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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația guvernamentală economică a R. D. Vietnam
după-amiază, tovarășul 
Ceaușescu, secretar ge- 
Partidului Comunist Ro-

Marți
Nicolae 
neral al 
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a primit, la Predeal, dele
gația guvernamentală economică 
a Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepremier al Gu
vernului R.D. Vietnam.

La primire a luat parte tovară
șul Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

A fost de față Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bu
curești.

In cursul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, s-a făcut 
un schimb de păreri asupra pro
blemelor privind lărgirea relații
lor prietenești de colaborare 
multilaterală dintre cele două 
țări.

Tovarășul Le Thanh Nghi, vi
cepremier al guvernului R.D. 
Vietnam, șeful delegației guver
namentale economice a R.D.Viet- 
nam, a transmis din partea parti
dului, guvernului și poporului 
vietnamez, sincere mulțumiri 
pentru ajutorul internaționalist

pe care România îl acordă popo
rului vietnamez în lupta sa 
dreaptă împotriva agresiunii im
perialismului american.

Mulțumind pentru cuvintele de 
apreciere la adresa țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat sentimentele de solida
ritate frățească ale poporului ro
mân față de poporul vietnamez, 
care luptă eroic pentru a-și redo- 
bîndi libertatea și dreptul sacru 
de a hotărî de sine stătător des
tinele patriei sale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească. •

Ambasadorul
R. D. Vietnam
la București3

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit marți, la Predeal, pe am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Democra
te Vietnam la București, Hoang 
Tu, în legătură cu plecarea *a 
definitivă din țara noastră.

In cursul întrevederii a avut 
loc o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială» 
tovărășească.
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Secție fruntașă... dar cu
cei mai mulți tineri sub normă
• FACTORUL PRINCIPAL AL 

NEREALIZARILOR: INDISCIPLI
NA LA LOCUL DE MUNCA.

• UNDE DUCE ATITUDINEA 
TOLERANTA FATA DE CHIU
LANGII.

• ÎN CE MĂSURA ESTE PRE
ZENTA ORGANIZAȚIA U.T.C.?
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AFACERILOR EXTERNE AL OLANDEI
In după-amiaza zilei de marți» 

președintelui Consiliului de Mi
niștri al Olandei, Fiet de Jong, 
persoanelor oficiale care îl înso
țesc, le-a fost rezervat un pro
gram de vizite în Capitală. Stră
bătând arterele orașului, de-a Rin
gul cărora numeroși bucureșteni 
au salutat cu căldură pe oaspeți, 
coloana de mașini, escortată de 
motociclifti, s-a îndreptat spt» 
Popești-Leordeni, unde o fort vi
zitat marele complex de sere, 
construit prin cooperare cu fir
me olandeze.

Aici, directorul întreprinderii, 
Florin Munteanu, a dat explicații 
asupra sistemului de organizare a 
producției, despre productivitatea 
și rentabilitatea acestei unități a- 
gricole, perspectivele sale de dez
voltare, relevînd, totodată, coo
perarea fructuoasă cu specialiștii 
olandezi. Răpunzînd întrebărilor 
puse de premierul Fiet de Jong, 
gazdele informează că pînă acum 
I.A.S. Popești-Leordeni dispune 
de 100 ha de sere pe rod, din 
care se obțin două cicluri de 
producție pe an. In final, cînd 
suprafața serelor pe rod va ajun
ge la 140 ha, se vor putea obține

(Continuare în pag. a V-a)

OFICIALE

(Agerpres)

CONVORBIRILE
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FOCULTRTEIIFONFERD 040 de profesori nepre-

tâm la întrebarea

■jL'cția mecanică a Uzinei de u- 
tilaj minier din Petroșani este de 
cinci ani consecutiv fruntașă pe 
întreprindere. In același timp în
să ea deține și un alt record, de 
loc de invidiat: are cei mai 
mulți tineri sub normă — aproa
pe un sfert din totalul tinerilor 
secției. Iată și o explicație : nere- 
alizările unora sînt compensate 
de depășirile substanțiale ale al
tora. Am întîlnit tineri cu aceeași 
calificare (absolvenți ai școlii pro
fesionale), cu aceeași vechime, dar 
cu rezultate în producție diame
tral opuse : în timp ce unii își 
depășesc planul cu 70 sau chiar 
sută la sută, alții nu și-l realizea
ză nici măcar în proporție de 50 
la sută...

Am încercat să lămurim a- 
ceastă situație contradictorie. Ia
tă și ce am constatat: factorul 
care creează decalajul amintit, es
te indisciplina la locul de muncă, 
specifică tocmai celor care rămîn 
sub normă. Diapazonul ei de ma
nifestare este deosebit de larg — 
de la tonul zeflemist, folosit în 
discuția cu maiștrii și pînă la 
întreruperea nejustificată a lucru
lui pe timp de zeci de minute 
sau chiar ore. Spre exemplifica
re redăm o secvență surprinsă în 
timpul deplasării noastre prin ha
la de producție ; mai multe strun
guri se găseau în stare de re
paus, fără ca în jurul lor să fie 
cineva.

— Sint defecte ? — l-am în- i 
trebat pe maistrul de schimb Ed
mund Straus.

-— Da’ de unde! se miră el.
I,r.au tulit-o băieții ăștia... Mă 
pîndesc fi cînd observă că am ie
șit din hală...

Intr-un tîrziu apare unul din
tre fugari. Se numește Nicolae 
Matei. ,

— Unde al fost ? îl ia la în- I
trebări maistrul. <

— La magazie, după materia- I
le... j

— Materialele parcă le-a adus I 
ucenicul acum vreo jumătate de I 
oră, i-o întoarce acesta.

Matei își ațintește privirea în I 
pămînt și tace rușinat. Minciu- I 
na „n-a ținut". După cum aflăm I 
mai tîrziu, el a fost în hala ve- I 
cină, așa cum îi e obiceiul, să I 
mai schimbe o vorbă cu priete- I 
nii. Este numai un exemplu, și | 
poate nu cel mai semnificativ. I 
Umblînd prin secție avem I 
însă ocazia să cunoaștem pe doi I 
adevărați ași ai indisciplinei și I 
ai randamentului redus în pro- | 
ducție. Unul se numește Tiberiu | 
Dane, absolvent al școlii profesio- i 
nale, cu trei ani vechime în me- —
serie. Inginera Claudia Kilyen, | Bv W V W W W wVV W ® ® ® ® 9
șefa secției, ne informează că în | 
unele luni acesta face pînă la 10 
„nemotivate". Iar cînd vine la lu
cru, adaugă ea, își folosește tim
pul afectat producției de parcă 
ar... lipsi. De nenumărate ori a 
fost prins dormind în schimb sau 
părăsindu-și strungul. în aceste 
condiții nu e de mirare că lună 
de lună nu-și realizează norma.

Colegul său loan Boyte îi sea
mănă în comportări. Lipsește și 
el „în stil mare" (în luna august 
— 11 nemotivate), doarme în 
schimb, nu respectă indicațiile și 

spozițiile maiștrilor, iar în pri
vința normei și-o îndeplinește și 
el doar în proporție de 50 la sută. I Dincolo da șoselele asfaltate, 

Nu de mult — îi comple- I pe drumurile ce taie cîmpul, am 
inginera Kilyen biografia, 
t o ispravă care a ajuns de 
> în toată întreprinderea.
siguranțele de la mașină, 
pe ea „defect" și a pie
să.
tnă dreptate, ne între
ce sînt lăsați acești tineri 
eferim numai le cei po- 
ai sus, căci lista e mult 
ă) să-și facă de cap ? 
ați ai întreprinderii de

!X. BALGRADEAN

La Palatul Consiliului de Mi
niștri, au avut loc, marți diminea
ța, convorbiri oficiale între pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
Ion Gheorghe Maurer, ministrul 
afacerilor externe, Comeliu Mă- 
nescu, și președintele Consiliului 
de miniștri al Olandei. Piet de 
Jong, și ministrul afacerilor exter
ne, Joseph Luns.

La convorbiri au participat 
Cornel Burtică, ministrul comer
țului exterior, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Morega, adjunct al mi
nistrului construcțiilor de mașini, 
Ion Stanciu, adjunct al ministru
lui agriculturii și silviculturii, 
George Elian, ambasadorul Ro
mâniei la Haga, Comei Vladu, 
director în MÂ.E.

Din partea olandeză, la con
vorbiri au participat Dirk van 
Eysinga, ambasadorul Olandei Ia 
București, J. A. de Ranitz, direc
tor general al afacerilor politice 
din M.A.E., D. M. Ringnalda, 
consilier la cabinetul primului 
ministru, K. W. Reinink, șeful 
direcției Europa din M.A.E., 
C. J. Wackwitz, secretar particu
lar al ministrului afacerilor exter
ne, Borgman — Brouwer, asisten-

tă personală a ministrului aface
rilor externe, Arnold van Walsum, 
secretar al Ambasadei Olandei la 
București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de înțe
legere reciprocă. A fost aprecia
tă evoluția armonioasă, ascenden
tă a relațiilor dintre România și 
Olanda și s-a exprimat dorința 
comună de a dezvolta colabora
rea bilaterală. Au fost analizate 
mijloacele de valorificare mai lar
gă a posibilităților care există în 
vederea adîncirii și diversificării 
colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale româno- 
olandeze. De asemenea, a avut 
loc un schimb de păreri asupra 
unor aspecte ale situației inter
naționale, de interes comun.

iar» în pag. a V-a)

zentafi la catedrele 

localităților rurale

din județul lași, ne 
îndeamnă să medi-

Există acte de maximi responsabilitate în viață. Chiar dacă nu pornim spre ele concentrați 
șl conștienți de importanța lor. Se întîmplă, de exemplu, ca abia după ce am luat o liotărîre — 
am ales o meserie sau am întemeiat o familie, ca să nu citez decît două dintre esențialele momente 
— să înțelegem valoarea ei, să-l simțim, în bine sau în rău, urmările. A-ți alege o profesiune, a opta 
pentru o anume meserie este unul dintre actele de viață definitive care angajează nu numai întreaga 
noastră personalitate dar și un sistem de relații sociale independent de noi. Dînd examen de admi
tere la o facultate, fiecare tînăr are deja conturat aspectul social al viitoarei profesiuni : va construi 
case, va proiecta orașe, va lucra într-o mare uzină sau laborator de cercetări, va însănătoși oameni 
sau va educa copii. Și, la absolvirea anilor de studii, maturitatea ciștigată prin învățătură și experiență 
de viață ii permit tinărului specialist să intre într-un circuit social în care cunoștințele lui pro
fesionale își capătă o maximă utilitate.

Acesta ar fi un tablou ideal. Așa ar trebui sS se intîmple pentru ca valorile umane să circule 
cu maximă eficiență socială, să-și transmită roadele de la generație la generație. Realitatea însă nu e 
totdeauna conformă cu aceste principii și cazurile cînd responsabilitatea civică nu este pe deplin înțe
leasă dovedesc că în procesul de educație mai sînt încă numeroase carențe.

Ce pregătește, de exemplu, o Universitate cu multiplele ei secții ? Viitorii licențiați vor deveni, 
în marea majoritate, profesori, educatori ai generației tinere. întreaga lor orientare profesională este 
îndreptată in acest sens. Școlile sînt, desigur, instituțiile cele mai numeroase răspîndite pe întreg 
teritoriul țării, în care tinerii absolvenți își pot exercita o meserie utilă, pe care istoria, tradiția 
și nu mai puțin comandamentele prezentului au înzestrat-o cu o deosebită noblețe. A crește oameni, 
a-i educa devine nu numai un gest de mare responsabilitate socială ci și un mod de realizare a 
personalității, de împlinire umană cu satisfacții unice.

(Continuarea în pag. a ll-a)

MOMENTE DECISIVE ÎN BĂTĂLIA RECOLTEI

RECUPERAREA INTIRZIERILOR
SOLICITĂAPORTULTINERILOR!

străbătut sute de kilometri în Bă
răgan. Ne-au însoțit grînele 
ce au înverzit, terenurile elibe
rate de floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr și porumb, înconjurate 
de brazdele celor trei mii două 
sute zece tractoare repartizate 
constant la arat, dar și de lanu
rile de porumb încă nerecoltate. 
Am întrebat pretutindeni: Cum 
ați acfionat în campanie ? De ce 
ați întîrziat otita ? Cînd veți ter
mina ?

La cooperativa agricolă din 
comuna Scânteia, pe secretarul 
organizației U.T.C* Albu Stancu

— deși nu este membru coope
rator ci funcționar la școală — 
l-am întîlnit în cîmp. Discuta cu 
președintele cooperativei, tova
rășul Ștefan Florea, asupra ac
țiunii organizate pentru noaptea 
aceea, la eliberatul terenului.

— De recoltat, ne spune dum
nealui, am terminat încă de alal
tăieri. Suprafața a fost mare, 
producția peste așteptări, cu 900 
de kilograme la hectar mai mult. 
Am lucrat însă bine organizați. 
Noi, cei 452 de tineri am parti
cipat în toată această perioadă 
la recoltat, iar seara, pînă către 
miezul nopții, sau dimineața, 
de Ia oreile 3, am lucrat la elibe-

râtul terenului de coceni și la 
transportul porumbului contrac
tat la baza de recepție. La fieca
re două seri, prezentam rezulta
tele activității noastre evidențiind 
pe cei mai harnici. Din păcate, 
niciodată n-am reușit să-i cuprin
dem pe toți. Pentru că fiecare 
ar fi meritat să-și audă numele. 
Un singur fapt amintit cred că 
vorbește de la sine despre efor
tul depus în această perioadă: 
nici unul dintre tineri n-a reali
zat într-o lună fi jumătate, cit a

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

Anchetă de GALINA BĂDULESCU In timpul vizitei la Expoziția realizărilor economiei naționale
„România ’69“

CENTRUL DE GREUTATE
AL ACTIVITĂȚII U.T.C.-LA JUDEȚ 

SAU LA COMUNĂ ? (II)

RĂSPUNSURI
LA PROPRIILE

Întrebări
Nu se poate spune, evident, 

că organizațiile comunale 
U.T.C. așteaptă cu brațele în
crucișate ca județul să le ofe
re totul. Am întîlnit, în cele 
două județe de curînd străbă
tute, destule exemple, mai cu 
seamă în domeniul activității 
patriotice, în care pe primul 
plan se situa cuvîntul comite
tului comunal U.T.C., iar ho- 
tărîrea, luată în numele între
gii organizații, avea parcă și 
o altă greutate în procesul în
făptuirii ei. In comuna Salva, 
de pildă, pentru construirea 
căminului cultural, organizația 
de partid și cea de U.T.C. au 
hotărît să susțină fiecare cîte 
un schimb de lucru, care să-și 
predea alternativ ștafeta. în 
satul în care s-a născut 
Coșbuc, am văzut o adevăra
tă casă a tineretului, înălțată 
aproape într-o singură vară,

prin efortul tuturor tinerilor 
săi, iar un proiect asemănă
tor există și pentru satul ală
turat, Bichigiu. La Nușfalău, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. îmi povestea — și am 
văzut apoi șantierul — despre 
lucrările pe care le execută 
acum întreaga organizație pen
tru a construi un parc și un 
complex sportiv. Iar cînd l-am 
întrebat ce sprijin a primit 
din. partea județului în organi
zarea șantierului, mi-a răs
puns cu un anume orgoliu că 
nici n-a cerut un asemenea 
sprijin : „ideea a fost a noa
stră și o putem realiza sin
guri".

