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TULUI ȘCOLAR PENTRU 
MUNCĂ Șl VIATĂ

upă cum s-a a- 
nunțat, plena
ra C.C. al 
U.T.C. din 10— 
11 octombrie 
a.c. a dezbătut

în cadrul ordinei sale de zi 
— alături de problemele 
privind mobilizarea tinere
tului în producție, activita
tea U.T.C. în domeniul pre
gătirii politico-ideologice 
a tineretului, activitatea 
Uniunii Tineretului Comu
nist în rîndurile unuia din
tre cele mai mari detașa
mente ale tineretului din 
patria noastră — elevii.

Dezbaterile au permis 
desprinderea celor mai va
loroase experiențe remar
cate în viața organizațiilor 
U.T.C. din școli, ca și 
dezvăluirea minusurilor e- 
xistente. Pe temeiul acestei 
turat sarcinile de viitor, măsurile care vor face posibilă per
fecționarea continuă a activității U.T.C. în școală, a formelor 
și metodelor folosite cu această categorie de tineri aflată 
la vîrsta adolescenței, la anii învățăturii.

Anul școlar pe care îl străbatem ocupă un loc aparte în 
istoria învățămîntului nostru. Făcîndu-și debutul la puțin 
timp de la evenimentul de excepțională însemnătate națio
nală — Congresul al X-Iea al partidului — acest an consa
cră traducerea în viață a măsurilor privind generalizarea 
învățămîntului de 10 ani și oferă cadrul unei activități prac
tice, concrete pentru înfăptuirea politicii de perfecționare

• Să luăm de la școală tot ceea ce aceasta oferă cu ge
nerozitate, sa ne însușim de la profesori flacăra pasiunii 
pentru cunoaștere.

• Dragostea pentru meseria aleasă, încadrarea în disci
plina muncitorească — condiții esențiale ale formării 
muncitorului de mîine.

9ercul Pe obiecte, societățile științifice, casele tehni
cii să se impună în lumea elevilor ca mijloace de intro
ducere în universul științific.

• Imperative ale muncii politico-educative — diversifi
carea și conceperea activităților în raport de vîrsta și preo
cupările elevilor.

• Ce aduce specific organizația U.T.C. în viața extra- 
școlară a elevilor.

• Grupa U.T.C. — veriga de bază a organizației U.T.C. din 
școală.

• Promovarea principiului autoconducerii va atrage după 
sine participarea tuturor uteciștilor Ia viața de organizație.

analize multilaterale, s-au con-

■ j Lice, concrete penii u înidpLuircd puni]
L și modernizare a școlii de toate gradele.

Discutînd despre munca de viitor a Uniunii Tineretului 
Comunist cu elevii, plenara, avînd în vedere sarcinile 
încredințate de partid școlii, a sublinat că noile ele
mente intervenite în organizarea învățămîntului ro
mânesc, printre care extinderea școlilor post - gene
rale, modificările în structura învățămîntului profesional și 
tehnic, îmbunătățirile aduse procesului de pregătire în învă- 
țămîntul liceal — pledează pentru ridicarea calitativă a 
muncii de educație, pentru formarea multilaterală a cetățe
nilor de mîine ai patriei.

Pornind de la acest imperativ general, organizația U.T.C., 
unul dintre principalii sprijinitori ai școlii în mobilizarea 
elevilor la învățătură, disciplină, în educarea lor comunistă, 
și-a precizat în cadrul plenarei direcțiile activității în scopul 
creșterii influenței educative asupra întregului tineret 
școlar.
ÎNVĂȚĂTURĂ — NU NUMAI UN DREPT, CI ȘI O DA

TORIE FAȚA DE SOCIETATE
Ca membru al societății socialiste, elevul — beneficiar al 

unor condiții de viață și de studiu din ce în ce mai bune, 
înconjurat de dragostea și prețuirea profesorilor, care prin- 
tr-o muncă neobosită se străduiesc să-i asigure o înaltă pre-

„Scînteia tineretului**
(Continuare în pag. a Il-a) Dialog studențesc cotidian în 

Biblioteca centrală universitară 
din Cluj.

CUVINT RĂSPICAT 
IN FATA DRAPELU
LUI.

Ieri a avut loc 
solemnitatea de
punerii jurămîntu- 
lui de către elevii 
școlii militare de 
ofițeri de securi
tate.

„ANOTIMP TĂCÎND"
La cronica debu

turilor vă prezen
tăm un volum de 
versuri de Ion 
Trandafir.
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LA ORA PRlNZULUI 
PRIN CANTINE MUN
CITOREȘTI.

Subredacțiile noa
stre voluntare au 
întreprins o anche
tă prin cantinele 
județului Dîmbo
vița.

GRECII SE ANUNȚA 
ADVERSARI REDU
TABILI.

Redactorul nostru 
Viorel Raba, pre
zent la meciul 
Grecia — Elveția, 
transmite declara
ții și aprecieri des
pre viitorii noș
tri adversari.
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Plecarea 
din 

Delhi
Trimișii speciali Agerpres, Ni

colae Ionescu și Paul Finanțu, 
transmit: După ce au fost timp 
de trei zile oaspeții capitalei In
diei, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, cu so
ția, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
cu soția, și persoanele oficiale 
române care îl însoțesc au plecat 
joi dimineața spre Bangalore.

Convorbirile oficiale fructuoase 
avute la Delhi cu șeful statului 
român, împreună cu președintele 
Consiliului de Miniștri, cu șeful 
guvernului indian, acordurile în
cheiate între cele două țări în 
diferite domenii ale colaborării 
și cooperării economice și teh- 
nico-științifice, contactele mul
tilaterale realizate cu acest pri
lej oferă temei deplin aprecierii 
că prima parte a vizitei oaspeți
lor români în India s-a desfășu
rat cu succes, confirmînd rela
țiile de profundă prietenie și 
stimă existente între România și 
India, contribuind la amplifica
rea continuă a acestor relații, la 
o mai bună cunoaștere și înțe
legere reciprocă. Oaspeții ro
mâni au avut, de asemenea, pri
lejul în aceste zile să cunoască 
unele din principalele preocu
pări ale Indiei contemporane în 
direcția consolidării și acceleră
rii progresului economic, precum 
și cîteva din capodoperele In
diei istorice, care stau mărturie 
forței creatoare a poporului a- 
cestei țări.

...ora 9,00. Coloana mașinilor 
oficiale părăsește palatul oficial 
Rashtrapati Bhavan, unde a fost

Pe aeroportul din Delhi

reședința oamenilor de stat ro
mâni în capitala Indiei.

Orașul — împodobit cu arcuri 
de triumf florale, steaguri, por
trete, lozinci — degajă o atmo
sferă de sărbătoare. Numeroși lo
cuitori își iau rămas bun de la 
oaspeți, aplaudînd la trecerea co
loanei mașinilor oficiale și făcînd 
semne prietenești cu mîna.

Președintele Consiliului de 
Stat și președintele Consiliului

de Miniștri sînt însoțiți, în 
drum spre aeroport, de preșe
dintele Indiei, Varahagiri Ven
kata Giri, și de primul ministru, 
Indira Gandhi.

In așteptarea înalților oaspeți, 
pe aeroport se aflau membri ai 
guvernului, personalități ale vie
ții publice indiene, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Delhi. La sosirea pe aeroport, 
un grup de tinere fete oferă to

varășului Nicolae Ceaușescu și 
soției sale, tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și soției sale, 
frumoase ghirlande de flori.

După intonarea imnurilor de 
stat ale României și Indiei și 
prezentarea onorului de c$tre 
compania militară, șefii celor 
două state rostesc scurte cuvîn- 
tări.

(Continuare în pag. a IV-c

TIMPUL OPTIM SE APROPIE DE SFÎRȘIT

MOMENTE

DECISIVE 
ÎN BĂTĂLIA

RECOLTEI

Însumînd întregul complex de 
factori agrotehnici privind pre
gătirea solului și seminței, asi
gurarea densității în raport cu 
soiul folosit, fertilitatea terenu
lui etc., și încadrarea în epoca 
optimă, SEMĂNATUL este lu
crarea de calitatea căreia de
pinde cel mai mult viitoarea 
producție de grîu. Nerespectînd 
și numai unul dintre acești fac
tori, curba producției va des
crește. Acum, în județul Olt 
„factorul critic" pentru însămîn- 
țarea cerealelor de toamnă a de
venit încadrarea în epoca opti
mă. Cu toate că de semănat a 
mai rămas o suprafață însumînd 
sub zece mii de hectare, totuși, 
fără un efort deosebit, pînă la 20 
octombrie — limită impusă de

FORȚELE DE CARE DISPUNEM 
NI SE PAR INSUFICIENTE:

De ce, atunci, cînd

șeful de secție pleacă pe teren,

șeful de comisie ii poartă servieta ?
în aceste zile majoritatea ac

tiviștilor Comitetului județean 
Argeș al U.T.C. se află în co
mune. Pentru campania de 
toamnă s-a renunțat chiar la 
obișnuita instruire lunară pentru 
a nu lipsi organizațiile U.T.C. 
de la sate de sprijin, de îndru
mare tocmai într-un astfel de 
moment, cînd și participarea și 
capacitatea lor politică și organi
zatorică se cer alăturate efortului 
de mobilizare a tuturor for
țelor pentru încheierea grab
nică a lucrărilor agricole. Re
partizarea activiștilor U.T.C. 
pe comune, pe localități, nu s-a 
făcut nici ea la întîmplare, ci — 
cel puțin așa ni s-a spus -— după 
necesitățile impuse de situația 
concretă, de activitatea diferite
lor organizații.

• O 1NTÎMPLARE ORGANIZATORICĂ : DOI ACTIVIȘTI 
REZOLVA SARCINILE UNUIA SINGUR.
• Șl, TOTUȘI, PROBLEMELE MARI RAMÎN NEREZOLVATE I

Cînd am întrebat în teren de 
tovarășul Nicolae Voicu, acti
vistul comitetului județean 
U.T.C., toți ne-au răspuns cam 
în același fel : „nu l-am văzut, 
nu se află în comună, nu a fost".

O fi la cîmp, o fi la vreo bri
gadă, o fi prins în vreo discuție 
pe undeva, cine știe, satu-i 
mare. Am tatonat noi cîte
va posibile adrese, căci nu cre
deam ca șeful comisiei Tine
ret sătesc să nu se afle astăzi, în 
această zi de octombrie, aici la

Buzoiești — așa cum notează 
exact programul de la județ. 
„Respectarea graficului de depla
sări e o chestiune de disciplină, 
de organizare, ne spusese pri
mul secretar al comitetului jude
țean. Nu admitem nici o abatere. 
La noi, activistul care nu-1 res
pectă riscă să fie sancționat".

Cum am fi putut accepta ca 
tocmai un șef de comisie, și încă 
unul despre care ni se spuseseră 
multe cuvinte de laudă, să in
firme afirmații t e.

Investigațiile noastre au trebuit 
totuși pînă la urmă să accepte 
situația: intr-adevăr, activistul 
Nicolae Voicu nu se afla în 
Buzoiești, nu era acolo unde 
trebuia să fie. Pînă la urmă l-am 
întîlnit totuși pe teren- într-o 
altă localitate decît cea stabilită, 
în orașul Costești. Prin prisma 
Unor exigențe severe, șefului de 
comisie i s-ar putea imputa ne- 
respectarea programului de de
plasare, ceea ce, cum ne spu
nea primul secretar al comitetu
lui județean, trece aici drept 
abatere disciplinară și e sancțio
nată ca atare. Noi însă nu ne 
vom formaliza. Viața poate ade
sea modifica, pe pazeurs, planuri

(Continuare în pag. a Il-a) 1

INTENSIFICAȚI 
RITMUL 

SEMĂNATULUI I
agrotehnică — această lucrare nu 
va fi încheiată.

La cooperativa agricolă din 
Negreni, comuna Scomicești, de 
pildă, mai sînt de semănat a- 
proape trei sute de hectare, iar 
ritmul zilnic este îngrijorător de 
scăzut. în timp ce pe ulițele sa
tului, cit e ziua de mare, zeci 
de tineri se plimbă pe biciclete, 
iar în bufet greu reușești să gă
sești un scaun liber, în cîmp 
tractoriștii sînt cei obligați să re
zolve toate treburile ce țin de

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IlI-a) Sînt pregătite ultimele suprafețe ce vor fi insămînțate cu gnu

REFUZUL DE A MUNCI
UNDE EȘTI AȘTEPTAT

NU ECHIVALEAZĂ CU 0 
DEZERTARE PROFESIONALA?

La începutul acestei luni, mulți dintre cei 189 de absolvenți ai 
Facultății de agronomie de la Institutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din Capitală au primit repartiția și, fără să mai aștepte 
ziua de 28 octombrie cînd urmau să-și ia în primire posturile, au 
cerut să înceapă activitatea. Ei participă acum cu succes la unul 
sau altul din episoadele decisive ale bătăliei de pe ogoare — la 
lucrările de recoltare, la însămînțări. Dar 32 de colegi ai lor au 
surprins prin refuzul de a accepta repartiția în producție la unul 
din locurile de muncă rezervate promoției anului 1969, dintre care 
aveau dreptul să aleagă în ordinea mediilor.

Prin repartiție, societatea îi recunoaște absolventului valoarea, 
capacitatea profesională, îi asigură — pe baza rezultatelor la învă
țătură — cadrul de afirmare într-un loc de muncă, conform unei 
necesități bine determinate. Totodată, îi solicită capacitatea de crea
ție, racordarea la imperativele producției, ale vieții sociale. Astfel, 
însăși acceptarea sau refuzul acestei investituri de încredere din 
partea societății constituind o probă etică definitorie pentru per
sonalitatea fiecărui tînăr dintr-o promoție de absolvenți. Se verifică 
așa măsura responsabilității și angajărilor sociale, se pun în ba
lanță preferințele, interesele individuale, raportate, cu sau fără 
abdicări morale, la ceea ce oferă și pretinde statul de la absolvenții 
pentru a căror bună pregătire a făcut importante cheltuieli. Iar re
fuzul repartizării implică cel puțin pentru momentul respectiv, ho- 
tărîrea de a renunța de fapt la exercitarea profesiunii însușite în 
anii de muncă ai studiilor universitare, întrucît reglementări ferme 
precizează imposibilitatea angajării absolvenților în producție fără 
efectuarea stagiului de 3 ani la locul de muncă repartizat.

