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SUPLIMENTARĂ ÎN ANUL VIITOR

pe ministrul comerțului exterior

Luni dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu; secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit pe Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al Uniunii Sovietice.

La primire au luat parte 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, și Valeriu

Bărbulescu, șeful agenției eco
nomice române la Moscova.

Oaspetele a fost însoțit de 
A. V. Basov, ambasadorul 
U.R.S.S. la București, M. G. 
Loseakov, director în Ministe
rul Comerțului Exterior al 
Uniunii Sovietice, și G. I. Ni
kolaev, șeful Agenției comer
ciale sovietice la București.

In cursul întrevederii, care

s-a desfășurat într-o atmosferi 
cordială, tovărășească, s-a ex
primat satisfacția pentru pro
gresele realizate pe linia lăr
girii schimburilor economice 
româno-sovietice, subliniindu- 
se dorința comună de a le dez
volta și în viitor în interesul 
celor două popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

(Agerpres)

CERCUL 
MICILOR 
MINERI

« .

Incepînd din acest an, la 
școala generală din Căpeni, 
jud'ețul Covasna, alături de 
alte cercuri, funcționează și 
unul inedit : cel al micilor 
mineri, menit să cultive dra
gostea și respectul elevi
lor pentru prbtesiunea pă
rinților lor. Condus 
inimosul Inginer Iosif Mi- 
klosi, cercul micilor 
neri grupează un număr 
de 20 de elevi din clasele 
IV—VIII. Programa cercului, 
diferențiată pe grupe de vîrs- 
tă și eșalonată pe doi ani de 
„studiu", prevede însușirea 
unor noțiuni privind arma
rea, susținerea și întreține
rea lucrărilor miniere, vizi
te la o gură de mină, la sta
ția de sortare si însllozare a 
cărbunelui, la carierele din 
Vîrghiș și Racoș, la Fabrica 
de brichetare din Baraolt, 
precum și confecționarea u- 
nor machete de abataj.

de

mi-

CONSILIULUI DE MINIȘTRI,
ION GHEORGHE MAURER,

In marea britanie

'V
74 tone roșii la hectar, va putea deveni

(Agerpres)

Sosirea la Londra

momE, mvm,
Foto: C. CIOBOATĂ

ELEMENTE PENTRU AUTO
PORTRETUL UNEI GENERAȚII

Pricepere și hărnicie — cali
tăți prin care poate fi identi
ficată și tînăra Romărac Ma
ria, țesătoare la Fabrica „Li

bertatea" Sibiu.

• Unsprezece asociații intercooperatiste. cuprinzînd 54 de cooperative agricole, amenajează 
122 hectare solarii și sere-înmulțitor.

fii Recordul legumicultorilor din Goicea Mare
cifră de plan în viitoarele solarii !

Am întîlnit în Dolj o realitate 
■—e prezintă într-o nouă ipostază 
'proverbul „munca face puterea", 
un șantier de largă cuprindere, 
cu mii de constructori și cu „ho
tare" pe dunga roșie care, pe 
hărți, limitează județul.' Localnicii 
ii numesc simplu: șantierul le
gumicol. II pronunță la singular, 
deși construcția se execută în 
unsprezece puncte ; despre lu
crare vorbesc cu competență 
aproape toți cei întîlniți pentru 
că proprietare și beneficiare în 
același timp sînt 54 de coopera
tive agricole din sudul și nordul 
județului din zona de deal și 
din cea de cîmpie. „în anii de 
agricultură socialistă, ne spunea 
tovarășul GHEORGHE DINDE- 
RE, președintele Uniunii jude
țene a. cooperativelor agricole, 
s-a îndătinat ca o preocupare sta
tornică, de prim ordin, dezvol
tarea legumicultorii. Grădinăritul 
făcut pe temeiul științei și cu 
mijloacele unei agriculturi mo
derne a adus, an de an, coopera
tivelor noastre agricole, venituri 
tot mai mari, numeroase unități 
afirmîndu-se ca mari producă

toare de legume, ca importanți 
furnizori ai pieței. Un singur 
exemplu aș vrea să amintesc, 
cooperativa agricolă din Goicea 
Mare. Cu șapte ani în urmă aici 
nu se cultivau legume nici măcar 
pe o palmă de pămint. Anul a- 
cesta însă, a realizat un adevărat 
record : 74.000 kilograme de roșii 
Ia fiecare hectar, circa optzeci de 
mii de lei venit de pe fiecare 
hectar rezervat culturilor legumi
cole. Și 
mas ca 
livie. A 
cel mai
unități care au făcut pași impor
tanți în direcția specializării, a 
profilării producției de legume. 
Perspectiva pentru 1970 este un 
fapt cu o deosebită semnificație : 
dintre cele 189 cooperative care 
vor cultiva legume pe o supra
față de 9000 hectare, un număr 
de 54 unități și-au profilat și 
concentrat producția pe 6100 
hectare. Această realitate ne edi
fică asupra modului în care oa
menii satelor noastre au înțeles 
să înfăptuiască indicațiile Congre
sului al X-lea al partidului. Pen
tru eșalonarea producției, pen
tru ridicarea recoltelor medii, în 
toate unitățile, suprafețele rezer
vate legumicultorii sînt obiectivul 
muncii țăranilor cooperatori : se 
amenajează pentru irigații, se ni
velează terenurile, se fertilizează 
și, ceea ce anii viitori vor da per
sonalitate acestui important sec
tor de activitate, sînt solariile ce 
se construiesc acum prin acțiuni 
intercooperatiste. 122 de hectare 
în total amplasate în unsprezece 
puncte ale județului, cu o pro
ducție medie planificată de 74 
tone roșii la hectar".