Așadar trebuie consemnate 
și de data aceasta nu numai

D. MATALA

(Continuare în pag. a V-a)

VALENȚE ETICE ALE

CIVILIZAȚIEI

Recent, Victor Eftimiu fă
cea această remarcă ascuțită 
într-una din „însemnări": 
„între surîs și rînjet slnt de
părtări astrale. Unii, însă, le 
confundă"... Și între curaj și 
tupeu sînt depărtări astrale ; 
iar unii le confundă. S-ar 
putea încerca o paralelă și 
mai viguroasă : surîsul apar-

CURAJUL
DE A

ÎNFRUNTA
TUPEUL

ține curajosului, rînjetul, ce
lui cu tupeu. Curajul inspiră 
admirație, căldură, determi
nă apropierea omenească — 
ca și surîsul: tupeul inspiră 
scirbă sau teamă ca și rîn
jetul.

Dacă ar inspira numai scir
bă, n-ar fi rău. Dar, repet, 
inspiră și teamă, mai ales 
celor slabi de înger. De aici 
se naște pericolul social al 
celor cu tupeu. Aceasta gene
rează forța lor aparentă și 
trecătoare. In fond, pe acea
sta mizează ei...

de IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a V-a)
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CRONICA 
JUDICIARĂ

LACRIMI
DE CROCODIL
în fața judecătorilor se 

prezintă un tînăr voinic, 
destul de bine îmbrăcat, cu 
brațul drept prins într-o e- 
șarfă albă de tifon.

— Numele ?
— Ion M. Gheorghe.
— Vîrsta ?
— 25 ani.
— Domiciliul ?
— Str. Sandu Aldea 30 bis. 

Constanța.
— Profesia ?
— Lăcătuș mecanic la

I.M.U.  Medgidia.
— Știi pentru ce ai fost 

trimis în judecată ?
— Eu, dom-judecător, 

nu-mi aduc aminte de ni
mic. Eram beat. Și inculpa
tul dă din umeri, a nevino
văție și necunoaștere.

— Bine, dar în declarația 
aflată la dosar, spui cu to
tul altceva. E o poveste în
treagă cu un taxi, cu mai 
multe ore în nu știu care 
circiumă...

— Să vedeți. încă nu mă 
îmbătasem ca lumea...

— Și după ce te-ai îmbă
tat ?

— Am vrut să-mi iau ba
nii înapoi de la cei doi ce
tățeni cu care am mers cu 
taxiul.

-r Dar adineauri ai spus 
că nu-ți mai aduci aminte 
de nimic.

—‘Ei, așa, ca printr-o cea
tă...

— Va să zică, .după cum 
spui, vinovate sînt... victimele

— Da, onorată instanță.
— Totuși martorii, proprii

le dumitale mărturisiri, to
tul te învinovățește.

— Dar nu-mi aduc aminte 
de nimic. Eram beat...

Și pe obrazul neras al lui 
Ion M. Gheorghe picură, 
fade. lacrimi de crocodil. 
Aici, tn fața instanței își dă 
seama de gravitatea faptelor 
comise : într-o noapte, tîrziu, 
după o escapadă prelungită 
prin cîrciumile din Constan
ta el a furat banii unor ce
tățeni după care a încercat 
să dispară fugind Dar de 
această dată nu a mai ope
rat vechiul proverb : „Fuga-i 
rușinoasă, dar e sănătoasă". 
Pentru I.G. fuga s-a dovedit 
și rușinoasă și nesănătoasă.

O. NEGRU

„Războiul
(Urmare din pag. I)

refrenul unui binecunoscut 
cîntec vesel din Ardeal, fac in 
fiecare lună cîteva zeci de- 
războaie. Războaie de țesut, 
bineînțeles, dar fiecare din 
cei aproape 2 000 de salariați 
ai Întreprinderii, toți oameni 
cu simțul umorului, nu uită, 
cînd vine vorba despre pro
ducția de bază la I.U.I.U., să 
facă cuvenita legătură seman
tică între denumirea pașnicei 
mașini de plăsmuit pînză sau 
stofă și războiul... război. „Noi, 
mi-a spus strungarul ttrgumu- 
reșean Ioan Ugran, facem în
tr-o singură lună, mai multe 
războaie decît a făcut Ștefan 
cel Mare într-o viață".

Dar tînărul strungar a avut 
de dus, în ultima treme, și un 
alt fel de „război" : unul ne- 
spectaculos, fără brutalități, 
dar nu lipsit de dramatism — 
războiul pentru înfăptuirea și 
aplicarea unei inovații de ma
ximă importanță pentru pro
ducția și productivitatea unuia 
din sectoarele importante ale 
întreprinderii. Pe scurt: pînă 
la aplicarea inovației lui U- 
gran, I.U.l.U. produce într-o 
lună, lucrîndu-se în trei schim
buri, cite 20 de batiuri, piese 
importante ale mașinii de bo
binat. Acum, datorită inovației 
respective, în același timp și 
în aceleași condiții, I.U.l.U. 
produce 120 de batiuri I

„Războiul meu, îmi spune 
loan Ugran, s-a desfășurat în 
două etape, egale de fapt cu 
două bătălii. Prima am dat-o 
în fața hîrtiei de calc, cînd. 
împreună cu colegii Adolf 
Brandlhoffer și Zoltan Haran- 
gai, am luptat cu noi înșine. 
izbutind să ne convingem că 
gîndisem bine și că într-ade- 
văr nu este imposibil să mon
tezi 13 freze pe un singur ax 
și să realizezi astfel toate ca
nalele batiului printr-o singură 
operație, în locul multelor o- 
perații efectuate pînă atunci. 
Cea de a doua bătălie am 
dus-o cu neîncrederea, fireas
că, în definitiv, a multora din 
jurul nostru. Ni se prezicea, de 
către destui muncitori mai 
vîrstnici, un eșec total: o ri
sipă inutilă de piese și mate
riale, pierdere de timp, neîn- 
deplinirea planului etc. Numai 
conducerea întreprinderii ne-a 
ajutat. Cum ? Ingăduindu-ne 
să încercăm. Dar, dacă se 
poate, în perioada experimen
tului să lucrăm folosind numai 
deșeuri. Si pînă la urmă s-a 
putut 1 Nu fără greutăți, nu 
fără să înfruntăm zimbete i- 
ronice si vorbe care de care 
mai mușcătoare. Acum însă, 
cînd întreprinderea produce 
de șase ori mai multe batiuri, 
toată lumea ne apaludă și — 
culmea I — pînă și cei mai 
înverșunați adversari de pînă

MODĂ DE TOAMNA
Modele ultimilor ani, și prin 

ele Moda, devin tot mai nonșa
lante ! O remarca celebrul crea
tor parisian Pierre Cardin, 
mcrtivîndu-le evoluția prin acu
ta noastră sete de confort. Iar 
moda acestei toamne ne face 
să ne imaginăm cît de încîntă- 
toare trebuie să fi fost bunicile 
noastre ! Cu fuste lungi, ajun- 
gînd pînă la 30 cm. de sol, largi, 
cu paltoane asemenea, încinse 
cu late cordoane, cu pălării de 
o cochetărie care nu știm dacă 
ne va fi vreodată la îndemînă, 
moda încearcă să se impună 
printr-un inedit cu miros de 
naftalină.

De aceea, am apreciat cu atît 
mai mult personalitatea crea
torilor cooperativei casei de 
mode bucureștene. Colecția lor 
prezentată spre informare și 
consultare publicului, la sediul 
din Calea Victoriei, precum și 
la1 Atlantic-Bar și Hotel-Nord, 
în spiritul modei actuale, dar nu 
al avangardej, este de o autenti
că și echilibrată eleganță. Ea 
ne-a demonstrat încă o dată, așa 
cum sesizase și Cocteau că. e- 
leganța se află întotdeauna cu 
un pas în urma ultimei mode.

Realei noastre sete de confort 
ei i-au dat o formă firească 
printr-o linie suplă și extrem 
de tinerească Pentru toată 
ziua au recomandat clasicul 
ansamblu fustă-taior, modificat 
însă structural. Jacheta lungă, cu 
o linie de redingotă se poate 
purta atît cu obișnuita fustă (cel 
mai adesea în cute) dar și cu 
pantalon. Pentru că, prezența 
pantalonului în ținuta vestimen
tară a femeii. Ia orice oră din 
zi, nu mai poate fi ignorată sau 
tratată ca o notă de extrava
ganță. Lansat de creatori, mai 
ales ca o reacție la fusta „mini", 
pantalonul s-a impus și continuă 
să se impună.

Pardesiile și paltoanele au o 
linie lejeră, apropiată de corp, 
evazată, în partea de jos. încă 
cu multe tighele și accesorii 
metalice. Se poartă, de aseme
nea. blana naturală sau artifi
cială (mantouri din blană sau 
măcar accesorii, gulere și că
ciulite, trencicoturi căptușite cu 
blană) precum și combinațiile 
din blană și piele.

Rochiile apropiate de corp, a- 
proape strimte în partea de sus, 
marcînd talia cel mai adesea 
la locul ei, se evazează în partea 
de jos. Fusta pentru siluetele 
extrem de subțiri este plisată 

“ strungarului Ugran
mai ieri ai inovației noastre, a- 
cum beneficiari ai roadelor ei, 
ne întreabă... cînd mai facem 
o inovație. De parcă inovații
le s-ar face așa, bătînd din 
palme I Deocamdată, trio-ul 
nostru — Adolf, Zoltan și cu 
mine — a luat in vizor ches
tiunea traverselor de legătură 
pentru războaiele de țesut, 
chestiune pe care o întoarcem 
pe toate fețele ca să-i găsim 
punctul nevralgic, punctul de 
atac. In curînd o să ne apu
căm de lucru — și sînt con
vins că de data aceasta vom 
avea chiar mai multe ajutoare 
decît ne trebuie".

„Războiul" tînărului strun
gar loan Ugran și al colegilor 
săi, la fel de tineri și ei ? 
Războiul afirmării unui punct 
de vedere just. Un război al 
cîștigării încrederii celor mai 
vîrstnici, încredere care, oda
tă dobîndită, devine cel mai 
de preț ajutor pentru munci
torul tînăr. In fond, un război 
al producției, pașnic și firesc, 
în care izbînzile sînt trainice 
și dau învingătorului im
puls pentru toată viața.

Și încă ceva : tînărul strun
gar nu ne-a spus nimic despre 
zecile de nopți petrecute de 
el și de tovarășii săi deasupra

LA CINEMATOGRAFUL 
PATRIA" DIN CAPITALA

«au măcar evazată. în nici un 
caz dreaptă. Rochia ,.chemisier“, 
confecționată din toate tipurile 
de țesături, cel mai adesea din 
tricot, este destinată atît ținutei 
de zi cît și celei de seară. Pen
tru ocazii, rochiile au o linie 
simplă agrementată abundent cu 
pasmanterie și paiete. Seara 
sau ziua abundă jerseul, neșifo- 
nabil, suplu și mai ales practic.

Culoarea tinde spre tonuri 
estompate (bej, brun, maron 
rubiniu) sau spre altele calde, 
liniștite, pudrate, atît de subtil 
feminine. Bleumarinul, rezer
vat de obicei sezonului primă
văratec, se impune ca o culoare 
modernă în acest sezon, alături 
de negru care-și continuă suc
cesul din iarna precedentă.

Se recomandă, de asemenea, 
combinațiile de alb cu toate cu
lorile, albul aducînd o notă de 
vioiciune și strălucire culorilor 
atît de liniștite lansate în aceas
tă toamnă.'

ANETA DUMITRIU
în fotografii: Cîteva din modele

le prezentate la Hotel-Nord 
Foto :

VICTOR CONSTANTINESCU 

planșei său lingă bancul de 
probă, nimic despre lupta cu 
eșecurile dezarmante ale pri
melor încercări, nimic despre 
oboseala înscrisă săptămîni 
de-a rîndul pe chipurile celor 
trei inovatori. Despre toate a- 
cestea ne-a vorbit Ion Izsac, 
primul secretar al Comitetului 
municipal U.T.C. Ugran nu 
putea vorbi despre ele pentru 
simplul motiv că i se păreau 
niște lucruri firești, înțelese 
de la sine. De altfel, tînărul 
strungar are, în această direc
ție, un antrenament de-a drep
tul spectaculos: după termi
narea Școlii profesionale rneta- 
lotehnice și intrarea în produc
ție, timp de trei ani, pînă a 
absolvit cursurile liceului se
ral, el a lucrat cite două și 
trei săptămîni la r'md numai 
în schimbul de noapte.

„A fost primul meu război, 
ne spune loan Ugran — și tot 
cu neîncrederea celor din fur, 
în primul rind a părinților, am 
avut de luptat. Mă credeau 
prea tînăr și prea fragil ca să 
pot face față. Dar pînă la ur
mă am învins — și asta e prin
cipalul..."

