN SCIEN
CE MONITOR „toate 
negocierile de pînă 
apum, care au durat 
luni de zile, nu s-au 
soldat cu nici un re
zultat, iar problema 
cheie privind Okina
wa a rămas nere
zolvată, pozițiile ce
lor două părți — în 
ciuda declarațiilor li
niștitoare — sînt tot 
atît de îndepărtate ca 
și la început".

Rezolvarea „dosa
rului Okinawa" im
pune în primul rînd, 
soluționarea revendi
cările populației de 
pe insulă 
desființarea 
străine și realipirea 
necondiționată Ia Ja
ponia.

prevede, între altele, respectarea 
Convenției internaționale din 
1958 privind libertatea în apele 
internaționale, precum și dreptul 
fiecărei țări participante de a 
propune amendamente la tratat, 
care ar urma să fie aprobate cu 
majoritate de voturi.

Luînd cuvîntul, șeful delega
ției sovietice, A. A. Roscin, a re
levat importanța frînării cursului 

■ înarmărilor în acest domeniu. 
Referindu-se la memorandumul 
guvernului U.R.S.S. din 1 iulie 
1968, el a subliniat necesitatea 
ca toate statele să participe la 
transformarea fundurilor marine 
într-o zonă pașnică. Vorbitorul a 
declarat că actualul proiect este 
rezultatul „unor discuții rodnice" 
între guvernul sovietic și cel a- 
merican.

In continuare, șeful delegației 
americane, James F. Leonard, 
a menționat că proiectul de tra
tat a fost redactat între guver
nele S.U.A. și U.R.S.S. „în urma 
recomandărilor și discuțiilor des
fășurate în cadrul Comitetului". 
Acordul, a adăugat vorbitorul, 
trebuie să țină seama de princi
piile stabilite prin Convenția de 
la Geneva din 1958.

J hotărît elaborarea unei noi politici și în domeniul mine
lor. La baza acesteia a stat un amplu studiu efectuat de geolo
gii peruvieni din care rezultă că țara deține suficiente zăcă
minte de cupru, zinc, plumb și alte minereuri pentru a trece de 
pe locul șapte pe locul cinci în lume, dacă ele ar fi exploatate. 
Există însă un singur obstacol : opoziția societăților nord-ame« 
ricane. .

Luna trecută, guvernul de la Lima a hotărît sa treaca la atac, 
A fost elaborată o nouă lege a minelor care acordă companii
lor un termen pînă la 31 decembrie a.c. pentru a prezenta pla
nurile lor în vederea deschiderii de noi mine pe terenurile 
concesionate. Pînă în aprilie, anul, viitor, producția trebuie să 
înceapă, în caz contrar, societățile respective pierd dreptu
rile de concesiune. Purtătorii de cuvînt oficiali aupreeizatcă 
prin termenele stabilite, noua lege a minelor „urmărește evita
rea practicii negocierilor îndelungate și sterile cu firmele străine, 
stabilind obligații precise pe termen lung".

Cea mai alarmată de măsurile anunțate s-a arătat a fi 
conducerea societății „Anaconda". „Nu credem că vreuna din 
companiile avizate va fi în stare să înceapă producția atît de 
repede. Ne vor trebui cel puțin încă doi ani pînă vom pute'' 
crea condițiile necesare" — s-a lamentat un reprezentant ' .< 
companiei. La aceasta autoritățile peruviene au răspuns că „A- 
naconda" deține concesiunile respective din anul 1917 și într-o 
perioadă de peste 50 de ani nu a întreprins nimic pentru a des
chide mine noi, în special în zona situată în apropierea locali
tății Arequipa, în sudul Perului. „Tot ceea ce s-a întîmplat în a- 
cest timp — a precizat un purtător de cuvînt guvernamental — 
este că a mai crescut iarba pe muntele unde ar fi trebuit de 
mult să existe mine".

Se pune întrebarea de ce guvernul peruvian a fost nevoit să 
recurgă la asemenea măsuri, în loc să exploateze singur 
bogățiile miniere din subsolul național ? Răspunsul dat de ofici
alități este că o asemenea operație necesită investiții de apro
ximativ un miliard de dolari în viitorii cîliva ani, ceea ce depă
șește cu mult posibilitățile financiare ale acestei țări aflate în 
curs de dezvoltare. Investițiile — se subliniază la Lima — tre
buie să fie făcute de companiile cărora le-au fost concesio
nate terenurile fără ca să le fi exploatat, iar dezvoltarea indus
triei miniere va aduce Repubicii Peru importante beneficii pe 
calea redevențelor și impozitelor. „Aceasta este tot ce putem 
face în actuala conjunctură" — a ținut să precizeze un purtător 
de cuvînt oficial.
. Spre deosebire de „Anaconda", alte societăți s-au dovedit a 

fi mai „înțelegătoare", unele dintre ele prezentînd deja gu
vernului planuri de deschidere a unor noi mine. Graba lor este 
justificată întrucît, la orizont, se profilează de pe acum ame
nințarea pătrunderii pe piața cuprului din Peru a unor societăți 
vest-europene și japoneze. In plus, ceea ce s-a întîmplat cu su
rata lor „International Petroleum Company", ale cărei bunuri 
au,fost confiscate deoarece nu și-a achitat datoriile față de sta
tul peruvian servește drept avertisment.