Primul popas la Maglavit. O 
firmă ne pune în temă : Com
plexul intercooperatist de sere- 
solarii „23 August". Un șantier 
pe zece hectare. Pregătite din 
timp pentru executarea unor lu
crări cu specific, cele trei secții 
de mecanizare din cadrul I.M.A. 
Poiana Mare, concentrează aici 
un număr mare și diversificat de 
utilaje. In același timp, cir
ca două sute de cooperatori exe-

experiența bună n-a ră- 
o pasăre închisă în co- 
circulat, a devenit bunul 
de preț al multor altor

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a 111-a)

SUNET Șl
de MIHAI NADIN

Nu există, de bună seamă, ori
ginalitate în sine. Și, de aseme
nea. originalitatea nu este, decît 
parțial, o măsură a valorii unei 
creații. întotdeauna, valoarea 
nouă se raportează la cea trecu
tă, o continuă direct sau o neagă 
creator, instituie o modalitate 
inedită sau pune în valoare o 
modalitate deja frecventată, tre- 
cînd în actualitate virtualități- 
le ei.

Eminescu făcea, în epocă, ope
ră de afirmare a unei limbi poe
tice fundamental noi, negînd 
creator o perioadă pentru a în
temeia alta, racordată în cursul 
timpului la organismul unic al 
istoriei literaturii române. Origi
nalitatea transfigurării motivelor 
folclorice, ilustrată în creația lor 
de către cei mai iluștri artiști ai 
țării, rezultă dintr-un alt mod de 
preluare creatoare a unor va
lori nu mai puțin originale și va
loroase. în fond, originalitatea 
este modul legitimării unui ar
tist, al unei culturi, a unei epoci. 
Ea are o determinare deosebit de 
complexă, reflectând prin conți
nutul ei apartenența creatorului 
la o anumită realitate social-isto- 
rică, la un anumit mod de gîn- 
dire, la anumite (și determinate) 
convingeri. Neexistînd fără întru
parea materială („natura fizică a 
culorilor și a marmurei nu se 
situează în afara domeniului pic
turii și sculpturii" scria, în „Ma-

Cu un an în urmă, 200 de elevi din clasele mari a două 
licee — „Gheorghe Șincai" — București și „Unirea" — Brașov — 
au primit din partea redacției un chestionar ți invitația de a 
răspunde întrebărilor puse. Redacția le-a solicitat răspunsuri 
concise și la obiect, sugerîndu-le să evite digresiunile stilistice, 
să ofere o opinie riguroasă, logic și convingător motivată. 
Totul în ideea de a căpăta o imagine limpede asupra temei 
puse în discuție. Codificarea și interpretarea răspunsurilor ne 
obligă la același limbai concis și riguros, pe care îl vom feri 
cit se poate de podoabe gazetărești. E un gest de loialitate 
față de subiecții noștri care ni s-au înfățișat așa cum sînt, răs- 
punzînd cu interes și seriozitate la ancheta lansată.

Ne permitem o singură abatere, avizîndu-ne cititorul că nu 
tratăm răspunsurile drept definitorii pentru întreaga generație 
a celor de 18 ani și nici definitive chiar pentru subiecții înșiși. 
Operăm cu o vîrstă deținînd cele mai puternice determinante 
evolutive și care, în consecință adaugă mereu crezului său noi 
și noi elemente de stabilitate și durabilitate. Și totuși, fără sa 
ne contrazicem, nu putem să nu punem preț pe gîndurile de la 
18 ani, cu nota lor de generozitate și spontaneitate, de o sin
ceritate dusă la absolut. De aceea, considerînd subiecții, cei 
200 de elevi, drept „ambasadori" ai colegilor lor, răspunsurile 
primite pot fi ridicate la valoarea unor caracteristici care fixea
ză conturul de portret al unei generații.

ECOU
nuscrisele economico-filozofice", 
Marx) imaginea artistică își ex
trage o anumită originalitate lăr
gind mereu repertoriul elemente
lor constructive la care face a- 
pel. Această „tehnologizare" a 
artei, deloc întâmplătoare într-o 
epocă a științei și tehnologiei, 
riscă să devină scop mai ales 
atunci cînd nu mai e animată de 
o idee, cînd nu mai e stăpînită 
de gîndirea creatoare originală 
capabilă să pună în valoare și 
alte mijloace.

Aparența ar duce la ideea că 
originalitatea este esențial mani
festată ca formă. Ea devine însă 
formă abia după ce au avut loc 
mutații adinei în toate momente
le actului creator și la toate ni
velele operei însăși. Cît privește 
negația pe care o conține, 
este niciodată absolută.
creator, cum de altfel și 
rea, este prin originea și
sa un act polemic ; relativitatea 
negației cuprinse în expresia o- 
riginală rezultă și din simplul fapt 
că o negare absolută ar însemna 
negarea creației ca atare. Doar 
negația artistică menită (și capa
bilă !) să afirme poate rîvni să 
dureze. Evident, versurile lui
Blaga și Arghezi neagă, uneori 
vident, dar niciodată absolut, 
poezia eminesciană. La rîndul 
lor, Nichita Stănescu sau Ion

ea nu 
Actul 

gîndi- 
esența

(Continuare în pag. a ZV-a)

La plecare, pe aeroportul Băneata

Luni la amiază a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Londra, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, care, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, va face o vizi
tă oficială în Marea Britanie,

LONDRA 24. — Trimișii spe
ciali Agerpres, N. Ionescu și L. 
Rodescu, transmit : Președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, a sosit, luni după- 
amiază, la Londra într-o vizită 
oficială, la invitația primului 
ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson.