ION TRONAC

(Continuare în pag. a11-a) niniiii

Concursuri,
concursuri•••

OCTAV PANCU-IAȘI

Nu-mi luați în nume de 
I rău franchețea cu care, din 
I capul locului, fac această 
I afirmație: concursurile de 
I tipul „Cine știe, ciștigă !" 
I s-au înmulțit într-atît în ui- 
I tlJna. vreme, îneît senzația I j sîntem martorii unei a- 
I «evărate concursomanii mă 
I încearcă din ce în ce mai 
I des. și, îmi permit să cred, 
I mai justificat. Nu vă propun 
I — nici n-ar fi posibil fără 
I ajutorul unei contabilități 
I savante — să Ie numărăm 
I pe toate cîte, cu voia sau 
I fără voia noastră, ne ies în 
I drum, uneori cînd ne e lu- 
I mea mai dragă ! înșiruirea 
I celor mai faimoase, a celor 
I intrate. într-un soi de firesc 
I al vieții, fără de care, pro- 
I babil, duminica n-ar mai fi 
I sărbătoare, iar lunea ar pă- 
I rea un fel de marți cu trei 
I ceasuri rele, este edificatoa- 
I re în acest sens. Radioul, de 
I exemplu, ne regalează săp- 
I tăminal cu vreo cinci sau 
I șase concursuri. Cei mici 
I sînt îndemnați să-și încerce 
I puterile distingînd miorlăi- 
I tul unui motan de cel ai 
I unei uși neunse : copiii mal 
■ mari, pionierii, participă la 
I o „Expediție pionierească" 
I punîndu-li-se întrebări din 
I toate manualele, plus caiete- 
I le de notițe, și sînt răsplă- 
I tiți cu generoase excursii ; 
I melomanilor li se oferă nu 
I mal știu ce — dacă ghicesc 
I numele unul compozitor ori 
I al unui interpret: siesta în 
I ziua cu care sfîrșim săptă- 
I mîna ne-o facem audiind un 
I concurs ș.a.m.d. Ca să nju 
I rămînă mai prejos, televi- 
I zorul ne aduce în casă, în 
I răstimpul une] biete săptă- i 
I mini, cam tot atîtea con

cursuri („între metronom si 
I cronometru". „Steaua fără 

nume", „Cheia orașului". 
„La sase pași de o excursie" 
etc, la care se cuvine să 
mai adăugăm și rubrica e- I 
misiunii „Realitatea ilustra- I 
tă", poftindu-ne să ne fră- I 
mîntăm mintea de ce sea- I 
mănă găurica din talpa unui I 
pantof cu ochiul unui cro- I 
codii adult și cum, filmată I 
dintr-un anumit unghi, o I 
pașnică cratiță aduce cu o I 
mașină infernală). Ne mai I 
cheamă și afișele caselor de I 
cultură la vreo duzină de I 
concursuri săptămînale, mi- I 
lifta vrea și ea să ne con- I 
vingă că merită, prezentîn- I 
du-ne la un concurs, să as- I 
liirăm Ia titlul de cel mai I 
bun șofer amator sau pieton I 
profesionist, iar cooperați- I 
vele de încălțăminte Și con- I 
fecții ne trimit mereu la I 
enciclopedii, pentru a ne I 
pune la punct cunoștințele I 
privind inventarea branțu- I

(Continuare în pag. a III-a)



Depunerea jurămintului la Școala militară de ofițeri de securitate

CUVÎNT RĂSPICAT 
IN FAȚA DRAPELULUI

16 octombrie. Ziua această de toamnă aurie a 
fost pentru mulți dintre noi, o zi obișnuită, fără 
semnificații memorabile. 6 zi, pe a cărei filă 
ruptă din calendar, am însemnat undeva în 
grabă împlinirea satisfacțiilor cotidiene. Ziua 
aceasta s-a înscris însă pentru mulți dintre noi 
— și cu majuscule — consemnind drumul de la 
o simplă aniversare pînă la momentul deplinei 
maturități.

— Sîntem che
mați astăzi să jurăm 
țării întregi jreoin- 
ță și devotament. 
Noi, cei mai tineri 
dititre ostași, sîntem 
pe deplin cenștienți 
de marele K-gumint 
ce-1 vom face în 

drapelului defața 
luptă..

Și 
clipe, 
rului — Popteanu Io
nel — avea să se 
înscrie în cartea de 
onoare a celor care 
și-au dat patriei cu- 
vîntul suprem. Și 
asemenea lui alții și 
alții, elevi din pri
mul an al Școlii mi
litare de ofițeri de 
securitate. Munci
tori sau elevi pînă 
mai acum o lună, 
cei care au trecut cu 
bine și foarte bine 
examenul de admi
tere în școală, ros
tesc răspicat in fața 
drapelului unității 
fiecare cuvînt al sa
crului legămînt față 
de patrie și ponor — 
jurâmîntul militar.

„Eu cetățean al 
Republicii Socialis
te România, intrîmi

peste citeva 
numele tînfi-

în rîndurile forțelor 
armate, jur să fiu 
devotat poporului 
meu, patriei mele 
Și conducerii de 
stat...“ „...Jur să fiu 
un luptător dirz, 
cinstit, disciplinat 
Și vigilent. să păs
trez cu grijă avutul 
militar și obștesc..." 

Mircea Toma, un 
alt nume așternut 
în cartea de onoare. 
Elevul de astăzi, a 
fost pînă zilele tre
cute. operator chi
mist la Combinatul 
de fibre artificiale 
din Brăila. Și-a' fă
cut liceul la seral ți 
iată-1 
mul 
vechi 
aceea 
ofițer

acum pe dru- 
imolinirii unei 

dorințe — 
de a deveni 
de securitate.

VASILE RANGA

X.a festivitatea de 
depunere 
mîntului 
desfășurată în 
sărbătoririi i 
școli, au 
genți : 
ier Constantin Stoi
ca, vicepreședinte

jură- 
militar, 
i ziua 
acestei 

fost pre- 
general-ma-

Consiliului Secu- 
Statului și 

Gheorghi- 
prim-secretar

ai 
rității 
Dumitru 
șan, ...._______„.
al Comitetului mu
nicipal București al 
U.T.C. Au participat, 
de asemenea, acti
viști de partid și de 
stat, generali și ofi
țeri superiori din 
Consiliul Securită
ții Statului, părinți 
ai unor elevi, invi
tați.

Foto :
LUCIAN HUIBAN

Militari distinși cu Diploma de Onoare
a C.C. al U.T.C.

Secretariatul C.C. a! U.T.C. a hotărît să acorde Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.C. unui număr de 10 organizații și 35 de 

uteciști din cadrul armatei, cu prilejul celei de-a XXV-a aniver- 
sări a Zilei Forțelor Armate ale R.S.R.

Printre organizațiile distinse se numără și organizația Liceului 
militar „Dimitrie Cantemir".

Uteciștii care fac parte din organizațiile menționate precum și 
ceilalți 35 de uteciști cărora li s-a acordat individual Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.C. s-au remarcat prin modul deosebit de 
conștiincios in care au participat la programul de pregătire mi» 
liiarâ și politică, prin contribuția lor activă la organizarea Și 
desfășurarea unor reușite acțiuni voluntar-patriotice, culturale și 
sportive.

Diplomele vor fi înmînate celor distinși intr-un cadru festiv, 
în unitățile militare în care activează.
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Volumul lui Ion Trandafir 
debutează destul de stîn- 
gaci, cu versuri vag simbo
liste, vag moderniste, dar si
gur raportabile la niște proto
tipuri știute. Aglomerările de 
abstracțiuni în zona impre
siilor coloristice prea s-au 
demonetizat, prin frecvență și 
monotonie, pentru a mai 
tulbura, azi, retina cuiva. 
„Apa trage la verde", „nu 
cobor mai jos de albastru", 
— se aliniază, cuminți, 
la cariera părăsită de citi
torul contemporan, 
rilor comune. Din 
asemenea sintagme 
nează în ritmul lor 
gini care, cu puțină 
puteau fi salvate : „ochi

a locu- 
păcate, 
antre- 

și ima- 
migală, 

,,___’I de
albastru I căzut în cîntec de 
lebădă". Sau clișee ce mimea
ză profunzimea printr-o apa
rență de ermetism. Insatisfac
țiile inițiale la lectură ar 
putea fi ilustrate și cu alte 
citate, operație inutilă, de 
altfel, deoarece fondul pro
blemei ar rămîne același.

Dincolo de eventualele ne
mulțumiri, cartea îți oferă și 
satisfacții care îi legitimează 
apariția. La Ion Trandafir, în 
„Anotimp tăcînd", există și 
versuri excelente, care atestă 
o vocație autentică. Destul 
de rare în „Abside" (unde nu
mai trei piese mi se par mai 
puțin vulnerabile : „Timp lă
udat", „Thalassa", „Rămîi în 
cintecul laptelui") și mai 
frecvente în rest.

Ciclul „Hylaia, hylaia", de 
pildă, în ciuda unor posturi 
ușor teribiliste, transmite un 
veritabil fior liric. Epurată de 
metafora de duzină, expresia 
se condensează în versuri me
morabile. Ele înebrporează 
onomatopeele spre a le capta 
melodia. Acolo unde nu o 
au, li se propune una- Sensul, 
cînd mai limpede, cînd măi 
obscur, lasă să se subînțe- 
leagă, în orice caz, o invo
cație. Sau o lamentație, un 
scîncet magic („Aribal"). Al-

ION TRANDAFIR

jump

teori, dîn sfărî-
mate ale de a-
Îiărare, poetul culege si- 
abe disparate sau în 

combinații stranii, din care 
doar amintirea, întoarcerea în 
timp ar mai putea recom
pune numele celebrei și nefe
ricitei cetăți dacice, Sarmi- 
zegetusa. („Dava"). Una din
tre cele mai bune poe
zii ale acestui volum de 
debut este fără îndoială, 
„Vis cu aizis". Autorul 
ne transportă, de astă dată, 
într-o realitate halucinan
tă, într-un spațiu abulic : 
Dacia lui Burebista și a ma
relui preot Deceneu. O Dacie 
îndoliată, parcă, de hotărîrea 
anti-bahică a stîrpirii viței de 
vie. Un doliu alb, ca laptele 
de capră, infinit mai amețitor 
ca mustul. Căci, tăiată în pă-
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mînt, rădăcina viei a încolțit 
în fantezie, spre a isca acolo 
viziuni alcoolice, înșelătoare 
ca orice miraj.

In metru folcloric, în ton 
de descîntec — un poem 
cam inegal: „Steaua ascun
să". Strunită energic, inspi
rația își comprimă, aici, raza 
de bătaie, pentru a o des
tinde, apoi, în traiectorii li
rice surprinzătoare- Prefe
rințele se orientează către 
„Malul stîng", „De unu", 
„Tril furat", „Rugă de zbu- 
rătură", și „Cîntec la sfîrșit", 
din care banalitățile întîlnite 
în primul ciclu lipsesc...

Nu, însă, și din următoa
rele cicluri („Stări de apă" și 
„După ureche"), grevate 
cu mici excepții — de 
mulări de serie, destul
neutre in plan artistic. Să 
numim cele cîteva excepții : 
„Albastru de Dunăre", „Nu-mi 
rămîne apă" și, în parte, 
„Anotimp tăcind". Frumoasă, 
de asemenea, „Rugă de sea
ră", dar nu știu în ce măsură 
își poate pune Ion Trandafir 
sigiliul asupra ei I Căci efor
tul principal — Cel de ui
tare în model — este cople
șitor.

Privind retrospectiv, sînt 
convins că glosele în margi
nea acestui volum de debut 
sînt suficient de inclemente. 
Cota înaltă a exigenței se ex
plică în carte : prin excelența 

Visului cu aizis".
NICOLAE BALTAG

for- 
de

...cînd șeful 

de secție

pleacă pe teren...
(Urmare din pag. I)

inițiale și o gravă eroare ar fi, în 
aceste situații, să nu te acomo
dezi rapid noilor împrejurări. 
Care au fost însă, în acest caz, 
motivele, acele motive atît de 
serioase, încît l-au determinat 
pe Nicolae Voicu să-și tntrerupă 
drumul spre Buzoiești, să re
nunțe la programul inițial, chiar 
cti prețul amînării unei instruiri, 
pentru care activiștii din comună 
fuseseră convocați ? Se în
tâmplaseră aid, la Costești, fapte 
neprevăzute care-î reclamau 
prezența, intervenția urgentă ? 
Incercînd să pătrundem cauza 
sau cauzele acestei modificări de 
itinerariu, vom începe prin a 
menționa că situația de la Cos
tești nu diferă în esență de cea 
existentă la Buzoiești în aceste 
zile. Și într-o localitate și în cea
laltă, agenda activităților de or
ganizație gravitează în jurul 
unor probleme similare : lucră
rile agricole și participarea tine
retului, pregătirea adunărilor de 
dare de seamă și alegeri, defi
nitivarea programelor de activi
tate pentru trimestrul acesta etc. 
Dat fiind numărul de uteciști, 
activitatea de la Costești poate 
ridica într-adevăr dificultăți în 
plus, numai că nu trebuie pier
dut din vedere că aci există și 
un comitet orășenesc 1 Atunci, ca 
să revenim, ce l-a adus pe șeful 
Comisiei tineret sătesc, la Cos
tești ? Surprinzător, nici un alt 
motiv, decît acela că aici s-a de
plasat șeful secției organizatorice!

Cu riscul de a ne repeta, su
bliniem : se întîmplă, se poate 
întîmpla ca în unele împreju
rări, cîte nu se ivesc, lucrurile 
să nu poată fi rezolvate de un 
singur om, să solicite și o ase
menea concentrare de forțe. Nu
mai că în cazul de față, cei doi 
activiști nu și-au propus aborda
rea unor astfel de probleme. Nu 
și-au propus, de pildă, să dea o 
mînă de ajutor organizațiile» 
U.T.C. din cele trei cooperative 
agricole din raza orașului, care 
desfășoară o slabă activitate de 
mobilizare a tineretului Ia mun
că, nici să declanșeze cumva 
vreuna din acțiunile pe care lip
surile din comportarea tineri
lor din oraș le reclamă, îar or
ganizația întîrzie să le iniție

ze etc. Și nu a fost în inten
ția șefului de secție să con
troleze sau să îndrume în teren 
un activist cu mai puțină expe
riență. Nu, ei nu și-au asu
mat sarcini echivalente cu 
puterea de muncă a doi acti
viști. S-au ocupat împreună doar 
de sarcinile unuia, ale șefului de 
secție. într-o zi au participat la 
o școală generală la constituirea 
unei organizații din 8 uteciști, 
au ajutat, în cea de a doua zi, 
comitetul orășenesc să pregă
tească o plenară, la care șeful 
de secție a făcut un instructaj, 
iar șeful de comisie l-a asistat, 
(dacă numărul participanților la 
instruire poate Ilustra, într-un fel, 
dificultățile acțiunii îl vom men
ționa și pe âcesta : în sală se 
aflau nici mai mult, nici mai 
puțin de 17 persoane. Fixată 
pentru ora 16,00 într-o zi admi
rabilă de recoltat, reprezentanții 
grupelor U.T.C. din C.A.P. s-au 
arătat indisciplinați: au preferat 
ședinței — lucru de cîmp). în 
cursul acestei zile pe care au 
petrecut-o împreună au trecut, 
nimic de zis, pe la I.A-S. tinde 
se aflau elevi la muncă patrio
tică. Atît î Tovarășul ■Gbeor- 
ghe Catană — și am notat astfel 
și numele șefului secției organi
zatorice a Comitetului județean 
Argeș al U.T.C. — ne asigură 
că atît instruirea amînată de la 
Buzoiești, cît și celelalte lucruri 
pentru care trebuie să se afle 
acolo șeful de comisie, vor fi re
zolvate în zilele următoare. Și 
fiindcă dînsul poartă răspunde
rea nerezolvării lor la data sta
bilită, și ca să respectăm funcțiile 
și, implicit răspunderile, este 
cazul să-i adresăm o întrebare. 
Una privind nemijlocit sectorul 
de cars se ocupă: Organizarea. 
Forțele' de care dispune comite
tul județean sînt, așa cum ați 
spus-o uneori, nu prea nume
roase. Trebuie de aceea distri
buite cu grijă, potrivit necesită
ților, asigurindu-se o bună re
zolvare a tuturor sarcinilor, o 
bună îndrumare a tuturor or
ganizațiilor. De ce atunci, deși 
afirmați și susțineți aseme
nea principii, cînd vă deplasați 
în teren este nevoie ca șeful de 
comisie să vă poarte servieta ? 
Lăsați-1 și pe acesta să mun
cească I i

S-AU JUCAT CU FOCUL
Copiii Pavel Stoica (13 anii Și 

Ilie Voicu (11 ani) s-au jucat cu 
focul în apropierea unui grajd a- 
părțlnînd C.A.F. Snagov (Ilfov). 
Din joaca lor C.A.P. s-a ales cu 
o pagubă de peste 10 000 de lei, 
în Urma incendiulci care a mistuit 
niște grajduri și alte construcții. 
Speriat! de ce-au făcut, cei doi 
copii au fugit de-acasă. Paznicii 
C.A.P. și celelalte persoane care 
trebuiau să asigure securitatea 
bunurilor cooperativei au rămas 
pe loc. Doar nu sînt copil să se 
sperie... dintr-uh foc l

NU DORIȚI UN ARAGAZ î
Cu această întrebare se adresa 

tînărul Mihai Ivanisin (22 ani) din 
Suceava, str. Zamca nr. 2, dife- 
riților cetățeni. promițindu-le 
procurarea .,pe sub mînă** a unor 
butelii șl mașini de aragaz. El a 
escrocat în ăcestj'fel mai multe 
persoane din județele . Botoșani și 
Suceava, din a căror credulitate 
a obținut peste 6 000 lei și nume
roase obiecte. De asemenea, el a 
promis lui P. I.. di» Brașov —. 
Casp șufefise de poliomielită — 
că ti va trimite la tratament in 
străinătate contra sumei de 10 000 
lei. Omul l-a crezut Acum Ivani
sin așteaptă .promisiunea" jude
cătorilor. Numai că, spre deosebi
re de ale lui. aceasta se Va îm
plini cu siguranță.
O COMBINAȚIE-, IN FAMILIE

Cerneavschî Florina (23 de ani) 
și sora ei Puștan Valeria (22 ani) 
din Cîmpulung Moldovenesc eraU 
gestionare la magazinul „Librăria 
noastră" din aceeași localitate. 
Firma le-a dat impresia că libră
ria e într-adevăr a lor, așa că 
și-au însușit circa 20 000 lei din 
gestiune. Ca să-și acopere fapta 
l-au îndemnat pe fratele lor mai 
mic, Ioan Has! (16 ani) să comită 
o spargere Ia magazin. Zis si fă
cut. Puștiul a „lucrat" cu dibăcie 
și a .,scos“ din unitate obiecte șl 
bani (peste 6 000 lei).