Intr-adevăr, în orice bătă
lie, oricît de grea, asta e prin
cipalul : să învingi I

MOTTO
LA SERIALE

IULIAN NEACȘU

1. „Care este frecvența dori
tă a emisiunilor ? Filmele artis
tice ; 70 la sută dintre cei în
trebați au răspuns să se dea 
mai des, mai puțin de 30 la 
sută să se dea la fel și numai 
2 la sută să se dea mai rar". 
(Pavel Cimpeanu, directorul Ofi
ciului de statistică al radio- 
televiziunii, răspuns lui Tudor 
Vornicu la „Poșta T.V.“)

2. „$i cite nu se pot vedea pe 
micul ecran dacă ai timp, seară 
de seară, numai pentru asta : să 
înțepenești pe scaun și să-ți 
muți gindurile de la una la 
alta... Ce mai ! Diversitate. Ast
fel sărim de la una la alta ca 
să ne relaxăm, ori, cum se zice 
mai frumos : „să ne deconec
tăm". Nu s-ar putea spune că 
nu reușim niciodată s-o facem. 
Și atunci cind reușim să mai 
aflăm cite ceva îi sîntem recu
noscători obiectivului dreptun
ghiular care ne înrobește" 
(subl. n.s.)... „Poșta T,V. este o 
emisiune binevenită, în care Tu
dor Vornicu răspunde telespec
tatorilor. Aflăm cu această oca
zie foarte multe planuri de vi
itor și combatem unele greșeli 
inerente ale telecronicarilor, că
rora nu prea le mai place ni
mic. De exemplu, nu le-au p'.ă- 
cut serialele televiziunii și asta, 
culmea ! după ce la început le 
plăcuseră. Și ca să vezi de ce 
sînt ei incapabili să facă vor fi 
invitați la vizionări de emisiuni, 
la ședințele tehnicienilor și la 
cumpărarea unor filme. Foarte 
bine, să fie invitați. Sîntem 
convinși că-și vor tace o auto
critică severă și vor fi arătați 
cu degetul în toate casele de
pendente de televiziune Fie. De 
aceea salutăm inițiativa anunța
tă de T.V. și așteptăm cu nerăb
darea candidatului la admitere 
primele noastre întîlniri cu cei 
autocriticați. Nu de altceva, dar 
dacă vrem să ne închipuim, lin
gă dreptul trebuie să stea și 
stîngul, cum fiecare tși are stîn- 
găciile lui pe lingă celelalte". 
(Argus, România literară)".

3. „Adevărul e undeva la mij
loc..." (Eleanor ți Willy Varner 
către Clara înainte de a sosi 
Jody)

lată, deci 1 Mai întîi. aflăm 
că filmul artistic este iubit nes
tins de 70 la sută dintre tele
spectatorii chestionați, aproxi
mativ 30 la sută vor să-i rămînă 
prieteni și numai 2 la sută vor 
să se despartă de el. Acesta este 

adevărul și nu eu, telespectator 
ca și dv, am de gînd să vă ju
dec. Mă; ales că nu m-am gîn- 
dit să scriu decît despre un a- 
nume film artistic inclus în 
programele televiziunii : seria
lul. De la început vreau să spul
ber o confuzie : nu sînt împotri
va filmului artistic micșorat pe 
ecranul televizorului, dar nici 
în ruptul capului nu cred că 
filmul acela minunat, „Cum vă 
place", ar fi fost un serial atît 
de palpitant îneît să trebuiască 
să-1 văd în două anotimpuri (aș 
mai aminti și de „Cej șapte 
samurai", dacă mai vreți un 
exemplu nu de serial și de ins
pirație de duzină în programare). 
Așadar, filmul artistic cu ale 
lui (Telecinemateca excelentă, 
din unii tăcînd copii, din alții 
arheologi), serialul cu celelalte. 
Poate de aceea întrebarea sta
tisticienilor putea fi mai co
rectă dacă ar fi făcut delimita
rea necesară între acești doi 
monștri sacri din program. 
Pentru că filmul este film pe e- 
cranul .-cinematografului iar 
serialul este film pe ecranul te
levizorului. De aceea filme în 
două, trei serii nu prea se mai 
fac, orj se dau împreună serii
le, „neîmblînzita Angelica" fi
ind doar o minune a unui cio
ban de cascadori. Deci, despre 
filme să scrie cronicarii de fil
me, iar despre seriale, telecro- 
nicarii.

Ca încheiere la primul motto, 
sugerez să nu se mai repete 
sondajul, știut fiind că pentru 
seriale yor vota pînă și fotba
liștii, cît despre Argus... nu 
știu dață Tudor Vornicu, l-a 
mai invitat pe el, pe mine îns:< 
țin birtfe minte, nu Și e firesc 
așa, ce»ți mai trebuie o mie de 
ochi, cînd tu ai numai doi și de 
alții nu mai ai nevoie. Tele- 
cronicarii să scrie despre ceea 
ce văd bine de bine și cu bine. 
Ei nurțtiu, nu pricep ce poate 
fi un șurub antrazit eu colima
tor filetat și vor să maj fie și 
consultați cînd se alege un se
rial De ce să fie consultați ei ? 
„Zi nu 33“, „33". Ce, invers nu 
se poate ? Să ne consulte ei pe 
noi și noi să le dăm diagnosti
cul. Cam așa ar fi... cind, deo
dată, se deschide ușa mașinii 
singură I și... pînă marți, vorba 
înțelepților, adevărul e undeva... 
(va urma Lunga vâră Forsyte 
sau Fierbinte saga).

^PENTRU TIMPUL O V. LIBER ig
MM—...........    ■

Cinema
• BALTAGUL: rulează la Pa

tria (orele 9; 12; 15; 18; 21).
• CORABIA NEBUNILOR : ru- 

dează la Modern (orele 9,30; 13: 
16,30; 20), Flamura (orele 9; 12,30; 
16: 19).
• NOILE AVENTURI ALE 

RĂZBUNĂTORILOR : rulează la 
Republica (orele 9; 11; 13 ; 15; 17; 
19; 21).
• VIATA LUI MATEUS : rulea

ză la Buzești (ora 20,30).
• AVENTURA : rulează la Uni

rea (orele 15,30; 18).
• SINGURĂTATE IN DOI : ru

lează la Cotroceni (orele 20,30).
• CIND VOI FI MORT ȘI LI

VID : rulează la Miorița (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
• MESTEACĂNUL: rulează la 

Moșilor (ora 20,30).
• VIEȚI USCATE: rulează la 

Vitan (ora 20,30).
g FRATELE DOCTORULUI HO-

R : rulează la Progresul (ora 
20,30.
• ATENTATUL DE LA SARA

JEVO : rulează la Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20); Volga 
orele 9,30—15,45 în continuare; 
13,15: 20,30).
• 6 IULIE : rulează la Lumina 

(orele 9.30—16 tn continuare: 18,20; 
20,30).
• CONTESA COSEL : rulează la 

Dacia (orele 8,15—20 în continuare).
«ROȘII ȘI ALBI : rulează la 

Rahova (ora 20,30).
• OMUL. ORGOLIUL, VEN

DETA : rulează la Bucegi (orele 
9. 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,30).
• TINEREȚE FĂRĂ BĂTRINE- 

TE : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20).

(Urmare din pag. 1Ș

Dar tocmai larga răspîndire a școlii pe înjg-eg teritoriul țării, eforturile eu totul deosebite ale 
societății de a dezvolta învățămîntul — factor esențial de cultură ți civilizație — creează profeso
rului, poate mat mult decit oricărui alt specialist, obligația de a se pregăti PENTRU PROFESIE, NU 
PENTRU EXERCITAREA EI EXCLUSIV IN ME DIUL URBAN. Desigur, in prezent multe sectoare 
ale economiei, culturii sau științei resimt lipsa specialiștilor îndeosebi în zonele geografice intrate 
de curind în circuitul dezvoltării industriale. Fără g face ierarhizări sau a stabili priorități, nu se 
poate totuși să nu subliniem că persistența lipsei profesorilor calificați de la catedre va avea cele 
mai grave consecințe, întrucit ea se va repercuta negativ asupra pregătirii și formării cadrelor pen
tru TOATE sectoarele vieții sociale, deopotrivă în viitorul imediat ți într-o perspectivă îndepărtată.

în ce măsură înțelege absolventul universității aceste adevăruri fundamentale 7 în ce măsură 
este ajutat să le înțeleagă prin întregul proces instructiv-educativ din anii studenției 7 Cum „pro
movează" tinerii profesori supremul exemplu de conștiință și capacitate profesională — prezentarea 
la locul de muncă repartizat și integrarea profundă, eficientă, în viața colectivității umane » ’ cărei 
membru a devenit 7

Iată cîteva întrebări la care ne vom strădui să răspundem lntr-o serie de anchete.

A
nul acesta, prin ordinul 
Ministerului Învățămîntu- 
lui nr. 3027 au fost re

partizați în județul Iași aproa
pe 200 de profesori de diferite 
specialități. Dintre aceștia, 40 
nu s-au prezentat Ia posturile 
indicate în repartiție. Catedrele 
rămase descoperite au fost re

partizate unor cadre necalifica
te sau cu pregătire medie. Școli 
situate în comune mari, bogate, 
cu o veche tradiție culturală nu 
au la ora actuală nici un profe
sor pregătit special pentru a- 
ceastă meserie. La Belcești au 
fost repartizați 6 profesori din
tre care s-a prezentat unul sin
gur. In cinci comune aparțină
toare Tîrgului Frumos nu se 
află nici un profesor de româ
nă.

Scurtele date biografice cu
prinse în foaia de repartiție ne 
conduc spre cîteva motive ale 
acestor renunțări la exercitarea 
profesiunii alese. 20 dintre ab
solvenți slnt ieșeni, locuind cu 
familiile în oraș. Cîteva vizite 
făcute unora dintre e; au „re
deschis" justificări știute și ce
rute și de alte foruri din mo
mentul neprezentării la post. 
Adevărul este că nu ar fi fost ne
voie de o discuție pentru a afla 
motivele, de multă vreme aces
tea intraseră intr-un stereotip 
al argumentelor. Anca Lumi
nița Baciu, absolvență â Fa
cultății de biologie din Iași, nu 
s-a prezentat la școala din Bou
reni. Și-a găsit, în scurt timp, 
un post la laboratorul spitalului 
nr. 1 Iași îmi mărturisește că 
n-are vocație de profesoară, că 
se intimidează in fața copiilor 
și că, în general, i-ar fi fost greu 
să renunțe la orașul Iași. Este 
singura fiică ă unor părinți me
dici și n-ăm înțeles dacă meseria 
lor are vreun amestec în schim
barea repartiției tinerei absol
vente. Dumitru Huțanu, absol
vent al facultății de fizică, s-a 
angajat la Casa pionierilor din 
lași, lăsînd descoperită cate
dra în comuna Belcești. A do
rit să lucreze cu copiii. Dar nu 
la sat. Motivează neprezentârea 
prin faptul că este singurul în- 
treținător legal al mamei sale. 
Maria Viorica Șuga nu s-a dus 
la Probată — Perieni, ălegîn- 
du-ți un post de suplinitoare în 
Școala de la Smeu — Lungani, 
mai apropiată de Iași, Unde este 
și acolo singurul cadru didac
tic calificat.

Poate fi citată o listă întreagă 
a celor care și-au schimbat lo
cul de muncă indicat în repar-' 
tiție. La fel, o listă a celor Ca
re încă nu și-au găsit un ser- 
vici, continuînd să fie întreți
nuți de părinți sau, trăind din 
Ocupații pasagere, meditații sau 
servicii temporare.

Fiecare își explică atitudinea 
prin motive orientate într-o 
singură direcție, aceea a per
soanei, a interesului lor. O 
exagerată bunăvoință și genero
zitate ar putea admite valabili
tatea acestor scuze, conform 
principiului că fiecăruia îi este 
mai aproape cămașa decît 
haina...Da, are dreptate, sîntem 
înclinați să recunoaștem uneori, 
acela care nu se prezintă pen
tru că nu simte nici o a- 
tracție pentru meseria de profe
sor și acela care, căsătorit la 
oraș, nu poate plecă singur în 
altă localitate și acela care are 
față de părinți răspunderi deo
sebite, etc., etc.

Este curios însă că asemenea 
justificări apar, în majoritatea 
cazurilor, DUPĂ repartiție, după 
aflarea locului de muncă, ți 
foarte rar inainte. După o lo
gică elementară, aceste toate 
motivări subiective ar trebui 
să constituie o preocupare, să

• STELELE DIN EGER: rulează 
la Arta (orele 9,30—16 în continua
re; 19,30).
• BĂRBAȚI IN DEPLASARE : 

rulează la Flacăra (ora 20,30).
• PARISUL VESEL : rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—16,15 în 
continuare).
• TIGRUL: rulează la Pacea 

(orele 15,45; 18; 20,15), înfrățirea 
Intre popoare (orele 15; 17,45; 20).
• OMUL CU ORDIN DE RE

PARTIȚIE i rulează la Unirea (o- 
rele 20,15).
• FAMILIA NOASTRĂ TRĂZ- 

NITĂ : rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18: 20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 

rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 18).
• VIRSTA INGRATĂ : rulează 

la Rahova (orele 15,30; 18).
• OMUL MOMENTULUI : ru

lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) , Progresul (orele 15,30; 18).
• CĂSĂTORIE DIN INTERES : 

rulează la Cosmos (orele 13,30; 18;
20.15) .
• MY FAIR LADY : rulează la 

Central (orele 9,30; 13; 16,30; 20).
• DRAGOSTE LA LAS VE

GAS : rulează la Doina (orele 
11,30; 14; 16,15: 18,30; 20,45), Dru
mul Sării (Orele 15; 17,30 : 20).
• VERA CRUZ r rulează la 

Popular (orele 15,30; 18; 20,30).
• LA NORD PRIN NORD-VEST: 

rulează la Floreasca (orele 9.30; 
13.30: 17.20).
• SOARELE VAGABONZILOR : 

rulează Ia Vitan (orele 15,30: 18).
• TESTAMENTUL DOCTORU

LUI MABUSE : rulează la Festi
val (orele 3,45: 11,15: 13,30: 16; 
18,30; 21). Favorit (orele 10: 13: 
15.30: 16: 20.30).
• MAI PERICULOASE DECIT 

BĂRBAȚII : rulează la Luceafărul 
(orele 9: 11.15: 13,30: 16: 18.30 : 21). 
București (orele 9; 11,15: 13,30; 
16,30; 18,45: 21). 

ducă eventual la o încercare de 
a fi rezolvate încă înainte de 
angajarea pe drumul dobîndirii 
unei anume profesii. Nu la fi
nele a cinci ani de facultate un 
tînăr descoperă că nu are vo
cație pentru meseria pe care, de 
fapt, a acceptat-o în momentul 
intrării în institutul de învăță- 
mînt superior I Există scopuri 
vitale pentru societate care diri
jează repartiția forțelor uma
ne conform unor necesități so
ciale, unor comandamente ale 
epocii care constituie, pentru 
fiecare generație, eșafodajul în
tregii pregătiri profesionale. Nu 
intîmplător facultățile deschid

0 profesie
sau un 

domiciliu ?
concursuri pentru un anumit nu
măr de locuri, pregătesc un a- 
numit număr de specialiști, ne
cesari ei și numai ei, în sectoa
rele activității sociale. Dacă așa 
stau lucrurile, atunci de ce con
secințele nefaste ale evaluării 
tardive ale aptitudinilor și po
sibilităților să le suporte integral 
societatea ?