Șeful guvernului român este

la invitația primului,.ministru 
al acestei țări, HaroldJ Wilson.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, se aflau toxsarășli 

• Gheorghe Răd'ulescu, Ilie Ver- 
deț, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc,. 
Petre Blajovici, Ion Ioniță, Ion 
Stănescu, Mihai Marinescu și

lon. Pățwrg memtwlj al gwer- 
nulul, și alte persoane ofi
ciale.

Era prezent M. S. Reid, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Marii. Britanii la Bucu
rești.

însoțit, de asemenea, de Nioolae 
Nicolae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Gheorghe O- 
prea, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
de consilieri și experți.

Pe aeroportul Heathrow, pre
mierul Ion Gheorghe Maurer a 
fost salutat, în numele guvernu
lui englez, de George Thomson, 
cancelar al ducatului de Lancas
ter, membru al Cabinetului. Se 
aflau de față Denis Laskey, am-

basadorul Marii Britanii la Bucu
rești și alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Vasile Pungan, ambasadorul Ro
mâniei la Londra, și membri ai 
Ambasadei și ai Agenției comer
ciale române.

Oaspeții români au luat «pol 
loc în mașinile oficiale, escortate 
de motocicliști, cu care s-au în
dreptat spre hotelul „Claridges 
— unde va fi reședința lor în 
timpul vizitei în Marea Britanie.

DEPRINDERI-DIMENSIUNI 
/// PERSONALITY

• CINE FACE din cunoștințe doar un scop în sine, riscă să rămînă un colecționar. • SPECIA
LIZAREA — „ghid orizontic ". • DATORIA și convingerea — momente ale aceleiași dimensiuni 
a personalității : angajarea socială.

Pentru a sintetiza întreaga 
dezvoltare a științei și culturii 
contemporane nu este suficien
tă doar simpla înmagazinare 
mecanică de cunoștințe, ci și 
însușirea unor coordonate esen
țiale, absolut necesare dezvol
tării spiritului creator în orice 
domeniu de activitate. Cunoș
tințele, care constituie funda-

ti

GHINIONIST SAU
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

NOROCOS?

mentul oricărei pregătiri pro
fesionale de specialitate, au ne
voie de clarviziune, de spirit 
novator, creator pentru a le 
releva adevărata lor semnifica
ție în contextul întregii evolu
ții social-istorice a omenirii. 
Pe de altă parte, responsabili
tatea socială a specialistului 
presupune ca întreaga sa acti-

vitate să fie orientată spre o 
finalitate în deplin acord cu 
necesitățile societății noastre, 
împlinirea acestui deziderat nu 
se obține însă decît prin trans
formarea cunoștințelor, a pre
gătirii profesionale în atitudini

MIRCEA CRISTEA
(Continuare în pag. a IlI-a)

ADNOTĂRI
UNIVERSl

TARE

— Vă rog să nu-mi dați nu
mele, n-ar ajuta la nimic, mi-a 
spus, la plecare, cu un zîmbet 
jenat. Am nevastă, un copil de- 
abia născut, o familie onorabi
lă, trei frați ingineri, tatăl mai
stru, un viitor în față...

— Promis. Fără nici un nume. 
Nici măcar cu inițiale.

Și totuși... Puțin probabil că 
cineva, din preajma acestui tî- 
năr, nu-și va da seama că e 
vorba de el. Fiindcă, — vai I — 
faptele caracterizează pe om 
mult mai precis decît buletinul 
și rubrica „semne particulare, 
n-are“ !

De fapt, nici n-are. Un tînăr 
plăcut la înfățișare, simpatie.

Ține cînd privirea 
nic... cînd o ridică 
cuvîntul meu de om, că-i așa 
cum vă spun !“. Din păcate, își 
pune uneori cuvîntul de om în 
situații delicate... Dar îi promit 
și asta : „voi crede tot ce spui !“. 
Și ca dovadă, relatez mai jos ab
solut tot ce spune, fără să oco
lesc, însă nici... ce spun ceilalți. 
Dar între „semnele particulare" 
nu se află — spre regretul meu 
— cel mai important dintre ele ■ 
curajul de a scruta adine în a- 
bisul erorilor sale. Evident, se 
teme. Ii explic, pe larg, că nu 
mai are de ce. Inutil, nu mă 
crede. In schimb, eu trebuie să-l 
cred 1...

în jos, sfiel- 
patetic : „pe

CELE TREI DOSARE

Cînd studiam cazul, procuro
rul șef îmi atrăgea atenția, zîm- 
bind, că pentru fiecare inculpat 
există, de fapt, trei dosare : 
„unul pe care i-1 facem noi, în 
timpul anchetei, un altul pe 
care-1 povestește el celor dispuși 
să-L creadă (familie, prieteni, co
legi de celulă, eventual... zia
riști) și al treilea... pe care-1 
.știe numai făptașul însuși"... 
Procuratura îmi oferise, deci, 
primul dosar, interlocutorul meu 
mi-1 oferea pe al doilea. Cel 
de al treilea, fiind inabordabil, 
să ne mulțumim ou primele 
două, că nu mi se par deloc lip-

site de interes. Le voi împărți, 
inversînd ordinea de mai sus, 
în două capitole : „povestea 
unui ghinionist" și... „povestea 
unui norocos".

POVESTEA UNUI GHINIONIST
Ați înțeles, desigur, că „ghi

nionistul" e interlocutorul no
stru. Cel puțin, așa se conside
ră el. Caut să-i transcriu cu- 
vînt cu cuvînt cele spuse :

„Pe „Pisică" l-am cunoscut la 
barul „Ambasador". Era prin 
primăvara anului ăsta. Eu ve-

IONEL HRISTEA

„Mizantropul" și „Optimis
tul" a fost, la urma urmei, pri. 
vat de o biografie bogată și 
spectaculoasă. în planul vieții 
sale civile nu găsim nici o în- 
tîmplare ieșită din comun, 
nici o aventură. Omul a ur
mat o linie firească, comună, 
și dacă a văzut că destinul 
nu i-a hărăzit „norocul" de a 
penetra cataclisme personale 
deosebite, prin ele însele de- 
terminînd o admirație, nu a 
mai căutat aici nici o satis
facție. In același om, însă, fi
ința una din cele mai mari 
și nobile ambiții românești, 
și întreaga viață pe temeiul 
ei a dus o luptă necontenită 
pentru a împlini o operă și 
a-și construi un destin spi
ritual.