Numai că socoteala de-acasă nu 
s-a potrivit cu cea a... miliției. 
Șl spargerea făcută de I. I„ în 
Ioc să acopere faptele surorilor 
sale, le-a descoperit. în plus, I. I. 
a intrat si el la apă.

(Cr'iiema
CORABIA NEBUNILOR : rulează 

la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21); 
Festival (orele 9.15; 12,30: 16.30:
20,15).

LUPII ALBI : rulează la Repu
blica (orele 8,15 , 10,45 ; 13.15 ; 16 ;
18.45 . 21,15) Favorit (orele 10 : 13 :
15.30 . 18 20,30).

PARIA rulează la Luceafărul 
(orele 0 . 11.15 . 13.30 . 16 . 18,30 ;
21) București (orele 8,30 , 11 . 13,30 ; 
16 , 18,30 . 21) Modern (orele 9.30 :
11.45 . 14 . 16,15 . 18,30 , 20.46)

STELELE ...... .......................
ta Victoria
19.30) .

MY FAIR ______ ___
Central (orele 9.30 , 13 ; 16,30 . 20).

BARBATI IN DEPLASARE : ru
lează ra Lumina (orele 9.30—15.45 în 
continuare 18.15 20,45)

SOARELE VAGABONZILOR : 
FuTeăză la Doina (orele 11.30: 14; 
16,15: 18.30 . 20,45) Dacia (orele 
8,15—20.45 în continuare).

A TRAI PENTRU A TRAI : ru
lează la Union (orele 15.30 : 18 :
20.30) .

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează Ia Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare!

LA NORD PRIN NORD-VEST • 
rulează la Feroviar (orele 9; 12,15;
15.45 : 19.15) Excelsior (orele 10.15 :
13.30 : 17 20.301 ' ......................
8.30 , 11,30 ; 14.30 .

ANGELICA ȘI ______
rulează la Grivița (orele 9 : 11,15:
13.30 . 16.45 . 18.15 : 20.30)

ANGELICA ȘI SULTANUL șl 
NElMBLÎNZITA ANGELICA : ru
lează la Aurora (orele 9 ; 12.30 : 
16 ; 19,30).

MEMENTO : rulează la înfrăți
rea (orele 15 ! 17,49 ! 20).

DIN EGER : rulează 
(orele 9 : 12,30 : 16 î
LADY : rulează la

Melodia (orele 
17.30 , 20,30).
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Refuzul de a munci
(Urmare din pag. 1)

Cadrul principial în care dis
cutăm nu admite abateri de la 
adevărul de necontestat că este 
o dezertare profesională și so
cială, refuzul de a munci 
conform pregătirii, acolo unde 
societatea are nevoie de tine 
și te cheamă după ce ai be
neficiat de investițiile acordate 
studenților în statal nostru, prin 
munca întregului popor. Cel care 
intră în contradicție cu aceste so- 
licitări nu renunță la opțiunile și 
interesele sale individuale ? De 
ce ? Care este ponderea diferite
lor motivații ? Iată întrebări 
pregnante impuse de faptul de 
viață amintit.

Anul acesta a fost nevoie de 
absolvenții Facultății de agrono
mie din București pentru asigu
rarea cu cadre de agronomi a 
cooperativelor agricole de pro
ducție din județele : Argeș—2 ; 
Bacău—2 ; Bihor—1 ; Botoșani— 
26 ; Brașov—2 ; Brăila—-14 ; Bu
zău—10 ; Caraș-Severin—1 ; Con
stanța—9 ; Galați—2 ; Harghita— 
1; Ialomița—28 ; Ilfov—15 ; 
Mureș—2 ; Teleorman—11; Tul- 
cea—17 ; Vaslui—43 ; Vîlcea—2 ; 
Vrancea—8. O asemenea confi
gurare a solicitărilor este ge
nerată de cerințele stringente ale 
unei distribuiri cît mai armo
nioase a inginerilor agronomi, 
în funcție de necesitățile reale 
din fiecare județ.

In ordinea descrescîndă a me
diilor cei repartizați din ofi
ciu nu se află (cu pătru Excep
ții bine justificate de situația 
familială- sau starea sănătății 
absolvenților respectivi) printre 
cei mai buni 100 de stu- 
denți ai facultății; o treime

sînt absolvenți care n-au pro
movat examenul de diplomă, 
lată deci că In marea majoritate 
a cazurilor pretențiile față de 
Societate sînt invers și nu 
direct proporționale cu cali
tatea muncii din studenție I 'ei 
mai mulți dintre ei au respuis 
„în principiu" ideea de a lucra 
ca agronomi în cooperative a- 
gricole de producție, ignorînd 
un deziderat social de cea mai 
stringentă actualitate, pe care 
ceilalți colegi l-au acceptat fără 
ezitări, în frunte cu șefii promo
ției — Sebastian Ionete, Dumi
tru Săndoiu, Victor Ștefan, Va-

—____ , 1 și
medii mai mari de

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Buzestl (orele 15.30 . 18).

CĂSĂTORIE DIN INTERES: 
rulează la Buzeștl (ora 20).

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează la Bucegi (orele 9;
11.15 . 13.30 . 16 18,15 . 20.30) Mio
rița (orele 9.15 . 11,30 . 13,45 . 16 ;
18.15 . 20.30) Arta (orele 9—16,30 în
continuare 18.30 20,30).

PRINȚUL NEGRU : rulează la
Unirea (orele 15.30 , 18).

BUN PENTRU SERVICIUL AU
XILIAR : rulează la Unirea (ora 
20.15).

OMUL MOMENTULUI î -rulează 
ta Lira (qre’e ; 181 20,15) Fio- 
reasca (orasle 
18,15 . 2O.W>-.

O CHESTIUNE DE ONMRBt 
rulează la„ ProgrSsul iofele
18). Ș»

POST-SEZoji.: Mulează lâ Rrd: 
greșul (ora'20,151:

NEÎMHI.1NZITA ANGELICA 
rulează la Drumul Sării (orele 15 ! 
17.38 ; 20).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS J 
rulează —ta» -Ferentari (orele Iâ.30 t, 
18 : 20.157 Mtmesr (orele 16»;-18).—

NOAPTEA GENERALILOR S 
rulează la Gtuleștl (orele 15.30: 
191, Viitorul (ofele 15.30 . 19). — -

OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE : rulează la Cotroceni
20.30) .

EXPRESUL
VON RVAN __ _ _ ____„
cent (orele 15.30 : 18).

COMISARUL X ȘI BANDA 
TREI CTIN1 VERZI : rulează ta 
Crtngași (orele 15,30 : 18 ; 20,15).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Volga (orele 9— 
15.45 în continuare 18,15 ; 20,30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA » 
rulează Ia Gloria (orele 9 ; 11,15 i 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) Tomls (O- 
rele 9 : 11,15 : 13.30 : 15,45 ; 18,15 :
20.30) .

VlRSTA INGRATA
Moșilor (-.rele 15,30 ;

ILUZII : rulează la
20.30) .

ADIO GRINGO :
Popular (orele 15,30; 
(orele 15 30. 18, 20,15).

MICII LUPTĂTORI : rulează ta 
Popular (ora 26,W

CĂLUGĂRITĂ Șî COMISA
RUL : rulează ta Munca (ora 20).

TIGRUL : rulează la Flamura 
(orele 9 11,15 13,30 . 16 . 18,15 :
20.30) Flacăra (orele 15.30 . 18).

VIATA LUI MATHEUS ! rulea- 
2ă la Flacăra (ora 20.30).

, , ___ _ .< CAVALERII AERULUI : rulează
..15 ; 13.30 : f16': ■ ta Vitgn (orele 15.30 . 18).

..... . . . RISCURILE MESERIEI: rulea- 
‘ ’ -«ă la vftan (ora St(304.

-LA EST DE ESEN-f• rulează la 
feacea (orele 15.3(1. 18; 20.15).

ARUNCAȚI BANCA tN AER : 
fuiehză la Rahova (orele 15.30 : 18) 

SÎNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează-la Rahova 
(ora 20.30).

: rulează la
18).
Moșilor (ora

rulează la 
18),' Cosmos

(ora
COLONELULUI 

rulează la Cotro-

VINERI 17 OCTOMBRIE 1969

Teatrul Ciulești : PE 40 M. LUN
GIME DE UNDA — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : MANE
VRELE — ora 19,30 ; Teatru 1 Țăn
dărică (Calea Victoriei) : ELEFAN. 
TELUL CURIOS - of a 17; (Str. A- 
cademiei) : CĂLUȚUL COCO$AT 
ora 17 ; Teatrul „C. Tănase (Sala 
Savoy) : BIRLIC - ora 19,30 ; 
(Calea Victoriei) : FEMEI. FEMEI, 
FEMEI - ora 19,30.

VINERI 17 OCTOMBRIE 1969

Opera Română : GISELLE — ora 
19,38 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) ; HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂDATĂ - 
Ora 28 ; (Sala Studio) . TRAVESTI. Pe
— ora 28 . Teatrul de Comedie : 
CROITORII CEI MARI DIN VA- 
LAHIA — ora 20 ; Teatrul „Ltcia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) ■ VICTIMELE DATORIEI
— ora 20 ; (Sala Studio); KEAN
— ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) ; LÂ CIORBA 
DE POTROACE - ora 19,30 : Tea
trul Mic : PREȚUL — ora 20 :

• 10.80 — Matematică • 10,25 — 
Fizică • 18,00 — Buletin de știri
• 18,05 — Limba spaniolă (re’ua- 

- re) • 18,30 — Povestea circului
(VI) • 18,4» — Patru bundițe, opt 

■codițe, uri aparat de filmat șl 
premiul 1 la Festivalul cineclubu- 
rilor pionierești • 19,00 — Tele- 
universltatea. Atomul în industrie
• 19,30 — Telejurnalul de seară • 
19,45 — Actualitatea economică • 
20,00 — Stele ale baletului româ
nesc • 20,3# — Film artistic : „în-

i muntele bleste
mai" — producție a studiourilor 
din R. S. Iugoslavia • 21.50 — Re
flector • 22,05 — Mulț e dulce și 
frumoasă — emisiune de limbă 
română • 22,30 — Telejurnalul de 

.Țjogpte. • 22,45 — Cîntă pentru dv. 
orchestra de muzică ușoară Că- , 
rard (Franța).

Sile Banu, Valentin Roman 
alții, toți cu 
9M

In destule 
la repartiție 
de preferința 
pentru un anumit județ. Ion Vla
se (cu media 6,82) a dorit nea
părat să lucreze în județul Il
fov, refuzînd să aleagă județul 
Brăila, dâr repartizat din ofi
ciu.în județul Tulcea a regretat 
că n-a ale» totuși Brăila. Spre 
deosebire de el, Vasile Dima, re
partizat din oficiu în județul 
Vaslui, dorește acuin județul 
TulCea unde erau 16 locuri li
bere în momentul intrării «ale 
la comisia de repartizare.

Problemele familiale, ale a- 
propierii de domiciliul părin
ților au fost avute în atenție, 
din vreme, și rezolvate în ra
port de urgențe, de priorită
țile stabilite prin reglementări’ s 
legale și bineînțeles în fundța. 
de posibilități. Cîtă vreme în 
momentul de față nu sînt posibi
lități ca fiecare să lucreze „aca-. 
să" (unii au domiciliul în Bucu
rești !) ni se pare normal a nu 
admite refuzarea repartiției în 
județele Vaslui, Bacău, Brăila, 
Botoșani, sau Tulcea de că
tre absolvenții Adina Turtoiu, 
Constantin Niță, Constantin 
Buzdun, Comeliu Popescu, Tra
ian Gheorghiu, Emil Pascu, 
Costică Sturzu, Zaharia Călu- 
găru, Livia Codreanu, Vi
vian Hodrea, Elena Popescu, 
Cornelia Ungureanu, Ion 
Vera Nicolescu, Vasile 
Aurel Floroiu, Petre 
Victor Mihai, Tuddrel 
rescu, Ioana Marines, 
Gurzău, Teodor Dumitru, 
colae Șchiopu, Vasile Alămu- 
reanu, Oprea Marcu, Eugenia 
Drăgan.

în ultimă instanță, nu un loo •/ 
anume condiționează afirmarea 
profesională a tînărului absol
vent, iar problema opțiunii in
dividuale se rezolvă în para
metrii foarte exacți ai cerințelor 
sociale dintr-un moment dat, 
pe baza priorităților legale, a ca
lității muncii în anii studenției.

Desigur, refuzul repartiției m 
înseamnă și neprezentarea Ia post. 
Acești tineri au de aceea, pînă 
la 2S octombrie, timp de reflec
ție la necesitatea de a rămîne 
credincioși lor înșiși, 
lor profesiunii de 
praeticîndu.-șf meseria' âbbto un
de sînt așteptați.

situații, renunțarea 
a fost determinați 

neargumentată

Vlase, 
Dima, 

Secuiu, 
Teodo- 
Nicolae 

Ni-

ideal uri- 
agronom.

PREGĂTIREA TINERETULUI ȘCOLAR
(Urmare din pag. I)

gătire — are obligația primor
dială de a învăța, fundamen- 
tîndu-și astfel viitoarea sa 
profesie. Deplin angajate în 
îndeplinirea acestei obliga
ții, organizațiile U.T.C. își 
pun ca principal obiectiv al 
activității lor educarea elevi
lor în spiritul dragostei fată 
de muncă, de învățătură, dez
voltarea responsabilității lor 
sociale pentru îndeplinirea in
tegrală a îndatoririlor școlare, 

Precizînd sarcinile concrete 
ale organizației în acest do 
meniu, plenara a pornit de la 
ideea că activitatea elevilor 
se reconsideră continuu, "n 
lumina etapei pe care o stră
bate societatea, a cerinței a- 
cesteia față de școală. Or, 
dezvoltarea contemporană a 
societății noastre reclamă le
garea mai strînsă a școlii de 
viață, de nevoile producției și, 
implicit, formarea unui tine
ret pregătit pentru muncă, 
responsabil față de societatea 
care îi cere să-și valorifice 
la maximum cunoștințele, ca
litățile spirituale, să fie mili
tant activ pentru cauza so
cialismului.