Afirmăm niște lucruri bine 
cunoscute tuturor. Este adevă
rat că din prima zi de facultate 
— sau, de ce nu, chiar din mo
mentele în care opțiunea pen
tru 6 profesiune sau alta se con
turează — începe un Circuit al 
factorilor subiectivi și obiectivi 
care conduc spre momentul 
decisiv al terminării facultății, 
momentul în care tînărul se 
simte investit cu răspunderi 
profesionale bine conturate, în 
care valoarea lui umană capătă 
Consistență socială. Nu enume
răm acum — o vom face într-o 
anchetă ulterioară — toți acești 
factori care concură la pregă

Spuneam că în toate cazurile întîlnite. la Iași «au în alte 
părți, in scuzele absolvenților neprezentați ia posturi se află ți b 
nepăsare ciudată, o lipsă de participare ia o activitate socială 
intensă. Calea realizării lor profesionale nu trece prin eforturi, 
prin satisfacții obținute dintr-o continuă bătălie cu greutățile. 
Unii iți vor un loc călduț, cere să nu-i sulicite excesiv, care să 
le dea prestanța intelectualului dar să nu le ceară capacitățile 
și eforturile intelectuale. Le-am pus, multora dintre ei, o între
bare simplă :

— Știți că și acolo, la Belcești, la Focuri sau la Scobinți, sînt 
copii care vă așteaptă ?

Mi-au răspuns stingheriți că știu, dar că... Reluarea argumen
telor e de prisos. Teoretic, fiecare a recunoscut că profesiunea, 
așa cum se obține ea astăzi, prin eforturile statului, este o relație 
socială. Nu există cu adevărat decît acolo unde o cer interese 
superioare, unde societatea are stringentă nevoie de toate acele 
cunoștințe acumulate în anii de facultate Altfel, chiar cu o di
plomă în mină, un specialist care nu-și înțelege menirea este 
descalificat. Teoretic, aceste lucruri sînt cunoscute. Dar aplicarea 
lor in practică se lovește încă de o iresponsabilitate civică și o 
nepăsare dăunătoare, provenite in bună parte din lacunele edu- 
cației. Societatea este un beneficiar care are drept uisă tragă 
la răspundere pe acei care nu-și respectă îndatoririle, și nu 
numai moral ci cu toate metodele care pot trezi, dacă aceasta 
doarme, conștiința socială a tinerilor specialiști.

• OMUL CARE VALORA MI
LIARDE: rulează la Lira (orele 
15,30; 18; 20,15).
• LUPII ALBI: rulează la Fe

roviar (orele 9; 11: 13,30; 16; 18,30; 
21), Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30 16; 18,15; 20,30).

• PARIA : rulează la Grivi-
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13.30- 16; 18,15; 20,30). Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20,15).
• UN GLONTE PENTRU GE

NERAL: rulează la Buzești (orele 
15,30; 18), Ferentari (Orele 15.30; 
18: 20,15).
• ANGELICA ȘI SULTANUL s 

rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30).
• COMISARUL „X« SI BANDA 

„TREI CIINI VERZI" : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18).
• SHERLOCK HOLMES î rulea

ză la Moșilor (orele 15,30; 16).
• PROGRAM DE FILME DO

CUMENTARE: rulează la Timpuri 
Noi (orele 17—21 In continuare).

Opera Română : RĂPIREA DIN 
SERAI — ora 19,30; Teatrul Nați
onal „I. L. Caragiale" (Sala Co
media): O SCRISOARE PIERDU
TA — ora 20; (Sala Studio); PĂ
RINȚII TERIBILI - ora 20; Tea
trul de Comedie: CROITORII CEI 
MARI DIN VALAHIA — ora 20; 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio): SFTNTUL MITICA 
BLAJINU — Ora 20; Teatrul Mic: 

tirea și maturizarea viitorului 
specialist, în cazul nostru profe
sorul. Dar rezultatul final, așa 
Cum o demonstrează statisticile 
județului lași cît ți ale altora 
din țară, dovedesc că verigile 
educației nu au fost, în tot acest 
răstimp, foarte bine închise, per
fect orientate spre scopul ma
jor al pregătirii unor cadre de 
profesori conștienți de menirea 
lor, capabili să renunțe la argu
mentări personale în favoarea 
respectării unui contract social 
de maximă necesitate. Dar nu 
trebuie uitat nici o clipă că din
colo de neconcordanțele ivite în 
etapele educării și specializării, 
se ascunde o doză de iresponsa
bilitate civică, o ignorare a u- 
nor îndatoriri sociale spre cu
noașterea și respectarea cărora 
este orientată întreaga activita
te socială.

într-un material publicat în 
„Gazeta învățămîntului" prof, 
dr. Pavel Apostol susținea că 
formarea unei conștiințe sociale 
nu se poate realiza numai prin 
apeluri moralizatoare, prin sfa- 
turi lipsite de consistență reală, 
și că înțelegerea unor cerințe ale 
societății este o problemă a e- 
ducajiei moderne care implică, 
inainte de toate, o Serie de mă
suri luate cu discernămînt și cu 
simțul răspunderii atît pentru 
individ cît și pentru societate. 
Neprezentarea la posturile re
partizate nu este o problemă 
nouă, au fost serii după sen. le 
absdlvenți care n-au înțeles'că 
trebuie să-și achite, fața de stat 
față de societate și de semenii 
lor niște datorii element-ire. 
Dar în afară de observațiile și 
reproșurile care li s-au făcut, 
nici un fel de măsură eficientă 
n-a acționat în sensul de a 
opri perpetuarea acestor mani
festări de iresponsabilitate.

Candidatul la studenție și apoi 
studentul trebuie obișnuit să-și 
gîndească din prima zi respon
sabilitățile pe care i le impune 
meseria. în fond, titlul de pro
fesor pe care îl capeți lă absol
vire nu-ți aparține decît în 
mică măsură, el este, prin 
simpla lui pronunțare, o relație 
socială, implică o seamă de re
guli fără de care titlul este un 
cuvînt inutil. Avem nevoie de 
scriitori, de critici literari, de 
oameni capabili să dirijeze des
tinele creației, dar avem, în 
special, nevoie de profesori, de 
acele cadre care modelează pri
mele și in mod hotărîtor o- 
mul viitorului, care dau con
tur uhlan specific.

OFIȚERUL RECRUTOR — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru): ECHILIBRU FRAGIL — 
ora 19,30; (Sala Studio): ENIGMA
TICA DOAMNA „M“ — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : COMEDIA ZO
RILOR — ora 19,30: Teatrul „Ion 
Vasileoct": DOAMNA DE LA MA
XIM — ora 19,30; Teatrul Țăndări
că (Cal. Victoriei): MICUL PRINȚ 
— oră 18 ; (Str. Academiei) : CAR
TEA CU APOLODOR — ora 18 ; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO— 
ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : FEMEI, 
FEMEI, FEMEI - ora 19,30; Cir
cul de Stat : RITMURILE ARE
NEI — ora 19,30.

• 15,00 Fotbal: Dinamo Bacău — 
Skeld Oslo tn „Cupa europeană a 
tîrfurilor". Transmisiune de la Ba
cău • 18,00 Buletin de știri • 
18,05 Lanterna magică : „Prințul 
miez de nucă" • 18,20 Gong. Sta
giunea 1969. Brecht pe scenele 
noastre • 18,45 De pe ape curgă
toare. Buchet de melodii popu
lare culese de pe Valea Jiului, 
Mureșului. Prahovei, Sucevei, 
Marel și Frumoasei. • 19,00 Ter
mene în contratimp. Raid-anche- 
tă despre stadiul realizării unor 
investiții care au avut termen de 
intrare în funcțiune în trimes
trul III 1969 sau în prima lună a 
trimestrului IV • 19,30 Telejur
nalul de seară • 20,00 Tele-cine- 
mateca. Căpitanii curajoși • 22,05 
Reflector • 22,20 Convorbiri lite
rare. Emisiune realizată la Iași • 
22,55 Telejurnalul de noapte.



al Olandei
(Vrmare din pag. I)

oferita
de ambasadorul Olandei

Recepție

Consiliului de Miniștri
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a trimis tovarășului 
IOSIP BROZ TlTO, următoarea telegramă :

CAZUL
dar de

SE REZOLVĂ,

ce așa tîrziu ?

anual circa 20 000 tone de legu- 
fflȚ

■emierul olandez a adresat lu
crătorilor de aici felicitări pentru 
realizările actuale și noi succese 
în viitor.

Au fost vizitate apoi unele din 
■noile cartiere ale orașului.

Următorul popas a fost făcut 
la Expoziția realizărilor economiei 
naționale „România ’69“. împre
ună cu președintele Camerei de

Comerț, Victor lonescu, oaspeții 
au vizitat Pavilionul central și 
Pavilionul economiei forestiere.

La plecare, președintele Con
siliului de Miniștri al Olandei a 
semnat în cartea de onoare a ex
poziției.

In timpul vizitei, oaspeții olan
dezi au fost însoțiți de Vasile 
Gliga, adjunct ăl ministrului a- 
facerilor externe, și Tudor Jianu, 
directorul protocolului 
M.A.E.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal, vă rog să primiți, 
stimate tovarășe președinte, expresia sentimentelor de pro
fundă compasiune în legătură cu pierderile umane și ma
teriale suferite în urma cutremurului de pămînt în regiunea 
Banla-Luka și a accidentului de cale ferată din localitatea 
Okuceani.

Totodată, vă rog să transmiteți familiilor îndoliate since
rele noastre Condoleanțe.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
Republicii Turcia, CEVDET SUNAY, următoarea telegramă :

Marți seara, ambasadorul Olan
dei la București, Dirk van Eysin- 
ga, a oferit o recepție, cu oca
zia vizitei oficiale în România a 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Olandei, Piet de Jong, 
și a ministrului afacerilor exter
ne, Joseph Luns.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri. Uie Murgulescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale. Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, miniș-

tri, conducători de instituții cen
trale, oameni de știință și cultură, 
generali, ziariști.

Au luat parte persoanele ofici
ale olandeze oare însoțesc pe pre
mierul Piet de Jong și pe minis
trul Joseph Luns.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice 
rești și alți 
diplomatic.

• ASTAZI LA BACAU, în 
meci retur pentru „Cupa eu
ropeană a tirgurilor" la fot
bal, echipa locală , Dinamo 
primește replica formației 
norvegiene Skeid Oslo. Pri
mul joc dintre cele două e- 
chipe s-a terminat la egali
tate ; 0—0.

• STADIONUL 
GUST"

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Turcia, îmi 
este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre sincere 
felicitări, precum și cele mai bune urări pentru fericirea 
dv. personală și pentru prosperitatea poporului turc.

acreditați la Bucu- 
membri ai corpului

(Agerpres)

CRONICA lin secol de la
U. T. C

MARȚI DIMINEAȚA a 
părăsit Capitala indrep- 
tîndu-se spre Zurich, o de
legație a Uniunii Tineretu
lui Comunist formată din 
tovarășii Coriolan Voinea, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim - secretar al 
Comitetului județean Pra
hova al U T.C., și Aurel I. 
Zăinescu, adjunct de șef de 
secție la C.C- al U.T-C., care 
la invitația Tineretului So
cialist din Elveția, va face 
o vizită în această țară.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost 
condusă de tovarășul Du
mitru Gheorghișan, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., 
prim - secretar al Comitetu
lui municipal București al 
U.T.C., și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

crearea primei 
școli bulgare 
la București

Sala de festivități a Conser
vatorului „Ciprian Porumbes- 
cu“ din Capitală a găzduit 
marți dimineață festivitatea 
consacrată împlinirii unui se
col de la crearea primei școli 
bulgare lâ București.

Au participat prof. univ. Mi
ron Constăntinescu, tohiis.rvl 
învățămîntului, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și din Ministerul învă
țămîntului, cadre didactice.

Erau prezenți membrii dele
gației bulgare condusă de acad. 
Sava Ganovski. președintele 
Biroului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, sosită în țara 
noastră cu acest prilej, precum 
și ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București. Spas Nicolov Gos- 
podov, și membri ai ambasadei.

„23 AU- 
va găzdui astăzi cu 

începere de la ora 15,00 me
ciul amical de fotbal dintfe 
lotul reprezentativ al țârii și
formația iugoslavă Vojvodina 
Novi Sad. Intîlnirea are un 
caracter de verificare pentru 
fotbaliștii români, care se 
pregătesc în vederea jocului 
cu echipa Greciei (16 noiem
brie la București) din cadrul 
preliminariilor campionatu
lui mondial. In această par
tidă echipa României va fi 
alcătuită din următorul lot : 
Răducanu, Adamache — Săt- 
niâreanu, Hălmăgeanu, Dan, 
Deleanu. Mocanu — Dinu, R. 
Nunweiller, C. Radu, Grozea, 
Dobrin, Dumitrache, Lucescu.