Nu există personalitate ro
mânească care să se fi inte
rogat — la modul dezinvolt, 
direct, public — în chip ne
contenit pe sine însuși în mă
sura în care a făcut-o el. Cele 
mai intime aventuri ale spi
ritului său efervescent erau 
dezvăluite a doua zi publicu
lui cu o inocență dezarmantă. 
O extracție de citate din cro
nicile mizantropului și opti
mistului — pe care am fă- 
cut-o întregește o autobiogra
fie, unică în felul ei, pe care 
ai fi tentat s-o iei drept operă 
de artă decît mărturisire ne
tedă, tăioasă, concretă, cum și

de GH. SUCIU

(Continuare în pag. a V-a)
(Continuare în pag. a IV-a)



U.T.C-CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

ACȚIUNI PENTRU PERFECȚIONAREA 
PROTECȚIEI MUNCII 

ne vorbește ANDREI FABIAN, 
prim secretar al Comitetului județean Harghita al U.T.C.

PRIMA ZĂPADA PROMOȚIA 1
în centrul universitar Sibiu

— După cum se știe, Comitetul Central al 
U.T.C a inițiat, la nivelul întregii țări, un com
plex de acțiuni care urmăresc perfecționarea 
profesională a tinerilor, complex din care fac 
parte și acțiunile care vizează îmbunătățirea 
protecției muncii în rîndul tineretului. Ce speci
fic îmbracă aceste din urmă acțiuni în cadrul 
județului Harghita ?

— Este cunoscut că în județul nostru două 
sînt, deocamdată, ramurile industriale predomi
nante. Este vorba, de minerit și de exploatările 

..forestiere. In mod firesc deci, ne-am concentrat 
.atenția asupra lor, mai ales, că, prin specificul 
producției, aici pct avea loc multe accidente 
de muncă. Alături de acțiunile inițiate în dome
niul protecției muncii de către conducerile în
treprinderilor, acțiuni care au cuprins întreaga 
masă a salariaților, comitetul județean U.T.C. a 
organizat în mod special pentru tineri o serie 
de activități, dintre care se detașează prin nu
mărul mare de participant! și prin deosebita lor 

' eficiență concursurile publice intitulate : „între 
metronom și protecția muncii".

Asemenea concursuri s-au desfășurat cu exce
dente rezultate în întreprinderile miniere ale 
"județului. In tot timpul concursului, a cărui fază 

județeană s-a încheiat recent, în întreprinderile 
‘miniere n-a avut Ioc nici un accident de munCă 
printre tineri.

— Cum se va desfășura concursul în între
prinderile forestiere, al căror specific face ca 
muncitorii să se afle la distanțe mari și în nu
măr restrîns ?

— Tocmai acest specific a impus un sistem de 
organizare aparte în cadrul întreprinderilor fo
restiere. Pentru pregătirea participanților la 
concurs, cu ajutorul nemijlocit al conducerilor 
întreprinderilor, la fiecare gură de exploatare 
vor avea loc cicluri de conferințe cu o tematică 
bine stabilită, care să cuprindă toate capitolele 
teoretice ale protecției muncii Expunerile vor 
fi realizate chiar de maiștri și tehnicieni de la 
gurile de exploatare Tinerilor le va fi indicată, 
de asemenea, o amplă bibliografie din domeniul 
protecției muncii pentru a fi studiată individual. 
Concursul propriu zis va cuprinde trei faze : 
prima — pe sector (fiecare sector numărînd 
tfei-patru guri de exploatare), cea de-a doua 
(la care participă primii trei clasați pe sectoare) 
— pe întreprindere forestieră și, în sfîrșit, faza 
finală, pe județ. Ciștigătorilor le-au și fost pre
gătite premii destul de substanțiale în obiecte. 
Ei vor fi, de asemenea, popularizați la nivelul 
tuturcr întreprinderilor forestiere din județ.

— Cam cîți tineri sperați să angrenați în a- 
ceasiă acțiune ?

— Mai bine de 400.
OV. FAUN

In pasul Tihuța, văile s-au acoperit de zăpadă.
Foto : O. PLEC AN

Au trecut aproape 50 de zile 
de cînd străvechiul Sibiu a de
venit centru universitar. Aici 
s-au deschis porțile facultății 
de Filologie și Istorie de pe 
lîngă Universitatea „Babeș- 
Bolyai“ din Cluj. Promoția 
nr. 1 este formată din 53 de 
studenți, dintre care 28 la sec
ția istorie și 25 la secția filo
logie (germană) — 32 de băieți 
și 21 de fete. De notat, că a- 
proape toate cadrele didactice 
provin din Sibiu și s-au sta
bilit cu domiciliul în oraș.

Facultății i-au fost create 
condiții optime de funcționare. 
Studenții au pășit în săli de 
cursuri și laboratoare în care 
întregul mobilier și material 
didactic este nou.

Sediul facultății cuprinde : 
două săli de curs, patru săli 
de seminarii, o bibliotecă, o 
sală de lectură, trei cabinete 
didactice etc. Totul este proas
păt zugrăvit, curat, aranjat cu 
gust. Avem prilejul să vizităm 
încăperea unde se organizea
ză laboratorul fonetic ee va fi 
dotat chiar în cursul acestui 
an cu mijloace moderne de în
sușire a limbilor străine.