La Lima se consideră că începerea producției la numai șase 
mine din cele proiectate a fi deschise în anii viitori „va face 
ca Peru să ocupe unul din locurile principale pe piața mondială 
a cuprului, zincului, plumbului și, probabil, a altor cîteva 
metale".

mine din cele proiectate a fi deschise în anii viitori „va

P. NICOARA

privind 
bazelor

IOAN TIMOFTE

Premierul danez
despre relațiile

Est-Vest
COPENHAGA. — Marți au început 

rile noii sesiuni a Folkotingului —

Primul ministru, Hilmar Ba- 
unsgaard, a prezentat un raport 
cu privire la politica internă și 
externă a Danemarcei. El a pre
cizat că guvernul său intențio
nează să intensifice contactele 
sale bilaterale cu țările est-eu- 
ropene în vederea promovării 
unei politici externe „active și 
realiste" în interesul securității și 
dezarmării. După părerea pre
mierului danez „extinderea con
stantă a dialogului Est-Vest este 
singura cale cai;e poate duce la 
destinderea încordării". El a re
levat că Danemarca este gata să 
participe direct la tratative bila
terale cu alte guverne pentru a

Ia Copenhaga lucră- 
parlamentul danez.

promovarea încrederii 
ca o precondiție nece-

stimula 
reciproce 
sară angajării tratativelor privind 
securitatea europeană și dezar
marea generală.

• POSTUL DE TELEVI
ZIUNE „Nippon Hoso Kyo- 
kai“ (N.H.K.) a dedicat în 
întregime țării noastre emi
siunea săptăminală „Fereas
tră spre lume". După o pre
zentare a României de azi. 
au fost transmise filmele 
documentare „Histria" și 
„Eforie".

Duminică, aleger*
generale în Turcia

Referindu-se la apropiatele 
alegeri generale din Turcia, în- 
tr-un interviu acordat agenției 
Reuter, premierul Suleyman 
Demirel, care este și liderul 
Partidului 'Dreptății, de guver- 
nămînt, a declarat că distribui
rea mandatelor în viitorul par
lament este esențială pentru 
desfășurarea vieții politice din 
țară. El a exprimat părerea că, 
dacă partidele mai mici și inde
pendenții vor reuși să cucereas
că mai multe mandate parla
mentare, va fi greu să se con
stituie un guvern stabil- Pre
mierul turc a spus că, dacă va 
reveni la putere după alegerile 
de duminică, partidul său va 
pune accentul principal pe pro
blemele economice. El a arătat 
că în planurile guvernului este 
prevăzut ca echilibrarea situa
ției financiare externe a Turciei 
să înceapă în 1974.

CEL MAI RIDICAT CURS 
AL MĂRCII VEST-GERMANE

„NUCLEX 1969"

• PREȘEDINTELE pe anul în 
curs al Adunării Generale a 
O.N.U., d-na Angie E. Brooks 
(Liberia), s-a oferit să medieze 
în conflictul nigeriano-biafrez, 
pentru a se pune capăt acestui 
război fratricid.

★
într-o declarație acordată 

presei franceze, ministrul de in
terne biafrez, Christopher Ma- 
joekwu, a relevat că „anumite 
contacte pe care noi le-am avut 
la Lagos ne-au permis să tra
gem concluzia că autoritățile 
federale nigeriene. ar fi gata 
să recunoască Biafra ca stat se
parat dar care să fie legată 
de Nigeria pe baza unor acor
duri speciale". Christopher Ma- 
joekwu a precizat, totodată, că 
guvernul biafrez • este gata să 
ducă tratative cu oficialitățile 
guvernului federal „fără a pune 
condiții prealabile".

• PREȘEDINTELE Columbiei, 
Carlos LI eras Restrepo, a con
vocat luni o reuniune comună 
a cabinetului, șefilor armatei și 
poliției, pentru a examina si
tuația creată în urma răpirii 
fiului consulului onorific al 
Elveției la Caii, departamentul 
Valle de Cauca. Potrivit datelor 
furnizate de cercurile guverna
mentale, nu este exclusă ins
tituirea stării excepționale 
acest departament.

MINISTRUL DE EXTERNE 
AL MAROCULUI 

NUMIT PRIM-MINISTRU

în

• REGELE MAROCULUI, 
Hassan al II-lea, l-a numit luni 
pe ministrul de externe, Ahmed 
Laraki în funcția de prim-mi- 
nistru, în locul lui Mohamed 
Benhima, care a preluat postul 
de ministru de stat însărcinat 
cu problemele agriculturii și re
formei agrare.