• FEDERAȚIA FRANCE
ZA de box a alcătuit lotul 
din care urmează să se alcă
tuiască selecționata 
pentru meciul 
României, programat 
noiembrie la Saint Brieuc. 
Lotul cuprinde la categoria 
muscă: Rabah Kaloufi, Ber
nard Messager ; cocoș : Aldo 
CosentinO, SâUveur Acqua- 
Viva ; pană : Alain Laine, 
Jacques Remond ; semiușoa- 
ră : Daniel Bellantonio. Jean 
Ptedvache ; ușoară : J. P. 
YOunsi, Fierte Petit; semi- 
mijlocie: Alain Ruocco. Ger
main Lemaitre : mijlocie- 
mică : Claude Clerget, Joel 
Le Guern ; mijlocie : Gra- 
tien Tonna, J.P. Malavasi ; 
semigrea : Henri Moreau, 
Bernard Varânne: grea: A- 
lain Victor, Gilbert Meslin.

Marți dimineața au început la 
Consiliul de Miniștri convorbiri
le între delegația guvernamentală 
economică română, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și delegația 
guvernamentală economică a 
R.D. Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Birou
lui Politic al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepre- 
miâr al guvernului R. D. Viet
nam.

extrașcolare“, ce se vor des
fășura la Bordeaux, între 
octombrie și 2 noiembrie.

31

Marți după-amiază a plecat 
R. D. Germană o delegație 
Ministerului Minelor, condusă 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor, care va lua parte la lucrări
le sesiunii C.A.E.R. pentru 
dustria carboniferă, ce se 
desfășura la Berlin între 28 
tombrie — 2 noiembrie.

în 
a 

de

in- 
va 

Oc-

țării 
cu echipa 

la 22

Marți seară a părăsit Ca
pitala, îndreptîdu-se spre 
Franța, 6 delegație â Consi
liului național al organizației 
pionierilor, condusă de luliu 
Furro, vicepreședinte al con
siliului, care va participa la 
lucrările Conferinței europene 
cu tema „Participarea tinere
tului la programarea și reali
zarea activităților științifice

De la deschidere, Expozi
ția realizărilor economiei na
ționale „România 1989“ cu
noaște zi de zi un mare aflux 
de vizitatori din toate col
țurile țării și de peste hotare. 
Pînă în prezent, ea a fost 
vizitată de peste 1 700 000 de 
persoane.

Expoziția mai poate fi vi
zitată pînă duminică, 9 no
iembrie inclusiv.

In urmă cu o lună semnalam 
în coloanele ziarului unele ano
malii privind repartizarea în 
producție a primei promoții de 
absolvenți ai liceelor economice. 
Zilele trecute a sosit la redacție 
o scrisoare relevînd alte aspecte 
ale birocrației. Iată despre ce 
este vorba.

La 1 august a.c. Cristea Mi
hai Florin trebuia să-și înceapă 
activitatea. Absolvise Școâla 
tehnică de geologie — și așa 
cum atesta Dispoziția de repar
tizare nr. 30, eliberată de Comi
tetul de Stat al Geologiei — 
urma să se prezinte la între
prinderea „Energoconstrucția" 
din București, conform contrac
tului nr. 67. Aici însă i s-a Spus 
că nu există lucrări pentru teh
nicieni geologi și ca atare nu 
are ce face. Pornisem ancheta 
cu certitudinea că în acest caz 
întreprinderea a dat dovadă de 
indisciplină. Cunoaștem situații 
cînd absolvenții care nu s-au 
prezentat la posturi au fost ur
măriți pînă în pînzele albe pen
tru a restitui cheltuielile de șco
larizare. La fața locului am în
tîlnit cu totul o altă situație. 
La serviciul personal tovarășii 
Rott și Tomescu știau de exis
tența contractului respectiv. 
Cunoșteau și cazul. Situații ase
mănătoare au existat și în anii 
trCcUți, Cînd tehnicienii geologi 
au trebuit să fie rerepartizâți pe 
posturi de tdpografi (deși șcdala 
are o secție aparte pentru această 
Specialitate).

Am reținut, așâdar, faptul Că 
greșeala a pornit încă de la sta
bilirea cifrelor de școlarizare. 
S-a dat plan acolo unde nu 
există lucrări pentru această 
specialitate. Și pentru că 
vorbim de contracte, aș dori să 
evidențiez și o altă lacună. Cu
rata lor este aceea a pregătirii

școlare. în această perioadă pot 
interveni însă în diferite com
partimente perfecționări care 
impun modificări în structura 
cadrelor, repartizarea teritorială 
etc. Datorită faptului că aceste 
contracte nu sînt revizuite, de 
la caz la caz, se-ntîmplă ca la 
absolvire unii tineri să nu aibă 
post în vreme ce alte întreprin
deri să le simtă acut lipsa. 
Exemplul îl constituie 
cazul de care ne-am 
Contractul a fost încheiat 
1965 cînd Ministerul Minelor și

pentru re-

(Agerpres)

însuși 
ocupat, 

în

Ministerul Energiei Electrice 
formau o singură instituție. Pe 
parcurs ele s-au separat și geo
logii au ajuns să bată la porțile 
„Energoconstrucției". Comitetul 
de Stat ăl Geologiei ar fi tre
buit să-i schimbe repartiția, dar 
s-a mulțumit să-l încurajeze 
„mai caută, poate găsești ceva, 
este imposibil să nu găsești". 
(„Dacă-mi aduce negație — 
mi-a spus tOv. Arion — l-aș pu
tea repartiza în alt sector, la 
D.I.F.O.T. Oradea).

Și tîtiărtll a început să caute. 
S-a adresat I.S.P.H. N-â fost 
angajat pentru că nu avea bu
letin de Capitală. Constănțean 
fiind, a încercat la D.I.F.O.T. 
Aici n-a fost primit pentru că 
nu are stagiul militar satisfăcut. 
A revenit în București, din nou 
la „Energoconstrucția". Intre 
timp Conducerea ministerului

a emis instrucțiuni 
zolvarea imediată a cazurilor de 
nerespectare a contractelor. 
Căutînd o soluție, la 12 septem
brie a.c. se solicită — prin adre
sa nr. 31 885 — tovarășului di
rector general al I.C.H., Gilbert 
Adalbert, acordul pentru tran
sferul tînărului respectiv, întru- 
cît în întreprindere nu există lu
crări pentru această specialitate. 
Directorul general a scris „pt. 
Lotru" și așa a ajuns 
la Hidrocentrală, unde 
același 
locuri I". 
fonic — 
personal _
care a confirmat că Hidrocen
trala n-are ce face cu geologi. 
„Dacă I.C.H. l-a repartizat, era 
necesar să ne dea și post în 
schemă".

Așa stau lucrurile. Tînărul 
și-a reluat maratonul. Are niște 
vagi promisiuni de la un institut 
de studii și cercetări pentru îm
bunătățiri 
rezolvare 
Serviciul 
drul I.C.H.
—— * A

Cristea 
a primit 
„N-avem 
— tele-

răspuns :
Am discutat 
cu șeful serviciului 

— Marga Victor —

dar ce 
aceasta ?

din 
face 

critica. ’ Acum sîntem 
vmși că acest caz se va rezolva. 
De el se ocupă și Direcția de 
învățămînt din Ministerul Ener
giei Electrice. Nu ne întrebăm 
de ce a fost necesar atîta timp 
pentru ca un tînăr să beneficie
ze de drepturile pe care i le dă 
pregătirea profesională. Impor
tant este să se preîntîmpine 
astfel de situații și aceasta se 
poate face acordînd toată aten- 

‘ ■ r de 
necesită- 

Numai în 
devine cu 
asigură — 

necesare.

SECȚIE FRUNTAȘA
(Urmare din pag. I)Ț . :

la oare primesc salariu ei au da
toria să muncească. Nu se’ achi
tă îpsă de această obligație. Tot- 
odațăj prin actele lor de indisci- 
plinacontravin normelor de legis
lație a muncii, regulamentului in
terior de funcționare a unității. 
Nu sînt acestea motive suficiente 
ca să fie trași la răspundere ? 
Pînă acum conducerea adminis
trativă s-a dovedit — credem noi
- prea îngăduitoare, mulțumin- 

du-sY’să împartă avertismente și 
unele sancțiuni minore, fără e- 
ficiență, nesițuîndu-se pe o pozi
ție fermă. Ba mai mult, prin 
atitudinea ei tolerantă dă apă la 
moară chiulangiilor. Părăsirea 
mașinilor, acel dute-vino neîntre
rupt prin secție au loc sub pri
virile.. îngăduitoare ale maiștrilor 
și conducerii secției care au în
ceput să le considere situații fi
rești, normaLe.

La „recenta plenară a C.C. al 
U.T.G. care a analizat, activitatea 
organizațiilor U.T.C. .clin ."între
prinderile industriale s-a subli
niat din nou că modul în care 
tinerii se achită de obligațiile 
lor profesionale trebuie să inte
reseze în cel mai înalt, grad orga
nizația U.T.C. din întreprinderea 
respectivă. Principalul obiectiv al 
muncii acesteia trebuie să-1 
constituie mobilizarea fiecărui 
membru la realizarea tuturor in
dicatorilor planului de producție. 
Din păcate, trebuie s-o spunem 
deschis, organizația U.T.C. de 
care ne ocupăm nu este prezentă 
pe acest front. Aici lucrează loc
țiitorul secretarului comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, tovară
șul Florea Măciucă. Sîntem însă 
datori să facem precizarea că lu
crează doar la strung, nu și în 
viața de organizație. Este mul
țumit că el însuși muncește cu 
spor și — cum e normal — cîș- 
tigă bine. Ce se întîmplă cu cei
lalți ? Asta îl interesează mai 
puțin. Vreți dovada ?

— Ai fost discutat în vreo a- 
dunare generală pentru că nu-ți 
realizezi norma ? l-am întrebat 
pe Tiberiu Dane.

— Nu, n-am fost! primim răs
punsul. In acest an n-am parti
cipat la nici o adunare. Nu ne-a 
convocat nimeni.

Spre surprinderea noastră a- 
firmații identice au făcut și alți 
uteciști, ceea ce dovedește că 
toomai tinerii care creează proble
me secției sînt abandonați, lăsați 
la periferia vieții de organizație.

Auzind aceste afirmații, loan 
Stoicoiu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, nu le-a 
contrazis, s-a mulțumit doar să 
remarce că „chiar dacă organiza
ția i-ar fi uitat, cu ei Ut a vor
bit oonducerea secției". Ceea ce, 
de fapt, echivalează cu o recu
noaștere implicită a inactivității 
pjgșanizației, ale cărei îndatoriri

educative nu pț>t fi preluate de 
conducerea seejiei.

Am dorit să. cunoaștem care 
sînt și preocupările comitetului 
U.T.C. al întreprinderii în aceas
tă direcție. Zadarnic Insă ! Pro
gramul de activități pe trimestrul 
în curs nu era încă întocmit. Ne- 
avînd ce face, l-am răsfoit pe cel 
vechi. Intr-un singur paragraf se 
vorbea de necesitatea întăririi dis
ciplinei în muncă. Forme con
crete de acțiuni ? „Vom organiza 
dezbateri operative — vlăsuia 
programul iar cazurile grave le 
vom publica la gazeta de perete". 
Dar pînă și aceste prevederi mi-

nime au rămas literă moartă, căei 
nimeni nu-și amintește să fi avut 
loc vreo asemenea dezbatere.

Pentru viitor este necesar ca or
ganizația U.T.C. să-și intensifice 
activitatea, să-și apropie preocu
pările de problemele producției, 
să se ocupe cu insistență de ti
nerii care nu se achită conștiin
cios de sarcinile de producție. 
Pentru că, se știe, rezultatele e- 
fective pe care fiecare tînăr le 
obține în muncă constituie crite
riul esențial după care este apre
ciată activitatea organizației 
U.T.C.

V
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*
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Dar de ce se pot confunda 
uneori, asemenea caractere, 
aflate la „depărtări astrale"? 
Pentru că, atît cel curajos 
cît și cel cu tupeu, revendică. 
Numai că primul cere echi
tate, dreptate, posibilitatea a- 
firmării drepturilor meritate, 
ale lui și in special ale alto
ra, pe cînd cel de-al doilea, 
fără acoperire, dar deobicei 
cu falsă acoperire, urmăreș
te propria sa promovare, prin 
intimidare și deci în cele din 
urmă, tocmai inechitatea, ne
dreptatea, înăbușirea dreptu
rilor altora. Primul este se
nin, convins de propria sa 
forță reală, prin urmare poa
te fi și răbdător, calm, tena
ce, cel de-al doilea, înnegu
rat și mai ales generator de 
neguri (mai pe șîeau spus, de 
apă tulbure, în care să pes
cuiască în voie),’ este insis
tentul care pleadă pe ușă și 
intră pe fereastră, grăbit să 
se afirme mai înainte de dez
meticirea celorlalți.

Curajosul detentă lașitatea, 
cel cu tupeu n speculează. 
Dar cel mai adesea, din feri
cire, în spatele .tupeului se 
ascunde tocmai lașitatea. 
Este suficient să-i reziști cu 
liniște, să-i opui hotărîre, fer
mitate, pentru că focul de

paie a) agresivității lui să se 
stingă, lăsînd un jalnic fum 
de scuze și pertractări.

...Dacă un cititor va spune 
că știa toate acestea dinain
te, cu atît mai bine. Rîndu- 
rile de față nu-i sînt adresa
te lui, ci tocmai acelora care, 
făcind confuzia, sînt gata să 
cedeze in fața tupeului, so-

anumit
A ÎNFRUNTA

TUPEUL
cotindu-1 curaj. Pot spune, 
fără frica de a greși, că in 
general tineretul nostru de
testă impostura ; Că 
din educația 
mește nu i-a 
tea, teamă de 
dește și de-a 
El are, deci,
să fie curajos 
nimic nu este 
mai urgent, in

nimic 
pe care o pri- 
hrănit pasivita- 
a spune ce gin- 
face ce spune ; 
toate motivele 

Și poate că 
mai necesar, 
viața noastră

de astăzi, decît curajul. Pen
tru că lumea noastră este per
fectibilă, pentru că perfecțio
narea ei depinde direct de 
hotărîrea cu care, fiecare la 
locul nostru, îi putem desco
peri și remedia carențele. 
Pentru că principalii adver
sari ai acestei atitudini sint 
îndeobște cei lași, cu spi
narea prea suplă, 
„stau în banca lor“, 
sători la toate. Cel 
jos va avea să-i 
te și — dacă e posibil — va 
încerca să le schimbe men
talitatea. Dar pentru aceasta 
trebuie să știi in primul rind 
să înfrunți tupeul — buruia
nă care crește tocmai în me
diul pasivității și nepricepe
rii. De Ia distanța lui astra
lă, curajul tinărului va avea 
de luptat mai intii împotrivă 
tupeului, pentru ca, 
calea, să contribuie 
bilirea valorilor.