O impresie excelentă face și 
căminul studenților, într-o 
clădire complet renovată, în 
care, de asemenea, totul este 
nou: mobilierul din dormi-

toare, covoarele de pe culoar, 
radioul și televizorul, mesele 
de șah și pupitrele din sala 
clubului. întreaga instalație a 
cantinei — aflată în incinta 
căminului — este, de aseme
nea, nouă.

C. K.'

0 NOUA TEORIE
DESPRE

ORIGINEA
UNIVERSULUI

imam
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î sculptorul I I IH IUI despre

* EXPOZIȚIILE EEMiVEIEE
« e.
* A venit în redacție cu un do- 
tsar de schițe și ca un univers de 
•impresii culese dintr-un recent și 
foarte lung „turneu artistic" prin 
dară. Prima noastră întrebare s-a 
•referit, firesc, lă acest turneu.
1 — Am pornit spre Ipotești, cu 
•prilejul „Zilelor Eminescu", cu o 
“expoziție tematică consacrată mfl- 

“j-elui poet. Am întîrziat, apoi, la 
-Botoșani, Bacău și Iași, împăr
țind cele două luni și jumătate 
Xde turneului în trei unități de 
ttimp aproape egale.
X — Cum a decurs, practic, 
•turneul ?
2 — Ar trebui să spun bine, deși 
•m-am lovit nu o dată de greu
tăți. Rețineți ca un amănunt că, 
.pentru transportatul sculpturilor, 
am fost nevoit să apelez la Aso
ciația surzilor, căreia a trebuit 
să-i ofer niște servicii, ca să-mi 
împrumute o camionetă... Asta, 
ca să vă faceți o idee cu privire 
la greutățile de care vorbeam. In 
schimb...

— In schimb ?
— Sînt și acum emoționat de 

interesul stîrnit: vizitatorii au ve
nii cu miile.

— Am reținut ideea de expo
ziție tematică. Vreți să ne oferiți 
cîteva lămuriri suplimentare ?

— Inițial, am intenționat cîte
va replici, în marmură sau în 
lemn, ale unor idei și teme din 
Eminescu. Am început cu „îm
părat și proletar" și mi-arn dat 
seama — abia după a 30-a lu- 

'crare 1 — că universul emines
cian nu se sfîrșește, practic, nici
odată. Aș enumera, dintre lucră
rile care au urmat, „Rugăciunea 
unui dac", „Zdrobiți orînduiala 
cea crudă și nedreaptă", „Din 
haos doamne-am apărut", „O, 
mamă, dulce mamă", „Veneră și 
madonă", „înger și demon", „Nu 
credeam să-nvăț a muri", „Unde 
ești copilărie ?“ etc.

— Dacă ar fi să faceți o suc
cintă trecere în revistă a propriei 
activități, la ce v-ați opri în mod 
deosebit ?

— Mă aflu la a șaptea expo
ziție personală, intr-un an și ju
mătate. O lucrare de-a mea („Hi- 
roșima") se afla la Tokio. Am 
cîștigat cu elevii mei din Bără
gan (unde am înființat cercuri 
de sculptură) la numai două bie
nale — 16 premii și mențiuni.

— Mai aveți și alte idei de 
expoziții tematice ?

— Da. Mă așteaptă Bacovia, 
Blaga, Arghezi...

I. andreițA

I telexul nostru, telexul nostru, }
i________ —_________— —

• IN ZILELE CU CIRCULA
ȚIE INTENSA, sîmbăța. și du
mineca, organele miliției muni
cipiului Craiova primesc un aju
tor efectiv din partea elevilor 
și pionierilor. Pînă acum dintre 
aceștia au fost selecționați 75 de 
agenți voluntari. (Tr. Roșianu)

• NOUL CONCURS inițiat de 
Comitetul municipal Bîrlad al 
U T C. și cinematograful „Vic
toria" intitulat „Filme și inter- 
preți" se adresează unui număr 
de circa 10 000 de tineri. El va 
dura pînă la 20 ianuarie. Un 
magnetofon, un aparat de radio 
cu tranzistori un pikup stereo
fonic și alte 17 premii, invită la 
o larga participare. (Virgil 
Giușcă).

• ACTIVITATEA PATRIOTI
CA constituie un teren propice 
întrecerii între studenții timișo
reni. „Bobocii" de la Agronomie 
au participat la culesul strugu
rilor pe lotul experimental al 
facultății. Băieții din grupa lui 
Lixandru Benone au împrăștiat 
îngrășăminte naturale, au strîns 
tulpinile de coceni, cei din gru
pa 211 au selectat semințele ; 
zootehniștii conduși de Paul 
Fința au încărcat și transportat 
porumbul. Un prim rezultat : 500 
ore de muncă patriotică. (Virgil 
Ciorîngă)

• LA CASA DE CULTURA a 
tineretului și studenților din Iași 
a avut loc dezbaterea temei „Na
țional și internațional în dez
voltarea social-contemporană _— 
două noțiuni care se condițio
nează" care deschide „Decada 
cărții social-politice pentru ti
neret" organizată de Comitetul 
municipal Iași al U-T.C. în ca-

drul acestei acțiuni se organi
zează expoziții în librării și bi
blioteci, montaje muzical-Iitera- 
re, dezbateri pe marginea noilor 
apariții în Editura politică. Ti
nerii vor avea ca invitați oa
meni de știință, cultură și artă 
din Iași. (V. Văcăriță)

• POTECI-CLUB. După o se
rie de lăudabile succese între 
care editarea revistei și a pla
chetei „Poteci". înființarea labo
ratorului de lingvistică și altele, 
în cadrul Liceului nr. 3 din Satu 
Mare a luat ființă clubul școlaT 
denumit „Poteci-Club". Recent, 
peste 1000 de elevi ai liceului au 
luat parte la inaugurarea acestei 
instituții. (V. Moineagu)