„Omul de miine, constructor 
al socialismului și comunis
mului nu poate fi decît un om 
cu larg orizont cultural și ști
ințific, cu o solidă pregătire de 
specialitate; nur,tai astfel el 
va putea participa in mod con
știent, cu întreaga sa energie 
și putere de muncă, la trans
formarea societății, la făuri
rea noii orinduiri" — 
spunea tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU în cuvîntarea

rostită cu prilejul deschiderii 
anului universitar.

Cuvintele secretarului gene
ral al partidului constituie un 
îndemn prețios adresat ti
neretului de a fi receptiv 
la tot ce e nou și avan
sat, de a se pregăti cu 
temeinicie pentru muncă și 
viață. Uniunea Tineretului Co
munist trebuie să urmărească 
și în viitor cultivarea la elevi 
a dorinței nestrămutate de a 
lua de la școală ceea ce aceas
ta le oferă cu generozitate, de 
a-și însuși de la profesorii lor 
flacăra pasiunii pentru cu
noaștere.

Pe fundalul experienței de 
pînă acum, organizațiile U TC. 
— preciza plenara — vor tre
bui să sprijine școala antre- 
nîndu-i pe elevi la un studiu 
individual perseverent și con
tinuu. Uteciștii își vor dovedi 
apartenența lor la organizația 
revoluționară de tineret, în 
primul rînd printr-o atitudi
ne exemplară față de învăță
tură, exigență față de propria 
pregătire și cea a colegilor lor. 
O asemenea activitate exem
plară nu poate fi posibilă de
cît într-un cadru de perfectă 
disciplină; este de la sine în
țeles că organizațiile U.T.C. 
au datoria să militeze activ 
pentru întărirea disciplinei, 
respectarea prevederilor re
gulamentului școlar, determi
narea unui puternic curent 
de opinie față de orice delă
sare de la învățătură și încăl
carea normelor vieții școlare, 
în acest sens, organizațiile 
U.T.C. urmează să folosească 
o mai mare diversitate de me
tode. îndeosebi la nivelul gru
pei — de la discuții individu

ale pînă la dezbaterea în adu
narea uteciștilor a fenomene
lor și manifestărilor negative 
care se ivesc, încît fiecare lua
re de poziție să reprezinte un 
moment educativ pentru în
tregul colectiv. Prin conținu
tul lor, activitățile desfășura
te trebuie să determine spi
ritul de emulație, pasiunea 
pentru cultură și știință, do
rința de autodepășire, astfel 
încît anii de școală, anii for
mării intelectuale să fie folo
siți cu maximum de eficiență.

Tinînd seama de profilul dis
tinct al școlilor profesionale, 
liceelor de specialitate și șco
lilor de specializare posti icea- 
lă, plenara a concretizat sar
cini deosebite pentru organi
zațiile UT.C. care activează 
în aceste tipuri de școli. Mobi
lizarea elevilor la îndeplinirea 
principalei lor îndatoriri — 
învățătura — va îmbrăca aici 
forma unor activități legate 
de dezvoltarea dragostei față 
de meserie, a conștiinței și 
disciplinei muncitorești. S-a 
cerut o mai strînsă colaborare 
cu organizațiile U.T.C. din în
treprindere pentru a contribui 
mai activ la înfăptuirea mă
surilor privind buna organiza
re și desfășurare a practicii 
în producție, încît elevii să 
valorifice deplin, în folosul 
viitoarei profesii, timpul pe
trecut în uzină, să se inte
greze climatului de muncă și 
disciplină al colectivelor de 
muncitori.

în condițiile avintului știin
ței și culturii, cînd omul con
temporan este solicitat să-și 
însușească un imens tezaur 
de valori spirituale, școala 
trebuie să-1 pregătească oe

tlnăr la înălțimea epocii sale. 
Procesul de invățăm’nt asi
gură cadrul de bază al aces
tei pregătiri. Dar, — cum pe 
bună dreptate s-a subliniat în 
plenară — elevul trebuie sti
mulat să depășească, prin pre
ocupări de studiu în afara sar
cinilor școlare, hotarele ma
nualului- Organizațiile U.T.C- 
au fost solicitate să-și aducă 
o mai consistentă contribuție, 
alături de cadrele didactice, 
la extinderea și consolidarea 
cercurilor pe materii, — ca
drul propice, statornicit în 
viața școlilor, în care elevii 
își pot dezvolta aptitudinile și 
înclinațiile. S-a accentuat în
deosebi asupra necesității ca 
cercurile pe materii să fie 
astfel organizate încît elevii 
să găsească terenul unor acti
vități de studiu, dar și de ma
nifestare practică a aptitudini
lor lor. Plenara a recomandat, 
de asemenea, organizarea unor 
cercuri pentru disciplinele de 
științe sociale. Totodată, se 
impune ca o cerință foarte ac
tuală extinderea cercurilor 
tehnico-aplicative ținîndu-se 
seama de specificul școlilor, de 
particularitățile economice lo
cale. E necesar ca în viața 
cercurilor să se facă mai preg
nant simțită prezența elevilor 
înșiși, începînd de la stabilirea 
tematicii pînă la conceperea și 
finalizarea fiecărei acțiuni.

Experiența primelor socie
tăți științifice ale elevilor, 
care reunesc cercurile la ni
velul școlilor sau la nivelul 
localităților, pledează pentru 
extinderea lor — evident aco
lo unde există condițiile ne
cesare. Constituite din cercu
rile pe obiecte. — științe

sociale, științele naturii, teh
nice etc — societățile vor tre
bui să asigure coordonarea ac
tivității științifice a elevilor, 
să inițieze diverse acțiuni pen
tru valorificarea lucrărilor e- 
laborate în cercuri, să antre
neze elevii la concursurile pe 
obiecte și meserii, să organi
zeze expoziții, să desfășoare o 
vie propagandă științifică în 
rîndurile tuturor elevilor. Sta- 
bilindu-se o legătură perma
nentă a cercurilor cu între
prinderi productive, facultăți, 
institute de cercetare și pro
iectare, se vor crea posibilități 
mai bune pentru exercitarea 
unei activități de studiu, dar 
și cu caracter practic-aplica- 
tiv, cercurile înscriindu-se ast
fel și în sfera preocupărilor 
privind orientarea profesiona
lă a elevilor.

în unele municipii, în strîn
să colaborare cu inspectorate
le școlare, comitetele județe
ne ale U.TC. vor organiza 
„case ale tehnicii pentru elevi1* 
care vor coordona și îndru
ma cercurile asigurînd docu
mentarea și informarea teh- 
nico-științifică a elevilor.

Aplicarea măsurilor preco
nizate de plenară are meni
rea să ducă la creșterea con
tribuției organizațiilor UT.C. 
în procesul complex de for
mare a unui tineret școlar 
bine pregătit, cu o conștiință 
civică înaintată, dornic să 
muncească acolo unde patria 
are nevoie de el.

SCOPUL FINAL AL ACTI
VITĂȚII EDUCATIVE — 
FORMAREA UNOR TINERI 
CU FERME CONVINGERI 
POLITICE. Cu O ATITUDI
NE RESPONSABILA FAȚA 
DE MUNCA $1 ÎNDATORIRI
LE SOCIALE.

Munca educativă desfășura
tă în școală, cu sprijinul orga
nizațiilor U.TC., cuprinde in 
componentele sale atît însu
șirea de către elevi a cunoș
tințelor predate, cît și apro
fundarea și îmbogățirea aces
tora. transformarea lor în con
vingeri profunde, care să ducă 
la dezvoltarea conștiinței so
cialiste. a dragostei față de 
patrie, a devotamentului ne
mărginit pentru politica par
tidului. a hotăririi de a lupta 
neabătut pentru înfăptuirea 
acesteia.

Organizațiile U.T C. din școli 
dispun de o experiență bogată 
îii munca politică educativă, 
care, însă, — potrivit reco
mandărilor plenarei — ur
mează să fie mai bine valori
ficată și îmbogățită în folo
sul acestei categorii de tineri, 
cu interesele și cerințele sale 
specifice.

Astfel, s-a cerut organiza
țiilor U.T.C. ca în anul școlar 
în curs să inițieze, cu sprijinul 
școlii, activități de studiere și 
însușire de către toți elevii a 
documentelor Congresului al 
X-Iea al partidului, folosind 
în acest scop convorbirile, ex
punerile, dezbaterile, totul or
ganizat în raport de vîrstă, ne 
nivelul lor de cunoștințe, ți- 
nîndu-se seama, totodată, de 
programa școlară de la disci
plinele de științe sociale.
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prânzului
prin cantinele

Tovarășul Dumitru Popes
cu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit joi pe tovară
șul Luca Pavolini, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Italian, direc
torul revistei „Rinascita”, care 
face o vizită în țara noastră.

A participat tovarășul Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactorul șef al re
vistei „Lupta de clasă”.

*SPORT
Corespondență telefonică din Salonic de la VIOREL RABA

•3
■i SB wbJf'*''111 . ...................... ..

In medul

GRECII SE ANUNȚĂ
ADVERSARI REDUTABILI

de la Floreasca

Boxerii români

muncitorești
Nu întimplător despre cantine ne scriu mulți tineri. Ei formează majoritatea celor ce servesc

masa aici, economisind astfel o mare parte din timpul liber, rezoivind una din problemele impor
tante ale vieții de burlac. Am desprins din scrisori, din deplasările Ia cantinele muncitorești din județul
Dîmbovița, multe lucruri bune, lăudabile. Tn ultima vreme meniurile sint mai bogate In vitamine.

sortimentele mai îmbietoare. Inițiativa de a orga niza bufete proprii a rentabilizat sistemul auto-

gestionării. Se cuvine să evidențiem și faptul că în urma măsurilor luate de organele locale de
partid și de stat s-a îmbunătățit sistemul aprovizio nării cantinelor, astfel că, în present, aproape totul
depinde de măiestria profesională, de conștiinciozitate și simț de răspundere.

Parte din scrisorile sosite 
in ultimă vreme la redacție 
se ocupă de un aspect ta fel 
de important și anume : cum 
și în ce condiții se face ser
virea. Ne-an> propus să în
cepem articolul cu o canti
nă model : Moreni In anul 
trecut, aici a fost organizat 
un schimb de experiență așa 
că aveam toate atu-urilc 
pentru alegere O cantină 
curată, cu flori și multă lu
mină. Mina bunului gospodar 
se cunoaște peste tot. Se 
înmagazinau conservele pcfi-
tru iarnă, deși curățenia te 
'ăcea sg crezi că nimeni nu 
intră in aceste încăperi. Ani 
intilnit un personal stilat, 
bine calificat, liste singura 
cantină din jude) unde zil
nic se servesc abonaților 4 
feluri de mincare. Tovarășa 
Viorica Dumitru, responsa
bila cantinei, ne-a reținut 
ate i eu problemele gospo
dărești din care am înțeles 
de ce mulți tineri vin și 
seara la cantină, avînd nu
mai cuvinte de laudă despre 
oameni și modul cum sînt 
serviți. Drumul nostru a fost 
de bun augur. Intr-o măsură 
mai mică, pentru că despre 
alte locuri se poate spune—

...ÎN MAGAZIE DA, 
PE MASĂ BA !

de ce nu se servește 
masa acolo ?

Să revenim la cantina ,,Bu- 
Nu 
ni- 
a- 

in- 
o-

Ce înseamnă o cantină 
bună ? Am avut prilejul u- 
ndr discuții pe această temă. 
Unii : „să aibă 
bune" Bineînțeles, 
„personal calificot" 
este adevărat. Dar in noțiu
nea de „cantină bună intră, 
în egală măsură, și servirea. 
Să zicem că vrei să bei apă. 
Cauți paharul pe masă dar... 
e greu și împotriva reguli
lor igienice să se servească 
4 inși cu două pahare Șău 
da; de un pahar ciobit. Re
nunți. Este situația cantinei 
țesătoffei ..Duceai- din Pu
cioasa Am încercat să ințe*- 
legem de ce există o aseme
nea situație. Personalul 
ne-a spus „n-avem pahare", 
administratorul dimpotrivă 
„avem, dar...". Și intr-adevă> 
există in magazie. De ce nu 
și pe masă?!? La fel stau 
lucrurile cu vesela și paha
rele noi și la cantina Fa
bricii de ciment din Fieni, 
la Mija etc. Așa, făcind haz 
de u6caz„ ne~nn. întrebat ■<»<**» 
de vrânîe fee există in maga- ■

meniuri
Alții :

Și asta

♦

i

cegi", de la țesătorie. 
ne-am putut explica și 
meni n-a reușit să facă 
cest lucru, de ce aici, în 
cinta întreprinderii, sub 
chii conducerii administrati
ve (parte din tovarăși iau 
masa aici) mincarea se ser
vește in veselă semispălată, 
de ce tacimurile sint unsu
roase. Tot acestei întreprin
deri aparține și cantina de 
la filatură unde nu există 
astfel de neajunsuri. Să fie 
vorba de o neglijență ? Știm 
că au fost luate măsuri, șttm 
că lucrurile s-au îmbunătă
țit mult. dar este, canfl să -e 
intervină și in ce privește 

funcționalitatea, asigurîndu- 
se o servire cu adevărat ci
vilizată.

DE CE NU REUSESC SA 
CONVINGĂ PROCESELE- 

VERBĂLE

tn 
do
in
iți

Am vizitat toate cantinele 
muncitorești din județ 
parte din ele am găsit 
cumente întocmite de 
specția sanitară de stat,
care s-au specificat, la vre
mea lor. neajunsurile S-au 
„administrat" și amenzi De 
la caz la caz. Ultimul proces- 
verbal a fost întocmit în ur
ma anchetei efectuate ‘in 
perioadă februarie-noiem-

brie 1968. Cu excepția can
tinei de la Schela Moreni, in 
rest lucrurile au rămas a- 
proape ca la început. Atunci 
se indica să se servească 
fructe, lactate, ouă pentru a 
se realiza numărul de Calo
rii. Aceeași indicație ar tre
bui să se dea și acum. Jus
tificări există, numai că noi 
răspundem cu exemplul Mo
ronilor. și este suficient 
pentru a demonstra că totul 
depinde de simțul gospodă
resc. In procesele-verbale se 
specificau și lipsurile de 
funcționalitate (o parte din 
ele le-am amintit mai 
sus). In unele cantine spă
latul vaselor este o ade
vărată calamitate, deoare
ce operațiunea se face 
manual. Timpul trece repe
de, și vesela se așează ne- 
ștearsă și uneori prea puțin 
spălată. Operațiunile migă
loase care răpesc mult timp, 
se execută manual, ca să 
nu mai vorbim de oboseala 
fizică. La Mija, unde se ser
vesc zilnic 1200 <le mese, o 
fată taie cu cuțitul zilnic 60 
kg. de 
150—200 
de zile 
viciului 
nă electrică de tocat carne 
și tot de atunci se dau asi
gurări și promisiuni. Intr-o 
încăpere, poate ca piese de 
muzeu, se află două mașini 
de curățat cartofi. Inactive ! 
Explicația: se folosesc pen
tru cartofii noi ! Interesant. 
Primăvara trece repede. Ne 
gindim dacă specialiștii n-ar 
putea găsi o posibilitate de 
schimbare a tamburilor ta 
mașini ca să se folosească 
șj acum ? E așa de greu 
oare 2

„La ora prinzului" 
afli in 
tea să 
pecte : 
onare : 
mă.
ja) dar. lăsăm surprizele 
organelor care au in subor
dine cantinele muncitorești 
și in primul Hnd conduceri
lor administrative.