Acesta e drumul 
civilizații adevărate, Si 
mă îndoiesc că în condițiile 
lumii noastre, tupeu] va avea 
zile puține. Cu condiția să 
nu mai fie confundat, cum 
s-a întîmplat, din păcate, de 
atîtea ori. Stimularea curaju
lui și învăluirea tupeului «int 
in fond, două laturi ale ace
leiași atitudini 1

cei ce 
nepă- 
cura- 

înfrun-

netezind 
Ia resta-

orfeărei
i,u
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comu- 
de care

funciare, 
poate fi 
personal 

". își 
Acum

ca- 
auto- 
con-

da la repartizarea cifrelor 
plan, proporțional cu 
Iile întreprinderii, 
acest fel contractul 
adevărat un act care 
planificat — cadrele

LIDIA POPESCU

BECWEMREA
I1VT1RZIERIEOR
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anumite orientări ale 
nei spre obiectivele 
activitatea ei se leagă în mod 
nemijlocit, ei și concentrarea 
posibilităților pentru a le rea
liza, iar exemplele nu sînt de 
loc zgîrcite, ci se țnșiruie con
vingător. însă și de data acea
sta trebuie să facem observa
ția că ideile unor astfel de 
acțiuni nu pornesc, așa cum 
ar fi normal, din rîndul tine
rilor. ci sînt gîndite de comi
tetele comunale, care își ali
niază apoi organizațiile de la 
satele componente și din insti
tuții pentru a le pune în a- 
plicare. Se întîmplă, cu alte 
cuvinte, și la nivelul comunei 
același fenomen : așa cum ju
dețul se plînge de inactivitatea 
comunelor, de greutatea cu 
care se urnesc, la rîndul lor 
și comitetele comunale pasează 
mingea cauzelor pentru „anu
mite goluri în activitatea noa
stră" în... picioarele organiza
țiilor sătești. Cercul este ast
fel închis și nu se poate spune 
că la nivelul comunei nu s-a 
învățat cîte ceva din stilul de 
muncă al județului.

— Despre activitatea orga
nizațiilor U.T.C. din comună 
trebuie să recunosc că atunci 
cînd le spun eu, mai fac cîte 
ceva, altfel nu prea. Și abia 
cînd le fac eu cîte o propune
re își dau seama că le putea 
veni și lor ideea.

Afirmația aceasta am întîl- 
nit-o In mai multe comune. 
Cel ce a rostit-0 primul, chiar 
cu cuvintele de mai sus, a 
fost Aurel Ghiba, secretarul 
comitetului U.T.C. din comu
na Teaca (Bistrița-Năsăud) 
Tot el a adăugat apoi :

— Dacă sînt destule cazuri
le cînd activistul județean lu
crează în locul secretarului de 
comitet comunal, cel puțin tot 
atîtea sînt și situațiile cînd cel 
de la comună lucrează în lo
cul celui de la sat.

Semnele unei astfel die obiș-

nuințe ciudate le-am 
rit de altfel chiar în 
din comuna sa, atît 
intrate în modalitatea de lu
cru, îneît sînt consfințite și în 
scris. Cercetînd programele de 
activități trimestriale ale orga
nizațiilor sătești, sau ale celor 
de la I.A.S., I.M.A., liceu, am 
întîlnit frecvent, aproape ca pe 
o formulă consacrată, fraze 
de tipul: „Vom participa la 
toate acțiunile pe care le va 
organiza
(uneori : comitetul județean) 
U.T.C.”. ' ...............
într-un program ca cel al sa
tului Pintic se ajunge chiar la 
o afirmație care atinge cul
mea : „Vom participa la toate

comitetul

descope- 
situâțiile 
de adînc

comunal

Mai mult decît atît,

propunerilor pe care le-ar pu
tea avea, totuși, grupele și or
ganizațiile, pînă la trecerea 
sub tăcere chiar și a existen
ței lor, drumul este mai scurt 
decît s-ar crede și a și fost 
parcurs pe alocuri. La Ileanda 
(Sălaj), mi-a fost dat să fiu 
martorul unei asemenea încer
cări de diminuare la limită a 
personalității celorlalte organi
zații aflate în satele compo
nente. Secretarul comitetului 
comunal U.T.C., Andrei Gor- 
batei, programase cu de la 
sine putere titlul unei confe
rințe („Participarea României 
la războiul antihitlerist"), în 
toate cele 11 sate ale comunei. 
Apoi cu încă un titlu a proce

merge însă și mai 
unele locuri pînă 
de comitet sau a

Se poate 
departe. In 
și ședințele 
dunările organizațiilor sătești 
sînt planificate, cu temele și 
datele lor, tot de comitetul co 
munal U.T.C.. ca și cum el ar 
fi singurul în stare, sau ce> 
mai indicat, să știe ce vor 
discuta adunările uteciștilor 
și cînd. Un exemplu, unul sin
gur din multele care se' pot 
da : în comuna Ip, comitetele 
U.T.C. ale celor trei sate s-au 
hotărît să discute în ședințele 
lor următoare aceleași teme și 
chiar în aceeași ordine: mai 
întîi „ținerea la zi a eviden
ței", apoi „antrenarea tinere
tului la muncă" și, în sfîrșit,

pen- 
mai

/•

■£

PROPRIILE ÎNTREBĂRI
acțiunile de înfrumusețare a 
satului nostru care vor fi ini
țiate de comitetul comunal 
U.T.C.".

Nimic mai simplu totuși: o- 
bișnuința de a acționa numai 
la impulsurile din afară este 
atît de puternică, îneît orga
nizațiile de la sate nici nu-și 
închipuie că ar putea avea și 
ele un cuvînt de spus, că mă
car acțiunile care privesc ne
mijlocit satul lor intră tot atît 
de nemijlocit în atribuțiile și 
obligațiile lor. Și astfel, de fie
care dată, în locul unor ac
țiuni proprii, izvorîte din rea
lități proprii, organizațiile să
tești se limitează de bună voie 
la o singură contribuție imper
sonală : participarea la activi
tățile pornite de la nivelul co
munei.

De aici pînă la ignorarea 
aproape totală a părerilor sau

dat la fel. N-a întrebat pe 
nimeni, dar nici nu i-a atras 
nimeni atenția ; el primise 
cele două conferințe de la co
mitetul județean U.T.C. și fă
cuse oficiul unui dispecer : le 
repartizase tuturor satelor, cu 
datele respective și cine răs
punde. Și cu asta se achitase 
de ceea ce credea el că ar pu
tea face organizațiile sătești. 
Ar fi putut să caute, desigur, 
și în programele lor de acti
vități, să afle ce anume urmă
resc și ele. să le ajute even
tual, în calitatea pe care o 
are, dar n-a încercat : „Nu, nu 
știu ce își propun organizațiile 
sătești. Poate au și ele cîte 
ceva în planurile lor dar nu 
știu, n-am întrebat". O mărtu
risire cît se poate de sinceră, 
e adevărat, însă tot atît de 
tristă prin realitatea pe care o 
dezvăluie.

„preocuparea pentru desfășu
rarea alegerilor”. La rîndul 
lor, și adunările s-au gîndit să 
respecte eu cumințenie tot ceea 
ce le spune comitetul comunal 
și așa se face că în trimestrul 
acesta nu găsești decît cîteva 
teme identice peste tot: crește
rea rîndurilor organizației, 
uteciștii în fruntea tineretului 
și altele.

Așa, din treaptă în treaptă, 
poate fi refăcut cu fidelitate 
și drumul invers al unui stil 
de muncă des întîlnit în via
ța organizațiilor de la sate: 
grupa ascultă ce hotărăște or
ganizația sătească pentru ea, 
aceasta se lasă dusă de mînă 
de comitetul comunal, iar co
mitetul comunal, la rîndul 
său, este prezent în circuitul 
mai larg al activității unui ju
deț mai ales prin răspunsurile 
pe care le dă la solicitările ju-

dețului. Nici nu măi este de 
mirare că. în condițiile ace
stea, inițiativele fiecărei orga
nizații se lasă mereu aștepta
te. O dată ce comitetul comu
nal U.T.C. își asumă dreptul 
de a acționa în locul organiza
țiilor sătești, hotărîndu-le el ce 
au de făcut și ce nu, este fi
resc ca organizațiile să pretin
dă apoi ca tot el să le și facă. 
Raționamentul rămîne întru 
totul valabil și atunci cînd tre
cem de partea cealaltă a ra
portului, la relația dintre co
mitetul comunal U.T.C. și ju
deț și explică de data acea
sta, pe deplin, cauzele 
tru care balanța inclină
mult într-o parte. Tovarășul 
Augustin Mateuț, avea perfectă 
dreptate în observațiile sale : 

\ momentul în care ne aflăm im
pune crearea obișnuinței de 
a acționa ritmic, ca răspuns al 
unor cerințe interioare, în fie
care organizație. O comună 
întreagă nu poate avea pre
tenția că a acoperit aria de cu
prindere a noțiunii de activi
tate prin organizarea unei sin
gure acțiuni sau a cîtorva, la 
intervale inegale. Indiferent 
de unde a izvorît ideea unei 
astfel de acțiuni, de la comite
tul județean sau cel comunal 
U.T.C., ea este eu totul insufi
cientă pentru ceea ce înțele
gem printr-o viață de organi
zație bogată, diversă. Pentru 
a ajunge aici, este necesar ca 
fiecare organizație Să-și aibă 
viața sa proprie, în care acti
vitatea să se realizeze nu prin 
simpla participare anonimă la 
ceea ce se face în ansamblu, ci 
printr-o prezență care să se a- 
firme ca parte componentă dis
tinctă a ansamblului.

Este, într-adevăr, singura 
modalitate de a readuce ba
lanța în echilibru, iar faptul 
acesta nu va face mai puțin 
simțit entuziasmul cu- care au 
pornit la drum comitetele ju
dețene U.T.C., ci dimpotrivă, 
îi va da mai multă trăinicie și 
îl va îmbogăți.

trecut de la declanșarea campa
niei de toamnă, mai puțin de SO 
zile-muncă. Satisfacția că întrea
ga recoltă de porumb se află a- 
cum depozitată, că obligațiile 
contractuale au fost onorate — 
în plus livrînd 790 de tone — 
ne revine și nouă, tinerilor.

— în consiliul de conducere, 
intervine tovarășul Florea, am a- 
preciat aportul tinerilor. Ca un 
stimulent, din fondul cultural 
le-am cumpărat echipamente 
complete pentru echipele de fot
bal și volei. Dacă tovarășul se
cretar este de acord, aș vrea să-i 
evidențiez pentru meritele lor pe 
tinerii : C-tin Barhu, Victor Că- 
mănoiu, Ion Androne, Paul și 
Florea Constantin, Eugenia Bă
lan, Dobre Gurgui, Datcu Spătă- 
relu, Ion Crăciunescu, Ion Len- 
țu. ...Mîine dimineață (adică 
marți 28 octombrie) și ultimul 
snop de coceni se va afla în fu- 
rajeria cooperativei

Aceeași preocupare am întîl- 
nit-o la cele două cooperative a- 
gricole de producție — „Progre
sul" și ..Prietenia româno-core- 
eană" din Făcăieni. La recolta
tul porumbului lucrau cîteva 
sute de membri cooperatori. 
Printre ei foarte mulți tineri. 
Tudorița și Maria Mitu, Suzana 
Zgură și Elena Ilie, deși lucrea
ză la contabilitate, de cîtva timp 
participă ziua întreagă, alături de 
ceilalți, la culesul porumbului. 
Seara, pînă mai tîrziu, rezolvă o- 
perativ lucrările de birou.

— Ne-am gîndit că o mînă de 
ajutor dată în cîmp contează 
mult în acest moment-cumpănă 
al campaniei — ne spunea Ma
ria Mitu — care este și secretara 
organizației U.T.C. în coopera
tiva agricolă „Progresul". De 
fapt, în adunarea generală a or
ganizației tinerii s-au angajat să 
sprijine cu toate forțele efortul 
general din campanie. Se înțele
ge că nici noi, cei de la birou, 
nu puteam rămîne deoparte. 
Faptul că în urmă ou trei zile 
organizația comunală U.T.C. Fă
căieni a fost distinsă cu dreptul 
de a avea drapel propriu pentru 
rezultate deosebite obținute, ne 
mobilizează și mai mult, ne sti
mulează inițiativa. Lucrînd cu a- 
ceeași încordare cred că în cîteva 
zile vom încheia recoltatul.

Tineretul și campania agricolă 
de toamnă... Am urmărit acest 
aspect în multe cooperative agri
cole ale județului Ialomița. Apre
cieri pozitive am ascultat acolo 
unde organizațiile U.T.C. s-au 
preocupat de antrenarea tinerilor 
la muncă ; abțineri și ezitări — 
acolo unde activitatea organiza
ției s-a menținut departe de 
problemele campaniei. La Giur- 
geni, în terenurile de la Piua Pe
trei, am întîlnit în lanurile de 
porumb doar patru tineri. Le-am 
notat numele : Paraschiva Guriță, 
Adriana Petcu, Nicolae Toma și 
Zamfir Guriță.

— Sînteți singurii tineri în 
comună ?

pe 
eu

sută

Gu- 
ti- 
de

întrebarea i-a cam descumpă
nit. După o pauză, Paraschiva 
Guriță ne răspunde :

— Aș 1 Cei mai mulți stau 
pe-acasă. Pe unii îi întrețin pă
rinții, căci lor le este rușine să 
muncească. Sînt mereu cu gîn- 
dul la oraș, pe unde se tot vîn- 
tură. Alții reazimă mesele bu
fetului... Alții, Dumnezeu știe pe 
unde își omoară timpul. Pe noi, 
toată ziua ne poartă la tot fe
lul de lucrări. N-avem voie să 
zicem că sîntem obosiți. Ne-ar 
critica. Dar pe ceilalți de ce nu-i 
vede nimeni ?