• „CAPUL DE BOUR". în ju
dețul Bistrița-Năsăud există o 
frumoasă tradiție filatelică _ ale 
cărei începuturi datează încă de 
la sfîrșitul secolului trecut. Prin
tre colecționarii de emisii poș
tale figurează nume cunoscute : 
acad. Florian Porcius, botanist, 
memorandistul Gherasim Do- 
mide care în 1892 se afla la pa
latul imperial din Viena în frun
tea a 300 de delegați transilvă
neni, luptători pentru afirmarea 
națională, folcloristul Ion Pop 
Reteganul, 
liu Moisil 
se colecții 
te de-a 1 
bitori ai 
bistrițenii 
cu totul neobișnuit. Ion Zaharie, 
Ștefan Pop și Micle Ludovic 
dețin cite o marcă cu cap de 
bour imprimată la Iași în 1858. 
Această marcă — foarte rară — 
face parte din nestematele fila- 
teliei mondiale, fiind conside
rată piesă de muzeu. (I R.)

BANII DE BOMBOANE. 
Exmatriculați pentru abateri 
disciplinare din Grupul șco
lar auto Cluj, Barb Ioan (18 
ani) și Subțirelu Adrian (17 
ani) au găsit de cuviință să 
păstreze totuși legăturile eu 
mediul elevilor. Cum au pro
cedat ?, în fiecare zi apăreau 
în preajma fostei lor școli 
sau a altor școli din craș, 
acostau diferiți elevi și ii a- 
trăgeau în locuri dosnice, 
unde îi forțau să-și golească 
buzunarele, luîndu-le banii 
de bomboane. Prinși de lu
crătorii miliției, B. I. și S. A. 
sînt cercetați pentru infrac
țiunea tie tilhărie.

UITASE CHEIA 
Iul „Transilvania" 
a intrat grăbit un 
urcat la etaj și a 
meii de serviciu cheia de la 
camera 24. motivînd că a ui
tat s-o ia de la portar Ne
glijentă femeia i-a dat cheia. 
Tînărul a deschis, a luat ba
gajele, valorind circa 900 de 
lei și a ieșit
Deodată s-a 
cineva dar. 
preașcă a 
Prins și dus , .......
devăratul stăpîn al bagaje
lor, a refuzat să se legiti
meze. Pînă Ia urmă, hoțul a 
fost identificat • el se nu
mește Maghiar Petru (25 de 
ani) și era elev la școala de 
calificare CF R. Cluj.

ELEVII ÎNVAȚĂ 
STENODAC

TILOGRAFIA
La două licee din Capitală — 

»»Dr. Petru Groza“ și „Ion Ne- 
culce“ — elevii claselor a 
IX-a au avut de optat în a- 
cest prim trimestru de școală 
pentru o nouă materie de stu
diu, necuprinsă în programă 
— stenodactilografia. Și, deși 
studiul ei le mai solicită încă 
cîteva ore de muncă săptămî- 
nal, opțiunile au întrecut 
așteptările : la Liceul „Dr. 
Petru Groza“ s-au înscris mai 
mult de o sută de elevi, la 
„Ion Neculce** de asemenea 
s-au înregistrat numeroase ce
reri.

Inițiate experimentai de Mi
nisterul învățămîntului în co
laborare cu Institutul de știin
țe pedagogice cursurile urmă
resc să-i ajute pe elev-i să-și 
însușească pe parcursul celor 
patru ani de liceu stenodacti
lografia la nivel profesionist. 

M. V.

TINERII PALEOGRAFI
Filiala Arhivelor Statului din 

Rm. Vîlcea posedă peste 6 000 
de documente aparținînd pe- 
rioadei secolelor XV-XIX, peste 
100 manuscrise inedite și o mare 
cantitate de material arhivistic 
administrativ, scrise în limba chi
rilică. Pentru descifrarea acestor 
texte, cit și pentru înlesnirea 
muncii de cercetare s-a constituit 
sub conducerea directorului Ar
hivelor de la Rm. Vîlcea, prof. 
C. Tamaș, cercul tinerilor paleo
grafi. In afara temelor propriu 
zise scris și citit de pe planșe 
sau direct de pe manuscrise la 
fiecare ședință sînt prevăzute 
lecții practice. Tinerii cursanți,

La Hote- 
din Cluj 
tînăr. A 

cerut fe-

calm în stradă 
auzit strigat de 

în loc să se o- 
luat-o la fugă, 

la miliție de a-

STICLE GOALE... Se întor
cea acasă de la serviciu. 
Servieta i s-a părut prea 
ușoară. Trebuia umplută cu 
ceva. $i atunci. Muller An
drei (24 de ani) din Cluj, 
strada Brașov 46 și-a îndesat 
servieta cu sticle goale luate 
din Depozitul combinatului a- 
limentar din localitate. încă
pătoare servietă ! Au intrat 
în ea 33 de sticle de >/2 litru ! 
Prins, hoțul a fost dus la 
miliție unde e reținut pentru 
cercetări Și cu toate că sti
clele furate erau goale, vor 
atîrna greu Ia judecată.