La ediția 1988 a tradițio
nalului concurs de arte plas
tice și literatură „Shankar”, 
organizat tn India pentru to
pii și tineret, au trimis lu
crări 175 000 de elevi din 85 
de țări «le lumii. Juriul con
cursului a atribuit 4 distinc
ții și unui grup de elevi ro
mâni. Elevul Gheorghe Țuică, 
de la Școala generală de co
regrafie și Anca Hariton, de 
la Școala generală de arte 
plastice din București, au 
primit distincții pentru pic
turile intitulate „Joc popular 
românesc" și „Obiceiuri de 
Anul Nou", iar Mariana An- 
gbel, de la Școala generală 
de muzică și arte plastice din 
municipiul Giurgiu, pentru 
pictura reprezentînd „Scenă 
de basm popular”. De ase
menea, eleva Bogdana Popes
cu din București a primit o 
diplomă de onoare pentru 
una din creațiile ei de proza.

mulțumiri

Pe adresa întreprinderii 
„Bihoreana*4, din Oradea, a 
sosit o scrisoare din Norvegia 
prin intermediul căreia firma 
„Coreet" aduce
pentru „calitatea excepționa
lă a mobilei stil", felicitîndu-i 
pe lucrătorii de la întreprin
derea orădeană care au reali
zat mobilă după gustul și pre
tențiile beneficiarilor.

A apărut:
„PRESA NOASTRĂ"

Revista Uniunii Ziariștilor 
din

Republica Socialistă România

învingători
• BALLABIO : „România nu poate rata calificarea".
• DOMAZOS : „La București vom face tot ce-i posibil pentru 
victorie".

4—1 realizat miercuri la Salonic 
de echipa elenă în dauna Elveți
ei, reduce la două protagonistele 
primei grupe a preliminariilor 
C.M. de fotbal : România și Gre
cia. Și chiar dacă suporterii elve
țieni, turiști de o zi în portul de 
la Marea Egee, fluturau fanioane
le de htrtie, strigînd „Mexico- 
Mexico” de-abia ultimul act — 16 
noiembrie la București — ne va 
spune marele adevăr. Poate nu 
ne-a surprins atît victoria grecilor 
cit maniera înfrîngerli alb-roșii
lor lui Ballablo. Laconic, afectat 
de insucces, domnul Erwin Balla- 
bio a declarat: „Echipa României 
nu poate rata calificajtea". L-am 
urmărit cu un interes mai mare 
pe numărul 10, Domazos. jucăto- 
rul-cauză a discutatului „divorț" 
Gheorghiadis — echipa națională. 
Iată de altfel, declarația vedetei 
echipei grecești, după meci, sem
nificativă tn acest sens : Dacă 
antrenorul Gheorghiadis ar fi fost 
schimbat mai din timp atunci ca
lificarea Greciei pentru Mexico ar 
fi fost un lucru cert pentru astăzi. 
La București vom face tot ceea ce 
este posibil pentru victorie". A- 
cest Domazos este Intr-adevăr un 
jucător de excepție, cu dribling

scurt șl forță de pătrundere eare 
tn plus, a căutat să demonstreze 
că team-ul elen nu se poate 
dispensa de serviciile sale. Alături 
de el, Papaioanou, a avut o ciu
dată predilecție pentru „bombele" 
cu adresă, surprinzătoare șl me
reu de la peste 25 de metri : „Nu 
am jucat cu toti la potențialul 
maxim. Cine nu ar fd fost mul
țumit la 4—0 ? Și totuși scorul 
putea fl mai mare". Portarul Ico- 
nomopoulos foarte sigur și inspi
rat va fl. credem, incomod Ia 
București pentru Dobrln și Dumi- 
traehe. Elvețienii, cum spuneam, 
au fost de nerecunoscut. în atac, 
ei au acționat fără convingere, ca 
intr-un joc-școală, cu pase țesute 
lent și ia intîmplare. Așadar, cele 
27 de posibilități pe care le cal
culam duminică seara, după exce-

noș- 
la 2 nul.

lentul 1—0 obținut de băieții 
tri cu Portugalia, s-au redus 
favorabile nouă : victorie sau ----
Aici, la Salonic, „microbiștii” în
tre care m-am aflat miercuri sea
ra tîrziu în piața Metaxa, spuneu 
că nu ar fi decît una... Replica 
echipei Greciei va fi, desigur, 
dintre cele mai tăioase. Dar la 
fluierul final al arbitrului aus
triac. Paul Schiler, aici, la Salo
nic, gîndindu-ne la extraordinara 
putere de luptă a băieților noștri 
— care poate dura, cum am văzut,

90 de minute ! — am intuit că 
totul se poate sfîrsi cu bine. La
kis Petropoulos, antrenorul națio
nalei Greciei, comentînd jocul e- 
chipel sale este de părere că „nu 
toți jucătorii pot rezista ritmului 
maxim pe parcursul întregului 
meci. Sint totuși mulțumit că în 
intervalul scurt de clnd lucrez 
cu naționala, am reușit să leg 
compartimentele. Pînă Ia partida 
decisivi de la București, vom face 
cea mal completă pregătire. Știu 
că acesta va fi cel mal greu joc 
pentru noi. Dacă vom lupta cu 
aceeași ardoare șl acolo, atunci 
rămln optimist**.

pîine, altele curăță 
kg. cartofi. De un an 
cantina solicită ser- 
de investiții o mași-

dacă te 
cantine ai posibilita- 
intilnești și alte as- 

urifele țin de aproviaii 
piine veche, fără for-

insuficient coaptă <Mi- 
dar.

ION DKOGOREANU 
activist U.T.C.

NICOLAE VASILESCU 
asistent

Inspecția sanitară de stat 
a județului Dîmbovița
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După o întrerupere scurtă, 
astăzi se reia campionatul na
țional de handbal masculin eu 
meciurile din turul al doilea 
programate tn sală. Timp de 
trei zile, deci, vineri, slmbâtă 
și duminică, cele 10 echipe din 
prima divizie a tării vor oferi 
partide de mare atracție care 
se vor desfășura la Floreasca.

Dar iată programul de azi ; 
orele 15 : Rafinăria Telea- 
jen — Dinamo Brașov, apoi 
în continuare ; Dinamo Ba
cău — Minerul B Mare ; Di
namo București — Voința 
București : Politehnica Timi
șoara — „U“ Cluj ; Steaua — 
Universitatea București.

Aseară în sala Floreasca, re
prezentativa de tineret a țării 
noastre a primit replica repre
zentativei Iranului. Părerea an
trenorului ȘERBU NEACȘU că 
echipa noastră va ciștiga întîl- 
nirea s-a adeverit. Boxerii ro- 
(hâni au învins detașat. O re
marcă specială pentru Ion 
GyBrfi care a boxat excelent, 
făcînd dovada calităților sale 
recunoscute. Ne-au mai plăcut 
Dumitru Mihalcea și Ilie Ion 
ctștigătOri prin abandon. Bo
xerii iranieni ni s-au părut 
fragili, mai puțin rodați. Ei nu ” 
posedă încă un bagaj de cuno
ștințe tehnico-tacțlce cu care să 
se poată impune în fața unor 
adversari bine pregătiți așa cum 
s-au dovedit tinerii boxeri ro
mâni. De la Iranieni în mod 
deosebit a impresionat „pana" ■ 
Malek Puor, care l-a învins pe 
Marin Dumitrescu.

Mîine boxerii iranieni pără
sesc Capitala pe calea aerului 
îndreptîndu-se spre Iași, unde 
vor susține tntilnirea revanșă.

în încheiere, considerăm că 
întîlnirea a fost utilă, ea per- 
mițînd antrenorilor lotului nos
tru de tineret să verifice gradul 
de pregătire la eare au ajun* 
elevii lor în vederea următoare
lor tntîlniri internaționale de 
mai mare anvergură.

T.F.

• Ieri s-a disputat în Capitală 
partida internațională amicală 
de fotbal dintre formația bul- ••••• 
gară Dunav Ruse și echipa ’ 
bucureșteană Progresul. întilni^* 
rea s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0) tn favoarea fotbaliș
tilor români.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)J
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4 o utilitate fără dreproș. știu 
’ ce mîndni este fin stare să 
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tul și Istnria pasionantă a 
șl țului...

Nu vreau să fiu înțeles 
greșit, deși am șanse foarte 
reduse ca unii să mă înțe
leagă exact : ideea de con. 
curs, in principiu, m| se pare 
mai mult decît salutară, 
ered sincer, că unele din a- 
ceste concursuri iși vădesc

făptuiască spiritul de emu- 
” latie, ba chiar mai mult, sint 

orîcînd gata să argumentez 
(dacă cumva mai e nevoie) 
că spiritul competițional se 
numără printre valoroasele 
fenomene etice $i civice, în- 

- treținîndu-ne flacăra auto- 
depășirii, verifieîndu-ne sta
diul unei anumite pregătiri, 

\ contribuind — dindu-ne pri
lejul unor întreceri cu alții 
și cu noi înșine — la forma
rea unor personalități ar
monioase. Dar cum bine zi
cea Horațiu, est modus_ in 
rebus — 
toate — 
zultate
chiar și 
cind. nu 
țele sint 

’intenții.

Știu, mi se va replica 
(nervos de către unii și cu 
un calm costînd destui... 
nervi, de către alții) că a- 
ceste concursuri plac, au 
ceea ce se cheamă priză la 
marele public, numărul a- 
matorilor de a deveni con- 
curenți este foarte mare, iar 
al celor care vor să asiste 
la succesul (și citeodată, del, 
viața e complexă ! la eșecul) 
concurenților poate intriga 
pînă și pe astronomi. Știu, 
înțeleg, sint convins că așa

5

există o măsură in 
excesul duce la re- 
contrarii dorințelor.
de data aceasta, 
mă îndoiesc, dorin- 
pline de excelente

tinără : concursomania dis
creditează o idee pe lingă 
care n-avem dreptul să tre
cem, fluierind nepăsători : 
ideea de a acumula cunoș
tințe nu neapărat in scopul 
de a le putea etala neîntîr- 
ziat și a le măsura cu ale 
altora, pe o scenă, in fața 
publicului, a microfonului 
ori a camerei de .luat ve
deri, ci, pur si simplu, pen- i 
tru că o datorie primordiala ț 
a omului, una din rațiunile, 
existenței sale este de a a- , 
cumula cunoștințe, de ,a fi 
mai deslept, mai informat 
mai cult și, reete mai ufll 
prin deșteptăciunea, infor
mația și cultura ta colectivi
tății de care aparții. . .

Ce-ar fi să ne mai gindim 
nițel la aceste concursori ce 
«e înmulțesc pa . ciupercile 
* * r fi să
mai cerem si părerea autori
zată : 
primul 
care, prin 
mendează 
acuzindu-le 
te. printre 
aici pe cel 
că, departe 
conectante. 
rafinată perfidie cadou) a- 
cestui secol agitat, astenia)?

Nu. zău. ce-ar fi ?

stau lucrurile ș> totuși ță- ■ , — • —
mîn la părerea că ce-i prea după ploaie? ^Ce-ar 
mult strică, rămin Ia păre
rea că, pe zi ce trece, ideea 
de a transforma in subiec
te de competiție, să-i zicem, 
intelectuală, toate întrebări
le posibile și imposibile, 
duce la saturație, și, in ulti
mă instanță, la demonetiza
rea unei formule principial 
valoroase.

Și aș mai adăuga, in mod 
specia] pentru o anumită 
vîrstă, cea tinără și foarte

a specialiștilor (și în
! rînd a psihologilor

alte părți, le a-
cu consecvență,
șl de alte păca- 
care aș anunți
mai grav : faptul
de a fî niște de
ne sporesc cu

A
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PENTRU MUNCĂ SI VIAȚA
în același timo, s-a insistat 

asupra necesității extinderii 
tuturor acelor forme de acti
vitate politico-educativă care 
au fost apreciate de elevi și 
și-au dovedit eficacitatea. Au 
fost amintite cercurile filozofi
ce, de economie politică etc. — 
ca părți componente ale socie
tăților științifice — precum și 
dezbaterile. jurnalele vor
bite, ciclurile complexe de 
activități, simpozioanele, evo
cările, vizitele la muzee și 
locuri istorice, la obiec
tive economice și social-cultu- 
rale. Alăturate formelor con
sacrate privind informarea 
poltică asupra evenimentelor 
interne și internaționale de 
actualitate, ele vor îmbogăți 
mijloacele organizației noas
tre de educare a elevilor.

în contextul muncii politico- 
educative, plenara a înscris și 
r» *?sitatea de a se lărgi ex
periența dobîndită privind an
trenarea masei de elevi la ac
țiunile voluntar patriotice, fă- 
cînd din fiecare acțiune un 
prilej de dezvoltare a dragos
tei și atașamentului față de 
munca fizică, a dorinței de a 
contribui activ, încă de pe băn
cile școlii, la edificarea socie
tății socialiste, la consolidarea 
frăției între elevii români și 
de alte naționalități

Așa cum s-a arătat în timpul 
lucrărilor plenarei, procesul 
îmbunătățirii muncii politice 
trebuie să se finalizeze cu 
contribuții directe și valoroase 
la înarmarea tineretului șco
lar cu concepții științifice des
pre lume și viață cu principii
le fundamentale ale politicii 
partidului și statului nostru, 
să contribuie la formarea pro-

fundelor sentimente patrioti
ce. a unei atitudini ferme, 
combative față de manifestă
rile retrograde, neștiințifice, 
mistice. Organizațiile UT.C. 
vor trebui să devină adevărate 
școli de formare la elevi a 
înaltei responsabilități sociale, 
a atitudinii înaintate față de 
muncă, cultivîna calitățile și 
virtuțile morale cele mai îna
intate, militînd pentru afirma- 
era și respectarea normelor de 
conviețuire socială și a lega
lității socialiste

UN CADRU OPTIM PENTRU 
SATISFACEREA CERINȚE
LOR DE ÎMBOGĂȚIRE SPI
RITUALA A TINERETULUI 
ȘCOLAR.

Rolul organizației U.T.C. în 
viața extrațcolară a elevilor 
este bine precizat, iar plenara 
a apreciat experiența cîștigată 
în acest domeniu. Dar dezide
ratele generale ale muncii e- 
ducative implică și aici per
fecționarea și diversificarea 
formelor folosite. Evident, se 
pornește de la obiectivul ma
jor al satisfacerii cerințelor de 
îmbogățire spirituală a tine
retului școlar, de atragere a 
masei largi de elevi în activi
tăți cultural-artistice, sportive 
și turistice. Elevilor trebuie să 
li se ofere posibilitatea de a 
activa în cercuri și formații 
artistice, în cenacluri literare, 
de a dezbate cu colegii și cu 
ajutorul specialiștilor, proble
me ale artei si literaturii, de 
a viziona spectacole, filme, de 
a străbate sălile expozițiilor și 
muzeelor. Trebuie să li se răs
pundă corespunzător dorinței 
de a se întrece în concursuri

Intensificați 
ritmul semănatului!

RHȘ(Urmare din pag. 7) , ^„Solului, chiar în condițiile de se
cetă aje acestei toamne, specia- 
liștii prganului agricol județean 
__ să convingă că cel

lucru este să nu se 
(?!). Optică cel pu
ia acești specialiști 
răspunderea pentru ~

Solului, chiar în condițiile de se-

cultural-artistice, de a-șl ma
nifesta talentul pe scenele ser
bărilor școlare. în jurul revis
telor școlare să se adune cei 
mai talentați elevi, încît aces
tea să reprezinte, prin conți
nut și modalități de expresie, 
tot ce este mai valoros din 
creația tineretului școlar.