—- Ați încercat să discutați a- 
cest lucru în organizația U.T.C.?

— Păi ce credeți, noi avem 
organizație ? De trei ani n-am 
mai participat la vreo adunare 
generală. Nimeni nu se intere
sează de noi. Nici cotizația nu 
știu cine ne-o plătește. A tre
cut o dată un tovarăș de la ju
dețul U.T.C. și i-am spus. Și-a 
notat, dar de atunci nu l-am mai 
văzut. Nici pe dînsul și nici 
altcineva Dacă aș ajunge
vreodată acolo, în ședințele ce se 
țin la județ, le-aș zice de la 
obraz : pentru cîți bani luați, 
asta vă este munca ?

— Cît mai aveți de recoltat ?
— Eu știu ?.:. Toată tarlaua 

asta... Să tot fie vreo sută, o 
douăzeci de hectare.

Nemulțumirea Paraschivei 
riță este îndreptățită. Atîția 
neri — un serios potențial
forță de muncă — își omoară 
timpul în fel și chip, în vreme 
ce porumbul — care asigură pes
te 4 000 kg. la hectar — așteap
tă încă pe culegători. Patru ti
neri și încă, vreo zece vîrstnici 
cîți participă de regulă la recol
tat, oricît de harnici ar fi, pe 
prea mulți nu-i pot suplini. Coo
perativa agricolă este a tuturor. 
Deci toți trebuie să aibă la ini
mă interesele ei, care, deopotri
vă, sînt și interesele fiecăruia.

Situații aproape identice am 
întîlnit la Dichiseni, Gîldău, Co- 
cargeaua. Bordușani, Cegani, 
Vlădeni. Hagieni. Din sutele de 
tineri aflați în evidența organiza
țiilor U.T.C. — numai cîțiva 
participă la muncă. Nici o acțiu
ne organizatorică, lipsă de inte
res față de problemele produc
ției. Oare pe aici n-au trecut 
activiștii Comitetului județean 
Ialomița al U.T.C. ? Și dacă au 
trecut, ce-au lăsat în urma lor ? 
Iată două întrebări care ar putea 
declanșa o profundă analiză a 
stilului de lucru, al acestui or
gan, un punct de plecare în re
considerarea îndatoririlor orga
nizației U.T.C. — clar expuse și 
la recenta plenară 
U.T.C. Cele 28 000 
porumb și 2 000 de 
clă de zahăr facă 
așteaptă și aportul
treizeci de mii de tineri din sa
tele județului. Timpul bun nu 
se va prelungi la nesfîrșit. Cu 
scopul de a evita orice pierderi 
se impun acțiuni energice care să 
antreneze acest important poten
țial tineresc de muncă.

a C.C. al 
hectare de 
hectare sfe- 

nerecoltate 
celor circa



□ a □SO
în Comitetul 

pentru 
dezarmare 

de la Geneva
Ședința de marți a Co

mitetului pentru dezarma
re s-a desfășurat în două 
faze. Partea oficială a fost 
marcată prin declarațiile 
șefului delegației sovietice, 
A. A. Roșcin, și ale șefu
lui delegației americane, 
James Leonard, care și-au 
exprimat satisfacția pentru 
faptul că guvernele țărilor 
lor au căzut de acord să 
angajeze tratative pentru 
limitarea armelor strate
gice.

în partea neoficială a șe
dinței a avut loc o scurtă 
dezbatere pe marginea pro
iectului de raport asupra 
desfășurării actualei se
siuni, elaborat de copreșe
dinți. Mai mulți delegați 
au subliniat preocuparea 
autorilor proiectului de a 
reflecta în mod fidel dis
cuțiile de pînă acum. Vor
bitorii au exprimat totuși 
o serie de critici, relevînd 
că proiectul de raport ig
noră o bună parte a su
gestiilor făcute de diferiți 

I delegați în cursul sesiunii.
Ei au remarcat, de ase
menea, că proiectul nu 
subliniază cu destulă pre
cizie necesitatea stringentă 
de a se continua o discu
ție constructivă cu privire 
la dezarmarea generală — 
obiectiv fundamental al 
Comitetului.

Evoluția crizei din Liban

I
e ATACURI ALE CO
MANDOURILOR PALES- 
TINIENE ASUPRA UNOR 
LOCALITĂȚI LIBANE
ZE • INTENSA ACTIVI
TATE inter-araba • 
CAIRO VA GĂZDUI NE
GOCIERI INTRE LIBAN 
ȘI ORGANIZAȚIILE PA
LESTINIENE • CLARI

FICAREA POZIȚIEI GU
VERNULUI DE LA BEI
RUT.

BEIRUT — Comandouri pa
lestiniene au lansat noi atacuri 
asupra unor localități libaneze, 
anunță un comunicat oficial 
difuzat de postul de radio din 
Beirut. Este vorba de orașul 
Rachaya, situat la 50 de kilo
metri de Beirut, și satul 
Mashta Hassan, precum și co
mandamentul militar de la 
Aifa, amplasat în apropierea 
graniței libano-siriene, atacate 
cu rachete și mortiere. Forțe
le libaneze au respins atacurile 
lansate de forțele de comando. 
Totodată, se precizează că lo
calitatea Yanta, ocupată vineri 
noaptea de unități palestiniene, 
continuă să se afle sub contro
lul acestora. Un schimb spora
dic de focuri a avut loc la Tri
poli, al cărui centru, potrivit 
agenției FRANCE PRESSE, 
este, de asemenea, ocupat de 
comandouri. în cursul acestuia 
un cetățean libanez a fost 
ucis.

Președintele Libanului, 
Charles Helou, și fostul prim- 
ministru, Rashid Karame, au 
avut, pentru a treia oară în 
ultimele 24 de ore, o nouă în
trevedere consacrată examină
rii posibilităților și mijloacelor 
de soluționare a crizei din țară. 
La convorbiri au participat, 
potrivit agenției France Presse, 
generalul Emile el Bustany, co
mandantul șef al forțelor ar
mate libaneze, și generalul 
Youssef Chemayet, șef de 
stat major.

La sfîrșitul întrevederii 
Rashid Karame a declarat că, 
în cursul discuțiilor, a fost cla
rificată poziția pe care pre
ședintele țării a adoptat-o în

legătură cu căile de soluționare 
ă' divergențelor intervenite 
între oficialitățile libaneze și 
forțele d'e comando palestinie
ne ; această poziție, a precizat 
el, urmează să fie expusă de 
către delegația libaneză, în ca
litate de misiune prezidențială, 
în cadrul negocierilor care ur
mează să aibă loc în capitala 
R.A.U.

CAIRO. — Recentele inciden
te dintre armata libaneză și for
țele palestiniene de guerilă care 
staționează pe teritoriul Libanu
lui au fost urmate de o inten
să activitate diplomatică în ma
joritatea capitalelor arabe, de 
luări de poziții, în scopul sondă
rii posibilităților de soluționare a 
conflictului, sau de declarații re- 
flectînd punctul de vedere al 
guvernelor statelor respective. A- 
gențiile de presă relatează că la 
Cairo au sosit reprezentanți ai 
unor țări arabe, în vederea exa
minării situației care s-a creat în 
Liban

O delegație libaneză condusă 
de generalul Emile Bustani. 
comandantul șef al forțelor ar
mate din Liban, a plecat marți 
după-amiază spre Cairo, unde 
urmează să aibă loc negocieri 
în vederea soluționării crizei 
libaneze. relatează agenția 
France Presse.

Negocierile, precizează agen
ția Associated Press, Vor fi 
precedate de convorbiri între 
membrii delegației și președin
tele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, care, la cererea Liba
nului, a acceptat să medieze 
acest conflict.

Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a declarat că repre
zentanții palestinieni nu vor 
participa la negocierile ce ur
mează să aibă loc la Cairo cu 
membrii unei delegații oficiale 
libaneze, decît dacă acestea vor 
avea ca rezultat recunoașterea 
libertății de acțiune pentru 
forțele de comando, relatează 
agenția M.E.N.

și alimentație

Porți închise

U.R.S.S. hală la uzinele 
„Volga" din Kuibîșev

U Thant a conferit
cu Mircea Malița despre
probleme de interes general

kenya: Arestarea deputațiior 
opoziției și măsuri

După cum se știe, Libanul 
s-a pronunțat în favoarea luptei 
duse de organizațiile palesti
niene. cu condiția ca acestea 
să nu afecteze suveranitatea 
statelor arabe.

de restricție parțiale
Guvernul Kenyei a examinat în cadrul unei reuniuni si

tuația creată în țară în urma incidentelor care au avut loc 
Ia 25 octombrie cu prilejul vizitei președintelui Jomo Ke
nyatta în orașul Kisumu.
în timpul acestor incidente, 

II persoane au fost ucise, iar 
peste 70 rănite.

După reuniunea guvernului, 
anunță agenția REUTER, a 
fost dată publicității o de
clarație în care se anunță că 
toți deputății partidului de o- 
poziție, Uniunea poporului, 
condus de fostul vicepreședin
te, Oginga Odinga, au fost a- 
restați. în declarație, guvernul 
kenyan afirmă că „a fost do
vedit cu certitudine că tulbu
rările care au avut loc au fost 
organizare de către liderii 
partidului de opoziție, Uniu
nea poporului". „Guvernul, se 
spune în continuare, a hotărît 
să ia măsuri energice împotri
va elementelor subversive

care cu ajutorul unor elemen
te străine și inamicale au ac
ționat împotriva păcii care 
domnește în țară".

După cum anunță agențiile 
de presă, guvernul kenyan a 
instituit măsuri de restricție 
a circulației în întreaga pro
vincie „Central Nyanza" și în 
districtul Siaya, de unde este 
originar Odinga Oginga, lider 
al partidului de opoziție, Uni
unea poporului, și care de luni 
dimineață se află în arest la 
domiciliu. Aceste regiuni se 
află în apropiere de orașul 
Kisumu, unde au fost institui
te măsuri de restricție a cir
culației încă de sîmbătă în ur
ma gravelor incidente care au 
avut loc.

Libia se pronunță 
pentru desființarea 

bazelor străine 
din țară

TRIPOLI. — Citind agenția 
libiana de știri, Associated Press 
anunță că guvernul de la Tripoli 
a notificat oficial administra
ției S.U.A. cererea ca pînă la 
data de 24 decembrie 1970, cînd 
expiră acordul, în baza căruia a 
fost creată baza de la Wheelus, 
să fie retrase forțele americane 
de aici. Se precizează că o notă 
similară va fi prezentată Marii 
Britanii, în scopul desființării ba
zei de la El Adem, din apropie
re de Tobruk, care funcționează 
în baza unui acord ce va expira 
în 1971.

Noile autorități de la Tripoli, 
subliniază agenția libiană de 
știri, consideră că prezența ba
zelor militare străine pe terito
riul Libiei constituie o amenin
țare la adresa securității țării.

Pregătirii* pentru zborul lui „Apollo-12", Alan Bean și Charles Conrad în timpul unui antre
nament.

Metodic, cu o perseveren- 
Eă demnă de o cauzâ mai 
>ună, regimul rasist de la 

Salisbury se preocupă să 
bareze accesul la învățătu
ră tineretului Zimbabwe.

De fapt, încă înainte de 
promulgarea așa-zisei „in
dependențe", autoritățile 
rhodesiene au luat primele 
măsuri într-o campanie me
nită să întroneze aparthei
dul în școli și să reducă la 
minimum posibilitățile de in
struire ale populației afri
cane. încă în septembrie 
1963, autoritățile rasiste, 
care se bucurau de autono
mie pe planul legislației in
terne, au dat dispozițiuni 
pentru ca școlile care pînă 
atunci admiseseră elevi afri
cani să refuze reînscrierea 
acestora în noul an școlar. 
A fost creată, tot la acea 
dată, o comisie guverna
mentală însărcinată cu pro
blema exmatriculării tuturor 
elevilor negri din școlile 
„integrate". Pe un plan si
milar s-a desfășurat atacul 
îndreptat împotriva integră
rii în Universitatea din Sa
lisbury. Cei cîțiva studenți 
de culoare au fost excluși 
din universitate în anul uni
versitar 1964/1965.

După ce regimul Smith 
și-a proclamat „independen
ța", pașii pe calea „apar
theidului școlar" au devenit 
mai rapizi. Nu mai puțin de 
16 legi si ordonanțe guver
namentale pun la punct un 
veritabil sistem de împiedi
care a accesului tinerilor a- 
fricani la lumina cărții. Cel 
mai recent act al acestei po
litici inumane, rasiste s-a 
petrecut în urmă cu două 
săptămîni. La mai puțin de 
o lună de la deschiderea 
cursurilor școlare, autorități
le sud-rhodesiene au ordo
nat închiderea a două licee 
(cel din Salisbury și cel din 
Kujunda) frecventate numai 
de elevi africani. In total, în 
cele două școli învățau a- 
proape 400 de tineri. Ins’rui- 
rea africanilor peste nivelul 
învățămîntului elementar 
este considerată, probabil, 
de rasiști drept primejdioa
să. Deoarece o legiferare 
specială în consecință pă
rea mult prea compromiță
toare, autoritățile au recurs 
la măsuri mai „ocolite". S-a 
căutat și s-a găsit o... „jus
tificare . A fost invocată o 
lege mai veche „Legea asu
pra repartiției terenurilor" 
(Land Appartiomment Act) 
care delimitează zonele lo
cuite de cetățenii de origi
ne europeană sau africană. 
Printr-o simplă trăsătură de 
condei, zona „albă" a fost 
extinsă și asupra terenului 
ocupat de clădirea liceelor 
amintite. Practic, aproape 
400 de tineri Zimbabwe au 
rămas fără școală. S-ar pu
tea ca acesta să fie începu
tul lichidării totale a licee
lor frecventate de tinerii a- 
fricani (actualmente în nu
măr de opt). i

E. R.

pe slclulrlt

Situație 
îngrijorătoare 

în Tunisia și Algeria 
în urma ploilor 

torențiale
Situația rămîne îngrijorătoare 

în trei guvernorate ca urmare 
a ploilor torențiale căzute du
minică și luni — transmite a- 
genția tunisiană de presă. în 
guvernoratul Soussa apa a pus 
stăpînire pe zone întinse, inun
dațiile distrugînd zeci de locu
ințe șî avariind porțiuni mari ale 
șoselelor naționale; mai multe 
localități au fost izolate. Creș
terea nivelului fluviului Oued 
a provocat în guvernoratul Kef 
distrugerea podului care lega 
localitățile Siliana și Robaa. 
Pagube similare au fost înre
gistrate și în guvernoratul 
Kasserina, unde cantitatea de 
apă căzută a atins cifre apre
ciabile.