D-ALE.. PETROȘANILOR I

Virgil Șotropa, Iu- 
și alții. Numeroa- 
au fost îmbogăți- 

lungul anilor de iu- 
i acestei îndeletniciri, 

stabilind un record

PROFITÎND de întune
ric. Văleanu Gavrilă (20 de 
ani) din Cluj, strada Cosmi
cului 78. fără ocupație, Cui- 
bus loan (31 de ani) din str. 
Oașului 198, șofer, Baciu Au
gustin (18 ani) str. Cosminu- 
lui 24. lucrător la I.A.P. și 
Baciu Ion (17 ani), același 

domiciliu, ucenic, au acostat 
la ore tîrzii din noapte pe 
B. T. care se întorcea cu că
ruța spre un sat din apropie
rea Clujului. încercînd să ri
posteze scandalagiilor, omul 
a fost lovit cu „crucea" pro
priei lui căruțe și internat 
în stare gravă la spital.

In Petroșani, pe strada principală, peste drum de impună
toarea clădire a Poștei se află un mic și cochet parc, în centrul 
căruia se înalță un bust „Măiestria" autorului face ca bustul 
să semene destul de bine cu mai multe dintre personalitățile 
culturii noastre clasice, fără a se putea desluși totuși exact pe 
cine reprezintă. Cu o discreție demnă de o cauză mai bună, 
atit autorul (la fel de necunoscut) cit și cei care au instalat 
bustul au păstrat tăcerea asupra celui căruia i-a fost închinat. 
Un trecător anonim care a crezut că-1 recunoaște pe Caragiale 
a ținut să scrie asta pe soclu cu o substanță incertă și o orto
grafie aidoma. Ei, să fi trăit nenea Iancu ! Ce mai comedie 
le-ar fi scris edililor din Petroșani.

O. NEGRU

care manifestă încă de la început 
mult interes pentru această acti
vitate, vor avea posibilitatea să 
înțeleagă și să transcrie orice text 
(acte, manuscrise, tipărituri, in
scripții, însemnări) în limba ro
mână cu alfabet chirilic. Se pare 
că aici, în arhivele vîlcene, se 
găsesc multe documente ce vor 
lumina petele umbrite din unele 
domenii ale istoriei filologiei, ar
tei, folclorului. Un singur exem
plu : recent a fost scos la iveală 
un text inedit, atribuit lui Anton 
Pann, fiind, după părerea lui Ov. 
Papadima, primul manuscris lite

rar al popularului scriitor român.

v. rAvescu

Profesorul Fred Hoyle de 
la Universitatea din Cam
bridge a expus, în cadrul 
unei adunări organizate la 
Londra cu prilejul centena
rului revistei britanice de 
știință „Nature", o nouă teo
rie despre formarea Univer
sului. Cu acest prilej, prof. 
Hoyle a completat și a mo
dificat ipoteza sa din ultimii 
ani, potrivit căreia Univer
sul se află intr-o veșnică și 
neîntreruptă formare. Por
nind de la cele mai noi cer
cetări în domeniu] fizicii, 
prof. Hoyle consideră că Uni
versul se formează în centrul 
galaxiilor prin ciocnirea ma
teriei cu antimateria. Mate
ria este „expulzată" afară, 
iar antimateria rămîne în 
centrul galaxiei. Astfel, în 
fiecare an se „expulzează" 
materia în proporții egale 
sau chiar mai mari decît 
masa Soarelui.

Profesorul Hoyle a mai a- 
dăugat că formarea materiei 
și antimateriei are loc, în a- 
numite puncte specifice, în 
proporții duble și că tempe
ratura acestor puncte atinge 
aproximativ un miliard de 
grade. Totuși, prof. Hoyle 
admite și posibilitatea ca teo
ria lui să fie numai o spe
culație.

ÎN CURS DE APARIȚIE
ATLASUL GEOLOGIC

AL ROMÂNIEI
In cursul anului viitor va apa

re Atlasul geologic al României, 
lucrare elaborată de către specia
liști și cercetători din cadrul In
stitutului geologic din București. 
Primele 6 hărți au fost deja tipă
rite. Atlasul răspunde unor nece
sități concrete practice șl de ori
entare. Primelor șase hărți, din 
seria celor 12, le urmează harta 
substanțelor minerale utile, care 
va fi prima hartă de acest gen 
completă elaborată la noi avînd 
înscrise toate acumulările minera
le cunoscute ptnă astăzi. Va mai 
apare harta solurilor șl harta tec
tonică. Ultima fiind inclusă șl în 
harta lanțului carpato-balcantc,

care a fost prezentată tn luna 
septembrie la Budapesta, la Con
gresul Asociației geologice carpa- 
to-balcanice. O etapă deosebit de 
importantă tn realizarea atlasului 
o va marca apariția hărții gene
tice a substanțelor minerale uti
le, aflate în subsolul țării noastre. 
Harta, sintetizînd rezultatele ce
lor mal recente cercetări geologi
ce, delimitează provinctlle mera- 
lo-genetlce ale tării, permitted 
trasarea liniilor generale ale 
prospecțiunii tn perspectivă a 
subsolurilor.

ȘERBAN STEJARU

TINERI ȘI TINERE!
REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL

PENTRU ANUL 1970 LA ZIARUL 

ScînteiaS© 
tineretului 

Abonamentele se, primesc la oficiile și agențiile poștale, de 
către factorii poștali, difuzării de presă din întreprinderi, insti
tuții, școli, institute de învățămînt superior, precum și la 
chioșcuri de difuzare a presei.

EDITURA POLITICĂ

Viesenthal Simon : „Asasinii printre noi", lei 9.00.

EDITURA TINERETULUI

Branko C.: „Anii măgarilor", lei 4,25.
Eugen Teodoru : „Diana", lei 4,50.
Creangă I. : „Amintiri, povestiri, povești", lei 6,00.

EDITURA PENTRU LITERATURA

Thomas Mann : „Muntele vrăjit", lei 15,00.
Gheorghe Șincai : „Hronica Românilor", tom. II, lei 23,50.

EDITURA PENTRU LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Mihail Bulgakov : „Garda albă" , lei 10,00.