Totodată, s-a subliniat 
organizațiile U.T.C. 
să-și facă mâi simțită 
zența în 
ții or distrăctiv-recreative 
dans.

FIECARE UTECIST — OR
GANIZATOR ȘI BENEFICI
AR AL VIEȚII DE ORGANI
ZAȚIE.

că 
trebuie 

pre- 
inițierea activită-

sărbătorirea zilei de 
naștere sau a evenimente
lor deosebite din viața elevi
lor etc. — încît școala să fie 
și în timpul liber locul de 
întîlnlre al elevilor, influența 
ei educativă exercitîndu-se 
fără intermitențe.

Dat fiind marea atracție a 
elevilor 
rism, ca 
vităti în 
nioasă, 
cu sprijinul școlii, 
dească mai multă 
vă în atragerea masei de 
elevi la acțiunile cuprinse în 
calendarul sportiv, la amena
jarea bazelor sportive pe lingă 
școli, vor trebui, de asemenea, 
să capete o mare extindere 
acțiunile 
tematice, 
canțe și 
mînă.

Un loc 
rile organizațiilor UT.C. din 
școli va trebui să-l ocupe ac
tivitatea de pregătire a tinere
tului școlar pentru apărarea 
patriei, asigurîndu-se, cu spri
jinul conducerilor școlilor și 
al centrelor de pregătire, 
un caracter cit mai atractiv 
acțiunilor inițiate.

față de sport și tu
și rolul acestor acti- 
dezvoltarea lor ărmo- 
organizația U. T. C. 

să dove- 
inițiati-

turistice, excursiile 
drumețiile în va- 

la sfîrsit de săptă-

sparte în preocupă-

Realizarea planului de mă
suri privind îmbunătățirea ac
tivității Uniunii Tineretului 
Comunist în rîndurile elevilor, 
adoptat de recenta plenară, 
presupune, ca o condiție esen
țială, întărirea organizatorică 
a organizațiilor U.T.C- din 
școli, perfecționarea stilului 
de muncă, promovarea cu mai 
mult curaj a principiului auto- 
cbnducerii încît toți uteeiștii 
să se simtă răspunzători pen
tru bunul mers al vieții U.T.C. 
Detalierea acestei sarcini a 
condus plenara la o seamă de 
recomandări de care organi
zațiile U.T.C. din școli vor tre
bui să țină seama în întreaga 
lor activitate.

Prima condiție a succesului 
o constituie antrenarea tuturor 
uteciștilor la conceperea și or
ganizarea activităților din 
școală, asigurîndu-se, paralel, 
angajarea lor plină de iniția
tivă, fantezie și spirit organi
zatoric la viața colectivului 
clasei și al școlii Un asemenea 
obiectiv se . poate realiza nu
mai prin întărirea grupei 
U.T.C. — ca verigă de bază 
a organizației din școală — 
aceasta însemnînd desfășura
rea unei activități concrete cu 
toți uteeiștii, încît fiecare să 
se simtă răspunzător de reali
zarea tuturor problemelor or
ganizației sale.

Trebuie vegheat ca tot ceea ce 
întreprinde organizația U.T.C. 
să fie strîns corelat cu preo
cupările școlii, pe baza pro
gramului de activități întoc-

mit în comun cu conducerea 
acesteia, prin consultarea ca
drelor didactice, a masei de 
elevi, sub îndrumarea nemii- 
locită a organizațiilor de par
tid. Asta presupune evitarea 
paralelismului și a supraîncăr
cării, diversificarea activități
lor în funcție de profilul școlii, 
al particularităților de vîrstă 
și preocupărilor elevilor. Așa, 
bunăoară, în școlile generale 
— unde, o dată cu trecerea la 
10 clase se înregistrează o 
creștere a numărului de ute- 
ciști — activitatea U.T.C. va 
trebui astfel concepută încît 
să asigure firesc trecerea de 
la pionierat la U.T.C-, prin ac
țiuni armonizate cu vîrsta și 
puterea de înțelegere a acestei 
categorii de uteciști.

Pentru îmbunătățirea for
melor de conducere a activi
tății organizațiilor U-T.C. din 
școli, asigurarea unei îndru
mări corespunzătoare și dife
rențiate, în raport cu proble
mele ce se ridică în diferitele 
tipuri de școli, cît și pentru 
antrenarea mai largă a elevi
lor și altor cadre competente 
la această activitate, plenara 
a hotărît crearea unor consilii 
pentru munca în rîndul elevi
lor la nivel comunal, orășenesc, 
județean, ca organisme con
sultative, subordonate comite
telor U.T.C. corespunzătoare. 
Aceste consilii vor fi constitui
te din membri aleși ai comite
telor comunale, orășenești, mu
nicipale și județene, precum și 
din alte cadre didactice și e- 
levi. De asemenea, va lua fiin
ță Consiliul pentru munca în 
rîndul elevilor de pe lingă 
C.C. al U.T.C.

Consiliile, îndeosebi, cele de

la nivelul municipiilor, orașe
lor și comunelor, vor trebui 
să-și consacre activitatea, în 
principal .îndrumării și spri
jinirii nemijlocite a organiza
țiilor U.T.C. din școli, genera
lizării experienței pozitive, or
ganizării concrete a acțiunilor 
politice, profesionale, cultura
le și sportive pentru masa ele
vilor din localitatea respecti
vă. Consiliile elevilor vor 
colabora activ cu inspec
toratele școlare, cu consiliile 
pionierilor și celelalte orga
nisme care, prin natura acti
vității lor, sînt chemate să 
contribuie la educarea tinere
tului studios.

Dispunînd de asemenea în
drumări practice, avînd la dis
poziție un plan de măsuri bo
gat, în lumina căruia se pot 
elabora programe concrete de 
activitate, particularizate pe 
specificul școlilor și al colecti
velor de elevi — organizațiile 
U.T.C. au create toate premi
sele ca, în acest an școlar, 
munca lor să se situeze, cu 
tot mai bune rezultate, în lar
gul proces educativ pe care îl 
desfășoară școala pentru for
marea multilaterală a elevilor.

Organizațiile U.T.C. din școli 
au asigurate toate condițiile 
pentru a se afirma ca factori 
activi în procesul de pegătire 
și formare a elevilor. Este de 
datoria lor să-și aducă o con
tribuție de prestigiu la creș
terea unui tineret adevărat, 
să-i stimuleze pe elevi să de
vină mai sîrguincioși, mai per- 
severenți, mai pasionați, mai 
dinamici, să înflăcăreze min
țile și inimile tinerilor, să-i 
îndemne să aspire la împlini
rea celor mai nobile idealuri.

semănat, deoarece pentru cele 5 
semănători ce lucrează, numai • 
doi membri cooperatori au fost 
reparlizați. Ca urmare, ei, trac
toriștii sînt cei care conduc trac
torul, alimentează semarratpril?, 
„supraveghează" ca toate țubu-tl 
rile să funcționeze... Pentru că, ..... ..... .......... .........r, ___
omenește nu este posibil ca a- tiva agricolă din Icoana, încă o
ceeași persoană să facă, toate a- sută treizeci de hectare mai sînt

de însănjînțat, deși unitatea avea 
toate condițiile să încheie aceas
tă lucrare de acum cîteva zile. 
Instructorul U.J.C.A.P., Florea 
Dinu, motivează că rămînerea îh 
urmă se datorează muncii dezin
teresate a președintelui Nicolae 
Chiriță, a inginerului agronom 
Iancu Stelea și a celorlalți tova
răși din consiliul de conducere al 
C.A.P., care mereu și-au început 
ziua de lucru la 8 și au înche
iat-o la prînz. în cîmp, tracto
riștii Gheorghe Stoian și Eugen ; 
Marin Se plîng de faptul că și 
în ceasul al doisprezecelea (alu- 
zie la epoca optimă de lucru), 
sînt nevoiți să lucreze tot cu ju
mătate din capacitatea semănăto- ”' 
rilor. Le lipsește sămînța. Zilnic 
așteaptă să mai fie triorați 3—4 
saci de grîu pentru care nu exis
tă buletinul roșu. O vorbă în
țeleaptă spune că : „ceea ce se
meni, aceea culegi”. Dumnea
voastră ați uitat-o, tovarășe Chi
riță ?

Semințele sînt o problemă încă 
nerezolvată (?!) și în alte coope
rative agricole. La Aluniș, Baldo- 
vinești, Giuvărăști, Găvănești, Ci- ’T 
lieni, Orlea nu se seamănă pen
tru că ceea ce trebuia făcut cu 
o lună în urmă, abia acum se 
împlinește — autocamioanele a- 
leargă pe șoselele Corăbiei, Bal-, 
șului, Caracalului și Slatinei după 
semințe. Adăugind situației a- 
mintite numărul mare de trac
toare inactive (I.M.A. Caracal — 
18; Corabia — 20 ; Drăgănești- 
Olt — 16 ; Găneasa — 28 etc), 
lipsa frontului de lucru pentru ,,. 
tractoare din cauza activității 
slabe la recoltat avem conturat - 
și ritmul de lucru în perspeotivă. 
Acesta va fi departe de cel ce - 
se așteaptă. Iată ce ne determi- 
nă să sugerăm organelor jude- 
țene Olt ca, în aceste ultime zile i. 
optime la semănat să intervină 7.. 
operativ și eficient (cum n-au 
prea făcut-o pînă acum) în sco
pul încheierii semănatului la- 
griu. Se impune concentrarea 
forței mecanice în unitățile ră- '■ 
mase în urmă, organizarea de ac- -• 
țiuni cuprinzătoare la recoltatul 
porumbului și eliberatul terenu
rilor ce vor fi însămînțate, rezol
varea tuturor celorlalte probleme 
ce influențează mersul lucrărilor 
din actuala campanie.

au încercat 
mai potrivit 
mai semene 
țin curioasă 

.investiți eu . ... ______
destinele agriculturii județului 
Olt. In același timp, la coopera-

ceeași persoană să facă. toate a- 
cestea, din cîte se pretinde, re
alizează și ei ce pot. De fapt,.„„. 
ce pot înseamnă aici numai să 
existe griul în coșul semănători
lor, încolo... Se lucrează cu mar
catoarele ridicate, între două 
cîmpuri ale semănătorilor rămî- 
nînd, adesea, greșuri și de un 
metru lățime, din 29 de tuburi 
dacă funcționează normal jumă
tate ! Lingă tractoriști nu este 
nici inginerul agronom, nici pre
ședintele și nici vreun brigadier. 
Se ocupă aceștia de celelalte lu
crări ? Nu s-ar putea spune. Re
coltatul porumbului și eliberatul 
terenului se face în .1  JL... 
melc. Tn ultimele șase zile, doar 
60 de hectare au fost eliberate. 
Cînd am ajuns la Negreni, soa
rele era la amiază, dar în lanu
rile de porumb nu se mai afla 
nimeni. L-am solicitat pe ingi
nerul agronom Ion Manea. După 
ce a schimbat trei vorbe eu noi 
s-a scuzat că merge în cîmp. Dar 
după o jumătate de oră l-am 
găsit „la o halbă", în bufet. 
L-am căutat pe președinte și am 
aflat, că împreună cu cei din 
consiliul de conducere, se află la 
Scomicești, la o ședință. în 
schimb, la sediul C.A.P. am citit 
pe un petic de hîrtie programa
rea pentru a doua zi : brigăzile 
Stanca, Popescu Ion și Neagoe 
Tudor la recoltat, la asfalt. Atît 
și nimic mai mult. Cît vor trebui 
să lucreze aici ? Cu ce să în
ceapă pentru a asigura timp de 
lucru tractoriștilor care pregătesc 
terenul ? Dar celelalte brigăzi, 
unde vor lucra ? Probabil că, în 
dimineața următoare va rezolva 
președintele Marin Topală și a- 
ceste probleme.

Am prezentat mai pe larg si
tuația de la cooperativa agricolă 
din Negreni. Dar și în alte locuri 
rămînerea în urmă cu semăna
tul griului poate fi explicată în 
aceleași cauze : slăbiciuni în or
ganizarea muncii, în folosirea cu 
randament scăzut a mijloacelor 
mecanizate. Curios că greutăților 
din această toamnă, specialiștii 
direcției agricole caută să le 
opună numai scuze, fel și fel de 
motivări. în zona Balșului, de 
pildă, dumnealor au încercat să ne 
convingă că nu se poate face ni
mic pentru urgentarea semănatu
lui. In loc să prezinte soluții și 
mijloace de pregătire optimă a

ritm de

LICEUL AGRICOL FUNDULEA, JUDEȚUL ILFOV
Primește înscrieri pentru EXAMEN DE DIFERENȚA a absol

venților școlilor tehnice agricole de 4 ani și tehnice de maiștri 
agricoli pînă la 30 noiembrie 1969 pentru to|i anii de studiu.

Lămuriri la secretariatul liceului între 7,00—15,00.



SOSIREA LA BANGALORE

Pe s te

BANGALORE 16. — Tri
mișii speciali Agerpres, trans
mit : După trei ore de zbor, 
avionul special al forțelor ae
riene indiene, cu care călăto
resc oaspeții români, a aterizat 
joi pe pista aeroportului din 
Bangalore, capitala statului 
Mysore, unul din cele 17 state 
care alcătuiesc federația in
diană.

Situat în partea de sud- 
vest a țării, pe coasta Mării 
Arabiei, pe un podiș cu o 
înălțime de 600 metri deasu
pra nivelului mării, flancat la 
est și la vest de două lanțuri 
muntoase, statul Mysore este 
renumit pentru pădurile sale 
de tec, abanos, cedru, santal 
și bambus, care constituie 
materia primă a unei impor
tante părți a industriei sale. 
Mari suprafețe agricole sînt 
rezervate plantațiilor de ca
fea, care a fost cultivată aici 
pentru prima oară în India. 
Ca și în restul țării, cea mai 
mate parte a populației sta
tului, de aproape 30 milioane 
locuitori, este ocupată în a- 
gricultură. Eforturile Indiei 
de emancipare economică își 
pun însă tot mai pregnant 
amprenta și în această re
giune care cunoaște în acești 
ani o dezvoltare rapidă a ca
pacităților industriale, ates
tată printre altele de prima 
fabrică indiană de avioane, 
de moderna uzină de mașini- 
unelte „Hindustan", de uzi
ne pentru echipament elec
tronic etc.

La coborîrea din avion, to
varășii Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, și Ion Gheorghe Maurer, 
cu soția, sînt întîmpinați de 
guvernatorul statului Mysore, 
Somanath Lyer, cu soția, și 
de primul ministru al guver
nului statului, Patil Veeren- 
dra. Pe aeroport se află, de 
asemenea, membri ai guver
nului statului Mysore, gene
rali șl ofițeri superiori ai for
țelor armate indiene, membrii 
Consiliului municipal al ora
șului Bangalore, alte persoa
ne oficiale, numeroși ziariști, 
fotoreporteri și operatori, re
prezentanți ai ziarelor și a- 
gențiilor de presă indiene și 
străine.

Sînt intonate imnurile de 
stat ale României și Indiei. 
Președintele Consiliului de 
Stat trece în revistă garda 
de onoare aliniată pe aero
port.

Coloana mașinilor oficiale 
se îndreaptă apoi spre reșe
dința rezervată oaspeților 
români, palatul Raj Bhâvan.

Pe întreg traseul, conducă
torii români sînt salutați cu 
căldură de populație.