Pe de altă parte, în mal mul
te regiuni din estul și sudul 
Algeriei s-au semnalat, de ase
menea, inundații mai mari de
cît cele de acum 4 săptămîni, 
cînd multe sate au fost com
plet acoperite de ape. Autorită
țile algerjene au anunțat că 
au fost Ițjate măsuri de aju
torare a sinistrațllor. Hrana, 
medicamentele și celelalte aju
toare sînt transportate cu eli
copterele. în unele zone ale 
oazei sahariene Toughourt 
(620 km sud de Alger) înălți
mea apei atinge 60 de cm, dar 
nu au fost semnalate noi vic
time.

Bilanțul total al ploilor to
rențiale care s-au abătut asu
pra Algeriei în ultimele săptă- 
mînl este de 76 morți, 3 dispă
ruți și 237 răniți. 14 000 de lo
cuințe au fost total distruse. 
Iar alte 16 000 avariate.

Testele pentru „Apollo-12“
s-au desfășurat bine

Ultima verificare generală a stării de funcționare a com
plexului spafial „Apollo-12“, care urmează să fie lansat spre Lună 
la 14 noiembrie, a intrat luni în faza finală. Un purtător de 
cuvînt al N.A.S.A. a precizat că toate testele s-au desfășurat 
in bune condiții și în conformitate cu programul stabilit.

în cursul acestei revizuiri generale a fost verificat în parte 
fiecare sistem al navei spațiale, au fost umplute cu combustibil 
și apoi golite rezervoarele rachetei, cabinei principale, și cele 
ale modulului lunar, care totalizează aproape un milion de ga- 
loni de oxigen lichid, hidrogen lichid și kerozen. Au fost, de a- 
semenea, simulate toate manevrele prevăzute a fi efectuate în 
cursul misiunii de zbor al navei și modulului lunar.

NEW YORK 28 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite: Luni du
pă-amiază, adjunctul ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Mircea Mali
ța, locțiitor al șefului delegației 
române la cea de-a 24-a sesiune 
a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, a avut o 
întrevedere cu secretarul general 
al O.N.U., U Thant.

In cadrul acestei întrevederi, 
desfășurată într-o atmosferă oor- 
dială, la sediul secretariatului

O.N.U. din New York, au fost, a* 
bordate o serie de probleme 'ijf* 
vind activitatea acestui for L,>jr- 
națianal pe linia menținerii păcii 
internaționale, precum și proble
me aflate pe agenda actualei se
siuni.

In aceeași după-amiază, Mircea 
Malița a avut o întrevedere cor
dială cu președintele sesiunii A- 
dunării Generale, d-na Angie 
Brooks, în cadrul căreia tu fost 
discutate probleme majore ala 
sesiunii curente.

0 declarație a Ministerului 
de externe al
HANOI — Un purtător de ou- 

vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D Vietnam a dat 
marți publicității o declarație în 
care se arată că în ultimele zile 
avioane americane de diferite ti-

Ziua României”
la Tîrgul internațional pentru agricultură

Cu ocazia Tîrgulul internațio
nal pentru agricultură și ali
mentație — Cairo 1969, vicepre
ședintele Camerei de Comerț a 
României, Marcel Popescu, șe
ful delegației române, a efec
tuat o vizită de trei zile în Re
publica Arabă Unită. El a avut 
convorbiri cu dr. Hamza El Aish, 
subsecretar de stat la Ministe
rul Economiei și Comerțului 
Exterior, președintele Camerei 
de Comerț, precum și cu El 
Hamzawi, președintele Organis
mului pentru tîrguri și expozi
ții. Marcel Popescu împreună 
cu ambasadorul României la 
Cairo, Titus Sinu, au fost pri
miți de Hassan Zaki, ministrul 
economiei și comerțului exterior 
al R.A.U. Cu acest prilej au 
fost discutate probleme de in-

Eveniment pulitic 
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niștita Confederație 
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din cei șapte mem
bri al guvernului) 
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Cairo 1969
teres comun. Cu ocazia „Zilei 
României", la Tîrgul internațio
nal pentru agricultură și ali
mentație — Cairo 1969 — Mar
cel Popescu a oferit o recepție 
în saloanele hotelului „Hilton" 
din Cairo. Au participat mem
bri ai conducerii Ministerelor 
Industriei Economiei și Comer
țului Exterior, Agriculturii, 
Construcțiilor, al Organismului 
pentru tîrguri și expoziții, ai 
Camerei de Comerț, reprezen
tanți ai vieții culturale și socia
le. A fost prezent, de asemenea, 
Titus Sinu, ambasadorul Româ
niei la Cairo, membri ai amba
sadei și ai agenției economice, 
precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice. Recepția s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială.

B.D. Vietnam
puri au lansat bombe explozive, 
incendiare și cu bile, precum și 
rachete asupra mai multor cen
tre populate din districtele Minh 
Hoa și Tuyen Hoa din provincia 
Quang Binh. Totodată, din sudul 
zonei demilitarizate a fost supus 
unui bombardament de artilerie 
satul Vinh Giang din districtul 
.Vin Linh.

La 23 octombrie bombardiere 
strategico B—52 au atacat nume
roase centre din vestul districtu
lui Bo Trach din 
Quang Binh.

Toate aceste acțiuni 
cat victime în rîndul r . 
locale și pagube materiale.

Ministerul Afacerilor Externe a! 
R. D. Vietnam, a declarat puT 
tătarul de cuvînt, oondamnă »» 
nergic noile acțiuni militare agre
sive ale S.U.A. și cere în modul 
cel mai hotărît încetarea atenta
telor la suveranitatea și securita
tea R.D. Vietnam.

provincia

au provo- 
populației

• PREȘEDINTELE Consi
liului Comandamentului Revo
luției Sudaneze, generalul 
Gaafar El Numeiry, a format 
marți un nou guvern, în urma 
demisiei din postul de prim 
ministru a lui Abubakr Awa- 
dallah — informează agenția 
M.E.N. Fostul premier, Abubakr 
Awadallah, a fost numit vice
președinte al Consiliului Co
mandamentului Revoluției Su
daneze.
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partidul radical. Se 
presupune că Ho
negger, adjunctul lui 
Schaffner, ar putea 
corespunde acestor 
cerințe. Insă, po
trivit unor cercuri, 
Honegger nu ar dis
pune de sprijinul 
socialiștilor din apro
pierea iu Spiihler. 
Retrăgindu-se la o 
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Demisiile lui Spii
hler și Schaffner au 
actualizat o veche 
controversă și anu
me aceea care se 
referă la modalita
tea de alegere a 
consilierilor federali, 
în prezent, aceștia 
sînt aleși dintre de
putății celor două ca
mere reunite ale A- 
dunării federale, ca
re numără 244 de 
membri. Sondajele e- 
fectuate indică insă 
dorința unor pături 
ale populației ca 
alegerea consilierilor 
să fie făcută pe 
baza unor consul
tării electorale di
recte.

Rămine de 
în ce măsură 
putele privind 
mirile noilor 
lieri federali 
accelera sau 
contră vor i 
schimbările în 
gislația „țării 
toanelor".
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MITING CONSACRAT 
VIZITEI ÎN U.R.S.S.

A DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl DE STAT CEHOSLOVACE

La Kremlin a avut loo un 
miting consacrat vizitei în 
U.R.S.S. a delegației de partid 
și de stat a R. S. Cehoslovace

Luînd ouvîntul, Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a spus, printre al
tele, că discuțiile purtate „au 
cuprins aspectele cele mai im
portante ale relațiilor dintre 
cele două partide și țări, pre
cum și problemele situației in
ternaționale actuale". Vorbito
rul a relevat, in continuare, că 
în cursul convorbirilor au fost 
abordate și probleme ale cola
borării economice.

Au luat apoi cuvîntul LudVik 
Svoboda, președintele R.S.

Cehoslovace, și Gustav Husak, 
primul secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, care au tre
cut în revistă situația internă 
și externă a Cehoslovaciei.

DUPĂ INCIDENTELE 
DE LA ROMA 

DINTRE POLITIE Șl TINERII 
DEMONSTRANT! ANTIFASCIȘTI

• DUPĂ INCIDENTELE
GRAVE, desfășurate luni, pînă 
noaptea tîrziu, între poliție și 
tinerii demonstranți antifasciști 
— care au vrut să atace sediul 
Mișcării Sociale Italiene (par
tid neofascist) — la Pisa s-a 
restabilit calmul. Marți, în ora
șul „Turnului înclinat", a lost 
reluată activitatea : transpor
turile in comun funcționează 
din nou, iar întreprinderile și

instituțiile și-au redeschis por
țile. Primarul orașului, Cristo- 
foro di Vito, a caracterizat 
însă situația ca fiind „de o ex
tremă tensiune" Potrivit unui 
bilanț oficial, expus de minis
tru în Senat, ciocnirile s-au 
soldat cu 29 de răniți, printre 
care se află și un număr do 
polițiști, 67 de manifestant) 
fiind reținuți de poliție, iar 27 
arestați. Un tînăr participant 
Ia demonstrație a fost ucis.

• MINISTRUL Apărării al 
S.UA. a anunțat luni un pro
gram de reducere a cheltuie
lilor militare anuale cu 609 mi
lioane de dolari prin închide
rea șl sistarea unor serii de 
operațiuni la 307 baze și insta
lații militare aflate pe terito
riul Statelor Unite și în străi
nătate.

Marți dimineața, la Ba- 
nia Luka au sosit losip 
Broz Tito, președintele 
U.C.I., președintele R.S.F. 
Iugoslavia, și alți conducă
tori de partid și de stat ai 
R.S.F. Iugoslavia pentru a 
lua cunoștință la fața locu
lui de urmările cutremuru
lui de luni. în oraș au înce
put să sosească echipe de 
specialiști, medici și con
structori. Populația sinis
trată, In special femeile și 
copiii, a fost deplasată spre 
alte localități din țară, 
unde 1 se oferă găzduire și 
ajutor.

Dînd dovadă de o impre
sionantă solidaritate, oa
menii muncii din Iugoslavia, 
organizațiile social-politi- 
ce, întreprinderile au orga
nizat din primele momente 
de după cutremur o largă 
campanie de ajutorare a si- 
nistraților.

NOUL GUVERN BRAZILIAN

• GENERALUL Emilio Gar- 
rastazu Medici, desemnat re
cent președinte al Braziliei, a 
anunțat componența guvernu
lui său, care cuprinde 10 mi
niștri noi. Din vechiul cabi
net au fost reținuți cinci mi
niștri, printre care ministrul 
de finanțe Antonio Delfim Ne
to și ministrul de interne Anto
nio Costa Cavalcanti.

In fruntea Ministerului de 
Externe a fost numit Mario 
Gibson Barbosa, în prezent am
basador al Braziliei în Statele 
Unite.

ALEGERI, 
ÎNAINTE DE TERMEN, 
ÎN MAREA BRITANIE ?

în cercurile politice din Lon
dra se comentează tot mai mult 
faptul că primul ministru Ha
rold Wilson ar putea să de
vanseze data ținerii alegerilor 
pentru Camera Comunelor, ca
re în mod normal ar urma să 
aibă loc în 1971. In ultimul

timp, diferite sondaje ale opi
niei publice britanice au arătat 
că Partidul laburist a refăcut 
în mare parte terenul pierdut 
in rindul alegătorilor, iar a- 
vansul conservatorilor devine 
tot mai mic. în acest sens este 
așteptat cu mult interes rezul
tatul alegerilor parțiale de joi, 
care vor avea loc în cinci cir
cumscripții electorale.

REZULTATUL ALEGERILOR 
DIN PORTUGALIA

• ULTIMELE rezultate ale 
alegerilor legislative care s-aa 
desfășurat duminică în Portu
galia indică faptul că numai 
57,5 la sută din cei 1 748 744 
alegători s-au prezentat la 
urne. Partidul guvernamental 
Uniunea Națională a obținut, 
potrivit rezultatelor, 86,83 la 
sută din voturi, în timp ce gru
pările de opoziție au întrunit 
13,17 la sută din voturi. în 
rîndul acestora din urmă, pon
derea principală o are Comi
tetul Electoral Democratic

(C.E.D.), ce grupează elemente 
cu vederi democratice și de 
stînga și care a obținut 100 821 
voturi.

BOLIVIA INTENȚIONEAZĂ 
SA-ȘI EXTINDĂ RELAȚIILE 

CU ȚĂRILE SOCIALISTE

Bolivia va promova cu fermi
tate o politică externă indepen
dentă, vizînd apărarea demnității 
și suveranității ei naționale, prie
tenia cu toate popoarele lumii, o 
politică îndreptată împotriva im
perialismului — a declarat mi
nistrul de externe bolivian, gene
ralul Cesar Ruis Velarde, într-un 
interviu acordat ziarului mexican 
„Excelsior".

Ministrul bolivian a chemat 
statele latino-americane la o so
lidaritate reală și la o colabora
re eficientă pentru eliberarea a-

cestei regiuni a lumii de domi
nația străină.

Cesar Ruis Velarde a declarat, 
de asemenea, că Bolivia inten
ționează să-și extindă relațiile cu 
țările socialisto.

Sub auspiciile Municipa
lității din Toulouse și cu 
concursul Asociației Franța- 
România la Universitatea 
din Toulouse a avut loc ver
nisajul expozițiilor ..Vesti
giile daco-romane pe terito
riul României" și „Mișcarea 
artistică de amatori în tio- 
mânia". La inauiu-are 
participat reprezentanți 
municipalității, personal 
tăți din lumea literară, ar 
tistică și științifică. Presi 
și radioteleviziunea regio
nală au consacrat emisiuni 
și articole celor două expo
ziții, subliniind interesul pe 
care acestea îl suscită in 
rîndul cetățenilor orașului.
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