• CURSUL „flotant" al măr
cii vest-germane a atins luni, 
în raport cu dolarul, 6,2 la su
tă la principalele burse de de
vize occidentale, ceea ce este 
apreciat de cercurile financiare 
drept limita minimă a reevaluă
rii. Acesta este cel mai ridicat 
curs al măroii vest-germane de 
la hotărîrea guvernului de la 
Bonn de a nu mai interveni pe 
piață, paritatea . mărcii fiind 
stabilită în funcție de cerere 
și ofertă.

e DUPĂ CUM se anunță din 
Seul, epidemia de holeră care 
s-a extins într-o serie de regiuni 
din Coreea de sud continuă să 
facă ravagii, numărul victimelor 
depășind în prezent 1 200 de per
soane. Se menționează că peste 
100 de cazuri au fost mortale.

Delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Constantin 
Herăscu, secretar al Consiliului 
Central, aflată în Belgia în pe
rioada 1—7 octombrie a.c. Ia 
invitația Federației Generale 
a Muncii din această țară, a 
vizitat întreprinderi, șantiere 
de construcții, obiective social- 
culturale din orașele Bruxelles, 
Jolimont, Malines, Namur, a 
purtat discuții cu activiști ai or
ganizațiilor sindicale regionale 
și din întreprinderi, ingineri, 
tehnicieni și conducători ai uni
tăților vizitate. In timpul șede
rii în Belgia, delegația U.G.S.R. 
a avut o întîlnire prietenească 
cu membrii Secretariatului Fe
derației Generale a Muncii.

Marți, delegația sindicatelor 
din România, a părăsit Belgia, 
indreptindu-se spre Luxemburg, 
unde urmează să facă o vizită 
la invitația Federației Muncito
rilor din această țară.

• IN ORAȘUL BASEL, de pe 
malurile Rinului, s-a deschis în 
prezența consilierului federal, 
Roger Bonvin, și a peste 1500 
delegați din 22 de țări, între 
care și România. Tîrgul inter
național al energiei nucleare, 
„Nuclex 1969“ va prilejui tot
odată numeroase reuniuni de 
informare și colocvii cu privire 
la folosirea energiei nucleare în 
scopuri pașnice.

Expoziția „Nuclex 1969“ pre
zintă vizitatorilor ultimele pro
grese în acest domeniu.

• UN COMUNICAT remis 
presei marți în Berlinul Occi
dental anunță că la cererea pri
marului acestui oraș Klaus 
Schuetz comandanții trupelor 
S.U.A., Franței și Marii Brita
nii, au hotărît să interzică ți
nerea, la 25 octombrie a.c.,' a 
congresului local al Partidului 
Național Democrat, de tendință 
neofascistă.

• MICHAL KAJZER, locțiitor 
ai ministrului comerțului ex
terior al R.P. Polone, a avut la 
6 octombrie o convorbire cu 
grupul de reprezentanți ai unor 
mari firme industriale ameri-

cane, aflat_ în vizită în R.P. Po
lonă. După cum anunță agenția 
P.A.P., au fost discutate posibi
litățile sporirii schimbului de 
mărfuri polono-americane în 
domeniu] mașinilor și instalații
lor industriale.

• Primul ministru portughez, 
Marcello Caetano, a preluat luni, 
intr-o ceremonie oficială, por
tofoliul afacerilor externe. In 
cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, Caetano a reafirmat poli
tica Portugaliei de menținere 
cu forța armelor a coloniilor 
sale. El a criticat cu asprime 
grupările de opoziție care sus-

țin necesitatea unei încetări 
imediate a focului în colonii.

• Un grup de peste 100 de 
congresmeni au prezentat, în 
Camera Reprezentanților a S.U.A., 
o rezoluție prin care cere retra
gerea totală a trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud „cit 
mai curînd posibil". în rezoluție 
se subliniază că retragerea tru
pelor din Vietnamul de sud „este, 
în interesul țării". Din grup t. 
parte 64 de republicani și 44 de 
democrați, ceea ce reprezintă o 
pătrime din numărul membrilor 
Camerei.

Programul selenar al lui 
„ Apollo -12“

Activitatea celor doi astronauți americani, Charles Conrad 
și Alan Bean, care urmează să aselenizeze la 19 noiembrie, 
va fi împărțită în două etape. în prima ieșire, care va dura 
3 ore și jumătate, ei vor instala pe solul lunar o stație geofizică 
cu energie nucleară, prevăzută să funcționeze timp de un an. 
Stația va transmite în această perioadă date privind mișcările 
seismice de pe Lună, forța magnetică, vintul solar, precum și 
atmosfera lunară. în cea de-a doua etapă, Charles Conrad și 
Alan Bean își vor pune în aplicare cunoștințele geologice. Ei 
vor studia cu atenție solul lunar și vor culege o mare varietate 

de roci și probe ale solului selenar.
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