Bangalore — capitala statu
lui Mysore, este considerat 
unul dintre cele mai frumoase 
orașe ale Indiei, în special da
torită parcurilor și grădinilor 
sale. Istoria cunoscută a ora
șului începe în anul 1537, cînd 
unul din șefii militari ai re
giunii a construit aici un pu
ternic fort, „Fortul lui Kempe 
Gowda" — care se păstrează 
și astăzi, fiind un monument 
specific al arhitecturii mili
tare indiene medievale. La 
Bangalore se află, de aseme
nea, numeroase institute de 
învățămînt superior și mediu, 
care pregătesc cadre de spe
cialiști necesare procesului de

industrializare a țării. Nu
meroasele întreprinderi exis
tente aici conferă orașului un 
caracter industrial.

Tot în capitala statului My
sore își are sediul „Institutul 
indian de științe” — renumit 
în întreaga lume pentru rezul
tatele obținute de cercetătorii 
săi în toate domeniile științei 
moderne.

Joi după-amiază, chiar din 
prima zi a vizitei lor la Ban
galore, Oaspeții români au a- 
vut prilejul să cunoască una 
din dovezile concludente ale 
succeselor obținute de poporul 
indian în efortul său de în
scriere a țării în orbita pro
gresului tehnologic mondial 
— complexul industrial „Hin
dustan".

însoțiți de S. Rath, ministrul 
industriei în guvernul statului 
Mysore, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu Corne- 
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, 
Ion Morega, adjunct al minis
trului construcțiilor de mașini, 
Petre Tănăsie, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Delhi, sînt întîmpinați la 
sosirea în uzină de președin
tele Consiliului de Adminis
trație, S. M. Patel, și de direc
torul general K. R. S. Gowda.

Oaspeții sînt conduși, de-a 
lungul principalelor secții ale 
Fabricii de mașini-unelte, 
unde prind treptat contur mo
demele strunguri, raboteze, 
prese hidraulice etc, realizate 
după cele mai perfecționate 
tehnologii. Gazdele evocă cu 
mîndrie succesele obținute de 
colectivul uzinei, aprecierea 
de care se bucură rodul mun
cii lor, atît în țară, cît și pe 
plan mondial. Vizitatorii pri
mesc ample informații despre 
istoricul întreprinderii ■— con
struită exclusiv prin investi
țiile statului — despre efortu
rile depuse pentru asigurarea 
calificării superioare a cadre
lor de muncitori și tehnicieni. 
Astfel, dacă în primii ani 
după intrarea în funcțiune a 
uzinei, a fost nevoie de aju
torul unor specialiști străini, 
arată dl. S. M. Patel, într-o 
perioadă relativ scurtă ei au 
fost complet înlocuiți cu ti
neri ingineri și muncitori in
dieni.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu se interesează îndeaproape 
de caracteristicile tehnice ale 
mașinilor-unelte fabricate aici, 
de procedeele tehnologice, de 
capacitatea de producție și 
de numărul angajaților uzi
nei. Aflăm astfel că uzina, în 
care lucrează 7 000 de munci
tori, tehnicieni și ingineri, 
produce acum mașini-unelte 
în valoare de 170 milioane de 
rupii anual. Ultimul plan cin
cinal al Indiei prevede ca, 
pînă în 1973, producți^ să 
crească în medie cu 50 la sută 
față de 1969.

Este vizitată apoi Fabrica 
de ceasuri, unde lucrează 2 000 
din cei 7 000 de angajați ai 
Complexului industrial „Hin
dustan". Fabrica asigură în 
prezent pentru piața internă 
și externă peste 320 000 de 
ceasuri pe an, urmînd ca pînă 
în 1973 să producă 500 000 de 
ceasuri anual.

După
asasinarea

președintelui
Somaliei

MOGADISCIO 16 (Agerpres). 
■— Postul de radio Mogadiscio 
anunță că miercuri seara, după 
asasinarea președintelui Somaliei, 
Abdirashid Aii Shermarke, auto
ritățile somaleze au decretat in
terdicții de circulație în întreaga 
țară, iar în capitală unități ale 
forțelor de ordine patrulează pe 
străzi. Guvernul s-a întrunit în
tr-o sesiune extraordinară și a 
hotărît să instituie o comisie în 
scopul alegerii în decurs de 30 de 
zile a unui nou președinte al 
țării. In acest scop a fost convo
cată o sesiune a Adunării Națio
nale.

Potrivit prevederilor constitu
ției, președintele Adunării Națio
nale îndeplinește în mod auto
mat funcția de președinte ad-in- 
terim pînă la alegerea unui nou 
șef al statului. Președintele ad- 
interim s-a adresat populației ce- 
rîndu-i să păstreze calmul în în
treaga țară și să evite orice in
cidente sau dezordini.

Agențiile de presă relatează că 
asasinul președintelui Shermarke, 
identificat în persoana lui Abdul- 
kadir Abdi, membru al poliției 
somaleze, este arestat.

Autoritățile de la Mogadiscio 
au anunțat că funeraliile pro», 
ședintelui Abdirashid Aii Sher
marke vor avea loc la 20 octom
brie.

in întreaga lume — puternice demonstrații ale tinerei generații §

Ș tratativele cu privire Ia schim- 
Ș burile de mărfuri între Republi- 
I “ “........... ' .......... .

SOLIDARITATE
CU EROICUL VIETNAM

Ziua de miercuri 15 octombrie a marcat cele mai mari demonstrații de protest, împotriva 
războiului din Vietnam cunoscute în istoria Statelor Unite. „M-DAY" (Ziua moratoriului) a pri
lejuit revărsarea unui adevărat val al nemulțumirii populare față de continuarea intervenției S.U.A. 
în Vietnam. Studenții ți tinerii au constituit elementul cel mai activ al acestor manifestații, organi
zate sub cele mai diferite forme, cu participarea a milioane de americani. Importanța ți ecoul lor 
a fost însă mult amplificat prin sprijinul ți ade?iu nile spontane venite din partea tuturor categorii
lor sociale pentru care războiul din Vietnam a devenit un caz de conștiință, un măcel lipsit de 
sens, o cheltuială exorbitantă ți inutilă. „Puneți capăt războiului imediat", „Aduceți trupele acasă", 
„încetați măcelul", se putea citi pe miile de pancarte purtate de demonstranți în cursul ne
număratelor mitinguri desfășurate în aproape toate orașele Americii.

Aspect de la mitingul tineretului ți studenților din Capitală 
desfășurat miercuri la Casa de cultură a studenților. Prilejuit 
de comemorarea a cinci ani de la asasinarea tînărului pa
triot sud-vietnamez Nguyen Van Troy, mitingul a constituit o 
nouă ți vie manifestare a solidarității tinerei noastre generații 
cu lupta dreaptă a eroicului popor al Vietnamului.

gcou deosebit a avut 
moratorlului" în special

chemat să 
jertfelor Ia 
distanță de

Un 
„Ziua - „
în rîndurile tineretului ameri
can, cel care este 
dea majoritatea 
mii de kilometri 
patrie. Tocmai de aceea aceste 
manifestații au fost extrem de 
puternice în peste 800 de uni
versități, colegii și școli supe
rioare din S.U.A., tineretul stu
dios exprimîndu-și dorința de a 
se pune capăt cît mai repede 
cu putință războiului. La New 
York numărul elevilor și stu
denților care au boicotat cursu
rile a atins procentul de 98 la 
sută iar cel al corpului didac
tic de peste 50 la sută. La Wa
shington peste 5 000 de studenți 
au manifestat în fața cartieru
lui general al Biroului federal 
de recrutare în forțele armate 
în timp ce la Colegiul Whitter, 
unde și-a făcut studiile preșe
dintele Nixon, a fost aprinsă o 
„flacără a vieții" în memoria 
celor căzuți în Vietnam. La 
Universitatea Wyoming studen
ții au făcut de gardă în fața 
unui monument ridicat în a- 
mintirea americanilor uciși in 
Vietnam iar la Colegiul din 
Newton (Kansas) clopotul sună 
la fiecare patru secunde în me
moria fiecărui soldat ucis — o 
acțiune ce va dura patru zile. 
In orașul Philadelphia 30 de ti

neri și-au distrus ordinele de 
recrutare în timp ce la Univer
sitatea din Louisiana a fost ri
dicată o pădure de cruci albe 
simbolice. Pretutindeni tinerii 
americani au purtat în această 
zi brasardă de doliu și o insignă 
pe care era scris „Stop războ
iului".

Puternicele manifestații 
miercuri s-au extins însă și 
afara teritoriului S.U.A., 
Europa occidentală, Asia,
merica Latină. La Viena peste 
200 de studenți americani au 
demonstrat în fața clădirii am
basadei S.U.A. iar la Londra 
studenții au organizat o veghe 
de patru ore în fața Colegiului 
Regal. Studenții americani din 
capitala Franței au manifestat

de 
în 
in 

A-

în fața clădirii ambasadei iar 
la Bologna peste 1 000 de stu- 
denți italieni $i-au exprimat 
solidaritatea cu lupta pentru 
încetarea războiului vietnamez. 
In fața consulatului S.U.A. din 
Toronto, 150 de studenți cana
dieni au demonstrat cu pan
carte pe care era scris : „Să 
nu mai fie război", la Ottawa 
manifestanțli au cerut retrage
rea imediată a trupelor ame
ricane din Vietnam, iar Ia 
Tokio grupuri de studenți s-au 
instalat în fața ambasadei 
S.U.A. scandînd : „Vom reuși". 
Manifestații similare au mai 
avut loc la Madrid, Bruxelles, 
Tel-Aviv, Bogota.

Succesul Înregistrat de „Ziua 
moratoriului pentru pace in 
Vietnam" este amplu comentat 
în paginile presei internațio
nale. Ziarul „NEW YORK TI
MES" consideră că „mesajul 
zilei de ieri, venit din toate 
părțile Americii, reprezintă o 
chemare ia o conducere mai 
efectivă spre pace" în timp ce 
„CHICAGO TRIBUNE" consi
deră că „mișcarea de protest 
este sprijinită de mulți ameri
cani care cred în mod sincer 
că Statele Unite trebuie să-și 
retragă forțele dintr-un război 
pe care nu-1 pot cîștiga". „Pen
tru prima oară de la începutul 
războiului din Vietnam — subli
niază cotidianul parizian „LE 
FIGARO" — cei ce-1 apără sau 
numai îl acceptă au apărut 
subit drept insulițe minoritare 
în sinul unei vaste majorități 
care îl critică și-l resping. A- 
ceasta este revelația capitală a 
acestui 15 octombrie". „Ieri — 
scrie L’AURORE" — întregul 
New York și întreaga Americă 
s-au transformat intr-un imens 
Hyde Park în care se țineau 
mitinguri la fiecare colț de 
stradă...". Ziarul londonez 
„DAILY SKETCH" relevă că 
demonstrațiile de miercuri „au 
fost mai mult decît un avertis
ment... ele au reprezentat o ex
primare a crizei încrederii na
ționale. Mai întîi Coreea, acum 
Vietnamul...".

Ziua de 15 octombrie 1969 a 
trecut. Dar aceasta nu înseam
nă și sfîrșitul acțiunilor de pro
test împotriva Intervenției în 
Vietnam. Sam Browp, coordo
natorul „Moratoriului pentru 
pace în Vietnam", a declarat Ia 
Washington : „Dacă nu se va 
ivi o schimbare în politica viet
nameză, dacă președintele nu 
va răspunde apelurilor noas
tre, va fi organizat un al doilea 
moratoriu. Mișcarea va conti
nua pină cînd băieții noștri se 
vor înapoia acasă — cu două 
zile de demonstrații lutta vii
toare, trei zile în decembrie și 
patru zile în ianuarie".

I. RETEGAN

Poziții contradictorii față de declarația americană
privind Libanul

ZBORUL NAVELOR COSMICE

SOVIETICE „SOIUZ"
„Soiuz-6" a aterizat

Agenția TASS informează că, după ce și-a îndeplinit cu 
succes programul de zbor, nava cosmică „Soiuz-6“, pilotată 
de echipajul format din Gheorghi Șonin și Valerii Kubasov, 
a aterizat joi la ora 12,52 (ora Moscovei) în regiunea dinainte 
stabilită de pe teritoriul U.R.S.S., la 180 kilometri nord-vest 
de orașul Karaganda.

Pentru efectuarea coborîrii 
de pe orbită, comandantul na
vei a executat orientarea ma
nuală și, în momentul stabilit, 
a pus în funcțiune instalația de 
programare a coborîrii. După 
ce motorul a încetat să func
ționeze, de nava cosmică s-a 
desprins aparatul de coborîre, 
în care se afla echipajul.

Zborul aparatului de cobo
rîre s-a făcut pe o traiectorie 
dirijată, folosindu-se proprie
tățile aerodinamice ale aces
tuia. După frînarea în atmos
feră, a fost pus în funcțiune 
sistemul de parașutare, iar 
motoare speciale, au asigurat 
aterizarea.

Pe Pămînt, cosmonauții au 
fost întîmpinați de reprezen
tanți ai grupului de recupera
re, prieteni, instructori spor
tivi, ziariști.

Zborul navei cosmice „So- 
iuz-6“ a fost încheiat cu suc
ces. Rezultatele obținute au 
o mare importanță tehnico-ști- 
ințifică. Cosmonauții se simt 
bine.

ale ziariștilor, Gheorghi Sonin a 
declarat că nava sa a fost atît de 
aproape de celelalte două, încît 
arin hublou se vedeau clar toate 
detaliile acestora.

Inginerul de bord Valeri Kuba
sov a declarat că experiențele de 
realizare a sudurii în vid și în 
stare de imponderabilitate au fost 
reușite, efectuîndu-se toate ope
rațiile planificate. Rezultatele vor 
fi analizate pe Pămînt.

Răspunzînd la întrebări referi
toare la raportul dintre: om și a- 
paratele automate, cei doi cosmo
naut au declarat: „Sîntem pen
tru o încredere mai mare în cos
monaut. Automatul nu trebuie 
să-l înlocuiască De om ci să-l a- 
jute“.

navele cosmice „Soiuz-6“, „So- 
iuz-7“ și „Soiuz-8“, care con
tinuă zborul în grup, efectua
seră 79 de rotații și respectiv 
63 și 47 de rotații în jurul Pă- 
m'întului.

Membrii echipajelor nave
lor cosmice au executat cer
cetările tehnico-științifice și 
medico-biologice prevăzute în 
programul de zbor și au pus 
la punct în continuare mijloa
cele de manevrare manuală pe 
orbită.

Prima zăpadă a învăluit în alb 
locul de aterizare a navei cosmi
ce „Soiuz-6“, care a coborît lin 
pe Pămînt, la 180 km de orașul 
Karaganda.

Atunci cînd membrii echipei 
de recuperare au sosit la fața lo
cului, echipajul de cosmonauți, 
care petrecuse în cosmos aproape 
cinai zile, era înconjurat de un 
grup de elevi, care sosiseră în 
fugă, întrerupîndu-și lecțiile.

Răspunzînd primelor întrebări

Agenția TASS transmite că 
joi, echipajul navei cosmice 
„Soiuz-6“, alcătuit din Gheor
ghi Șonin și Valerii Kubasov, 
au efectuat experimente de su
dare Sn Cosmos. Țelul aces
tor experimente a constat în 
determinarea particularităților 
operațiunilor de sudare a dife
ritelor. metale în condițiile 
spațiului cosmic. După cum s-a 
anunțat anterior, nava „So- 
iuz-6“ este dotată cu apara- 
taj tehnologic unic, destinat 
cercetării diferitelor metode de 
sudură a metalelor în condiții 
de vid înalt și imponderabili
tate. Aparatajul de sudură 
este amplasat în compartimen
tul orbital, iar pupitrul de co
mandă al procesului de sudare 
în cabina echipajului.

La ora 11,00 (ora Moscovei),

După aterizarea cu succes a na
vei cosmice „Soiuz-6“, echipajele 
celorlalte două nave au continuat 
cercetările tehnico-științifice și 
medico-biologice prevăzute în 
program.

In timpul celei de-a 49-a și 
51-a rotații în jurul Pămîntului, 
Vladimir Șatalov a realizat, în 
scopul încercării sistemului de di
rijare manuală, corecții ale traiec
toriei navei „Softiz’S".

Echipajul navei „Soiuz-7“ a 
continuat observarea atmosferei și 
a norilor. In timpul survolării e- 
misferei sudice au fost reperate 
cîteva furtuni.

In compartimentele navelor se 
menține o presiune de 790 mm 
coloană de mercur, temperatura 
de plus 20 grade C și umidita
tea relativă de 40

Starea sănătății cosmonaut? 1 
este bună : pulsul 60—76 
nut, frecvența respirației 
pe minut.

Legăturile radio cu 
nave sînt stabile.

La orele 21,11 (ora Moscovei), 
cele două nave cosmice au Ieșit 
din zona de radiovizibilitate a 
centrelor de urmărire situate pe 
teritoriul U.R.S.S.

După înscrierea datelor nece
sare în jurnalele de bord cosmo- 
nauții au trecut la programul de 
odihnă.

la sută.

pe mi’
18—22

ambele

întilnire Gh. Rădulescu
M. Leseciko

MOSCOVA 16 — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, tran
smite : La 16 octombrie a avut 
loc la Moscova o întîlnire între 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi- 
piștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, și Mihail A. Leseciko, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

în timpul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, au fost abordate 
probleme economice de interes 
reciproc.

să de Dumitru Bejan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului 
exterior, iar delegația sovietică 
de M. Loșakov, membru al Co
legiului Ministerului Comerțu
lui Exterior

Sudura

• JOI au început la Moscova

ca Socialistă România și Uni
unea Sovietică pe anul 1970.

Delegația română este condu-

• DELEGAȚIA asociației de 
prietenîe româno-sovietlcă, con
dusă de Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului român 
de relații culturale cu străină
tatea, membru al Biroului con
siliului general ARLUS, a avut 
joi o întrevedere cu N. Pan
kov, vicepreședinte al Uniunii 
Asociațiilor sovietice de priete
nie și relații culturale cu ță
rile străine.

In aceeași zi, delegația ARLUS 
a făcut o vizită la uzina de rul
menți numărul 1 din Moscova, 
membru colectiv al asociației 
de prietenie sovieto-română.

Prin telefon pentru „Scînteia tineretului"

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — Joseph Sisco, asistent 
al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele O- 
rientului Apropiat și Asiei de 
sud-est, a declarat, în cadrul 
unei întruniri la Institutul 
pentru Orientul Mijlociu de la 
Washington că guvernul ame
rican acordă o mare importan
tă independenței și integrită
ții Libanului. El a subliniat 
că „S.U.A. ar privi cu mare 
îngrijorare orice amenințare 
la adresa acestei integrități, 
indiferent de unde ar veni 
ea“. Această declarație a lui 
Sisco a fost confirmată și de 
purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat, Robert 
McCloskey, care a subliniat 
că declarația secretarului de 
stat adjunct „reprezintă reafir
marea oficială a politicii 
S.U.A., care sprijină suverani
tatea, independența politică și 
integritatea teritorială a Liba
nului".

care o acordă Statele Unite 
menținerii securității Libanu
lui". „Am fi preferat însă ca 
atenția acordată de Statele 
Unite problemelor noastre să 
înglobeze situația în ansamblul 
ei, adică îndeosebi problema 
Palestinei, astfel încît să i se 
poată găsi rapid o soluție".

Partidele politice libaneze au 
exprimat puncte de vedere 
contradictorii față de decla
rația americană. Partidul Fa
langele libaneze, prin preșe
dintele său, Pierre Gemayel, 
a primit favorabil declarația 
americană. Alte partide însă o 
caracterizează ca pe un ames
tec în afacerile interne ale 
țării.

BEIRUT 16 (Agerpres). — 
O primă reacție oficială liba
neză la această declarație a 
fost exprimată de Youssef Sa
lem, ministrul de externe li
banez, care, într-un interviu 
acordat corespondentului agen
ției A.F.P., a relevat: „Pri
mim favorabil declarația! ame
ricană asupra importatei pe

CAIRO 16 (Agerpres). — 
Presa egipteană a comentat 
critic declarația americană 
care, potrivit ziarului „Al 
Ahbar", ar urmări „să izoleze 
Libanul de lumea arabă". La 
rîndul său, ziarul „Al Gumhu- 
ria“ relevă că declarația „vi
zează încurajarea acelor ele
mente din Liban care sînt po
trivnice activității comandou
rilor palestiniene de pe teri
toriul libanez". Cu toate aces
tea, menționează ziarul, Liba
nul este o țară arabă și nu ar 
putea, chiar dacă ar dori-o, să 
nu-și îndeplinească obligațiu
nile asumate.

Culmile domoale ale Alpilor sloveni se 
rotesc un moment pentru a îmbrățișa, Ia 
500 metri, un lac glaciar albastru-malț, pe 
malul căruia se află stațiunea montană 
Bled. Priveliștea autumnală a castanilor 
arămiți, a castelului oglindit în lacul tra
versat de gondole, e generos oferită vizi
tatorilor de pe terasa Hotelului „Glob", 
construcție ultramodernă de o mare ele
ganță. In această săptămînă, însă, mulți
mea oaspeților veniți la Bled, nu va fi 
alcătuită de turiști, ci de reprezentanți a 
86 organizații de tineret din toată lumea. 
Reuniți în spațioasa sală de conferințe a 
hotelului, ei au participat la deschiderea 
Simpozionului Internațional organizat de 
către Uniunea Tineretului Iugoslav. Tema 
acestui simpozion — „Rolul tineretului în 
lumea contemporană" — pe cît de dezbă
tută astăzi, pe atît de generoasă prin im
plicațiile ei, a făcut obiectul expunerii 
cu care au debutat discuțiile de la Bled ; 
expunerea interesantă și complexă prin 
analiză a fost susținută de Milan Miiuti
novici, membru al Prezidiului Uniunii Ti
neretului Iugoslav, președintele Comisiei 
pentru relații internaționale.

Invitînd tinerii participanți să-și expună 
opiniile despre rolul și locul tineretului în 
societatea modernă, Milan Miiutinovici a 
afirmat că raportul își propune să ofere 
doar evantaiul multiplelor aspecte ale aces
tui fenomen social, fiindcă astăzi, nu nu
mai organizațiile tinerilor dar și institu
țiile statale, organizațiile internaționale, 
oamenii politici, savanții, observă cu mare 
atenție tineretul, modul în care se for
mează și cum acționează. Tînăra generație, 
a continuat raportorul, novatoare prin de- 
finiție astăzi și mai cultivată prin explo
zia științifică și tehnică, e conștientă de 
rolul și locul ei în lumea contemporană. 
Dar, a specificat reprezentantul tineretului 
iugoslav, tînărul se definește prin grupul 
social în care se situează, sistemul social 
politic fiind determinant pentru formarea 
sa și cu atît mai mult pentru analizarea 
manifestărilor, reacțiilor și perspectivelor 
lui. Milan Miiutinovici a înfățișat condiți
ile de care beneficiază tineretul _ iugoslav, 
libertatea de formare într-o societate so
cialistă, avantajele instrucțiunii oferite de 
această societate, posibilitatea de a parti
cipa în toate domeniile de activitate, ma
rea lui șansă istorică de a decide asupra 
perspectivelor țării. Cit despre revolta Și 
nemulțumirea tinerei generații, a arătat 
raportorul, ele aparțin acelor tineri care 
nu se simt și nu sînt încorporați de socie
tate — de societatea capitalistă ostilă a- 
devăratelor lor revendicări. Acest tineret 
care caută rezolvarea problemelor lui, n-o 
mai găsește în cadrul democrației burgheze 
devenită astăzi caricaturală. Societatea ca
pitalistă nu înțelege tineretul și nu e în 
stare să ofere, în afara îndemnului rapace 
de a aduna bunuri materiale, nici un 
ideal.

Tineretul din toată lumea, plin de ener
gie și in majoritatea sa animat de aspirații 
generoase, luptă astăzi pentru găsirea căilor 
proprii de afirmare și realizare, se află in 
primele rînduri ale luptei lor pentru drep
tate socială, pentru pace în Vietnam și în
treaga lume, împotriva colonialismului și 
a războiului.

Dar, acest tineret, a specificat vorbitorul, 
e împărțit astăzi în 1640 organizații. Pen
tru a-și putea folosi forța tinerii trebuie 
să se cunoască, să-și cunoască idealul, as
pirațiile, căile comune de luptă ; în acest 
scop colaborarea, contactele multilaterale 
nu pot fi decît fructuoase. Simpozionul de 
la Bled își propune tocmai acest obiectiv ; 
și dacă dezbaterile de aici, a încheiat Milan

O interesantă dezbatere
la Bled

„Rolul
tineretului
in lumea

contemporană"
Miiutinovici, vor reuși să oglindească opi
niile tineretului privind situația sa în lu
mea contemporană, perspectivele și căile 
de realizare a idealurilor sale, înseamnă 
că acest simpozion și-a atins pe deplin 
scopul propus.

A doua zi, au început dezbaterile. Pri
mul vorbitor a fost Louis Eaks, reprezen
tantul Ligii Naționale a Tinerilor Liberali 
din Anglia. El a arătat că in țara sa, tînăra 
generație e nemulțumită de tendințele aca
paratoare de bunuri materiale a societății 
în care trăiește. Tînăra generație a Angliei, 
în marea ei majoritate — a spus vorbito
rul — nu mai suportă corupția, lăcomia, 
nedreptatea socială care o împiedică să se 
manifeste potrivit potențelor și capacită
ții ei.

Reprezentantul Comitetului European al 
Comitetelor Naționale ale Tineretului, Er- 
gun Eshunai, a atras atenția asupra varietă
ții problemelor pe care le au tinerii din 
statele dezvoltate din punct de vedere in
dustrial, față de cei din țările în curs de

dezvoltare, propunind stabilirea unei stra
tegii diferențiate de luptă pentru rezolva
rea lor. Aspirațiile și obiectivele studențl- 
mii din Turcia, care militează pentru modi
ficarea legilor universitare și instituirea 
unui sistem național eficace de învățămînt 
au fost expuse de Biilent Tahiroglu, vor
bind în numele Comitetului național al ti
neretului turc. După ce delegatul Comite
tului Național al Tineretului din Olanda, 
Von Meierfeld, a vorbit despre necesitatea 
mobilizării tinerilor din întreaga lume în 
lupta antiimperialistă și anticolonialistă, 
dscuțiile s-au îndreptat către aspirațiile ti
neretului din America Latină, amplu repre
zentat la acest simpozion.

Carlos Santiago Solano, reprezentantul ti
neretului socialist din Chile, șî-a manifes
tat dorința de a cunoaște și activitatea și 
poziția altor organizații și forțe politice, 
pentru a-și îmbogăți experiența și clarifica 
perspectiva. Reprezentantul tineretului co
munist din Venezuela, Antonio Mesa, a afir
mat că alături de explozia științifică și teh
nică actuală se poate vorbi și de „o explo
zie a tineretului" ca potențe, energie, forță. 
El a demonstrat însă necesitatea canalizării 
forțelor tineretului în lupta socială și poli
tică de astăzi. O analiză atentă și profundă 
a specificității tinerei generații și_ a exi
gențelor sale a fost realizată de către re
prezentantul Confederației Naționale a Ti
neretului rural din Mexic ca dealtminteri 
și alocuțiunea lui Alberto Rios Sponseo, re
prezentantul tineretului comunist din Chile. 
Tinărul comunist chilian a afirmat că in 
țara sa, tineretul își dedică întreaga ener
gie, luptei antiimperialiste și anticolonia
liste. Același obiectiv a fost subliniat de 
reprezentanții organizațiilor de tineret din 
țările aflate încă sub jugul colonial pre- 
zenți la Bled — Angola, Guineea Portugheză 
și Insulele Capul Verde — ca și de tinerii 
veniți din țări aflate in curs de dezvoltare 
ca, de pildă, Zambia ori Senegal.

Numeroși participanți Ia dezbateri au 
subliniat necesitatea aprecierii juste, 
exacte, de către tineri a proceselor politice 
și sociale ce se desfășoară astăzi in lume 
pentru a-și putea dirija in mod progresist 
energia, arătîndu-sc că deși tineretul e în
cărcat de toată răspunderea făuririi viito
rului, el nu e totuși o clasă, ci aparține unor 
clase diferite, unor structuri politice și so
ciale diferite, că el va acționa eficient dacă 
se va alătura clasei celei mai progresiste, 
unde, alături de celelalte generații, folosind 
experiența lor, își va afla adevărata busolă.

La Bled tinerii discută cu ardoare nu nu
mai în cadrul oficial : ei continuă să se in
tereseze de o multitudine de probleme în 
discuțiile prietenești care se poartă și în 
afara sălii de conferințe. Varietatea con
cepțiilor și a aspirațiilor nu împiedică in
teresul și eficiența cunoașterii, atît de pro
prii tinerei generații.

Din complexul program 
științific realizat de savanții 
aflăți la bordul navelor cos
mice sovietice Soiuz-6, So- 
iuz-7 și Soiuz-8 ne-au reținut 
atenția deosebit de intere* 
sântele experiențe efectuate 
în domeniul sudurii. Am so
licitat cîteva explicații cu 
privire la importanța acestor 
experimente tovarășului dr. 
inș. ADOLF MILLION, con
silier științific pentru proble
me de sudură în cadrul In
stitutului de cercetări tehno
logice pentru construcția de 
mașini.

VIORICA TANASESCU

Bled, 16 octombrie

Experiența realizată în 
premieră de savanții sovie
tici este de o utilitate și de 
o importanță oare aproape 
nu mai trebuie demonstrate. 
Sudura prin difuzie este un 
prooedeu care se aplică și pe 
Pămînt, dar în condiții deo- | 
sebit de dificile, deoarece I 
trebuie creat un vid artifi- 1 
cial, ceea ce limitează mări- I 
mea pieselor care pot fi su- I 
date și afectează calitatea 
sudurii.

In Cosmos s-a experimen
tat acum, cu succes, posibi
litatea sudării materialelor 
relativ ductile la temperatu
ra ambiantă și la o presiune 
critică minimă, dat fiind vi
dul extrem de înaintat exis
tent.

Experiența e cu atît mai 
utilă, cu cît a dat răspuns 
afirmativ întrebării dacă în 
Cosmos pot fi sudate prin 
difuzie materiale diferite u- 
nul de altul, precum și o se
rie de metale rare și aliaje 
ale acestora, a căror prezen
ță în diverse elemente de 
construcție ale navelor și 
utilajelor cosmice implică 
necesitatea creării unei teh
nologii de prelucrare a lor, 
la nevoie chiar în condițiile l 
Cosmosului.

Importanța experimentului 
se dublează dacă îl privim- 
nu numai ca experiment al 
unei tehnologii și al unui 
proces fizico-chimic, ci și ca 
experiment de lucru în con
dițiile speciale ale imponde
rabilității, ale temperaturii 
și presiunii cosmice, ale cos
tumului de cosmonaut. Toa
te aceste condiții impun unui 
viitor specialist în sudură în 
Cosmos o pregătire specifi
că, o practică îndelungată de 
reeducare a reflexelor de 
muncă dobîndite pe Pămînt.

Iată, deci, că utilitatea și 
importanța experienței rea
lizate de savanții sovietici nu 
sînt numai de natură teore
tică, ci vizează și aspecte e- 
sențiale ale practicii în su
dură.
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