EDITURA ȘTIINȚIFICA

Teodorescu Paul : „învătati limba italiană fără profesor", lei 
19,00.

Novojilov V. V.: „Normarea cheltuielilor și rezultatelor în pla
nificarea optimă", lei 18,00.

Vîcor L. Topie : „Barocul", lei 3,75.
Boldur Gh. : „Procese informaționale și de decizie", lei 10,00.

MARȚI, 25 NOIEMBRIE 1969

VA PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Sala Palatului R.S.R. (orele 
17,15; 21,15), Patria (orele 9; 11,30; 
14: 16,30; 19. 21,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Republica (o- 
rele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), București (orele 8: 
10". 12,15; 14,30; 16 45; 19; 21,15).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR ; rulează la Lu
ceafărul (orele 9 11,15: 13,30: 16:
18,15; 20,45).

BLOW-UP : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 12; 15,15; 18; 20,45), Ci
nemateca (Union) (orele 10; 12,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA : ru
lează la Festival (orele 9,15; 12; 
15; 18; 20,30), Favorit (orele 10; 13: 
15,30; 18; 20,30), Modern (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

PĂPUȘA : rulează la Victoria 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

MORȚII RĂMIN TINERI: rulea

ză la Central (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

PARIA : rulează la Lumina (o- 
rele 8,45—16,15 în continuare; 
18.30; 20,45).

CĂLDURA : rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT r rulează la Feroviar 
(orele 8,30; II: 13,30; 16; 18,30;
21), Melodia (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45). Gloria (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Excelsior 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 9,30; 
11,45: 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9.30—15,30 în continuare: 18: 20.15).

MAI PERICULOASE DECÎT 
BĂRBAȚII : rulează la Grivița 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20,30),  Aurora (orele 9.30: 11,30: 16: 
18,15; 20,30).

AM DOUA MAME ȘI DOI 
TAȚI î rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 15,15; 17,45; 20).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18); 
Moșilor (orele 15,30; 18).

MOARTEA UNUI BIROCRAT : 
rulează la Moșilor (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Dacia (orele 8,15—20 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Bucegi (orele 9,15; 12,30;
16,15; 19,30), Arta (orele 8—16,30 în 
continuare; 19,30).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la Unirea (orele 
15.30: 18). Ferentari (orele 15,30: 
18; 20,15).

PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR : rulează 
la Unirea (ora 20.15).

CÎND VOI FI MORT ȘI LIVID : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18: 
20,15).

BALTAGUL : rulează la Drumul 
Sării (orele 15; 17,30: 20). Giulești 
(orele 15.30: 18; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE (seriile I și 
II) : ri lează la Cotroceni (orele 
15: 19,30).

PARIA rulează la Pacea (orele 
15,45; 18: 20,15). Viitorul (orele
15,30; 18).

VIAȚA LUI MATEUS : rulează 
la Viitorul (ora 20,30).

BĂRBAȚI ÎN DEPLASARE : 
rulează la Crîngași (orele 15,30: 
18; 20,15).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Volga (ore

le 9,30—16 în continuare ; 18,15;
20,30).

VIRIDIANA : rulează la Miori
ța (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18; 
20,45).

LUPII ALBI : rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20).

VARĂ CAPRICIOASA ; rulează 
la Popular (ora 20,30).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 19).

GALILEO GALILEI : rulează la
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18;
20,30).

SOARELE VAGABONZILOR î 
rulează la Rahova (orele 18; 20,30).

DRAGOSTE LA LAS VEGASî 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÎNEȚE: 
rulează la Rahova (ora 15,30).

MICA ROMANȚA DE VARĂ : 
rulează la Progresul (ora 20,30).

YO-YO — rulează la Buzești 
(ora 20,30).
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Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19,30; Teatrul Na
țional ,,I. L. Caragiale** (Sala Stu
dio): AL PATRULEA ANOTIMP 
— ora 19,30; Teatrul de Comedie: 
OPINIA PUBLICA — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(Schitu Măgureanu): STRIGOII — 
ora 20; Teatrul Mic- OFIȚERUL 
RECRUTOR — ora 20; Teatrul 
Giulești: CURSA DE ȘOARECI — 
ora 19,30; Teatrul „C. I. Nottara** 
(B-dul Magheru): VIJELIE IN 
CRENGILE DE SASSAFRAS — 
ora 19,30; (Sala Studio): ENIGMA
TICA DOAMNA ,,M“ — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă**: POVESTE 
NETERMINATÂ — ora 9,30; Tea
trul Țăndărică (Calea Victoriei): 
ILEANA SINZIANA — ora 17 ; 
(Str. Academiei): CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 17; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy): VARIETĂȚI 
’69 — ora 19,30; (Calea Victoriei): 
FEMEI, FEMEI, FEMEI — ora 
19,30; Circul de Stat : RITMURI
LE ARENEI - ora 19,30.
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• 18,00 Deschiderea emisiunii 

Lumea copiilor. Succese mari... în 
fața celor mici. Fragmente din 
spectacolul „Cocoșelul neascultă
tor1* de la Teatrul „Ion Crean
gă4'. Prezintă Ion Lucian o 18,30 
Alma Mater. Conferința pe țară a 
cercurilor științifice studențești.
• 19,00 Telejurnalul de seară • 
19,20 Intermezzo muzical • 19,30 
Ce știm și ce nu știm despre om 
— emisiune de știință „Celula — 
alt univers41 • 20,00 Film artistic: 
„Bădăranii** — o producție a stu
diourilor „București41 • 21,30 Re
flector — telefoileton cotidian • 
21.40 Teleglob. Liubliana — film 
realizat de Isac Brucăr • 22,00 
Artiști amatori în studio. Două 
colective laureate la Concursul al 
IX-lea al artiștilor amatori: Ta
raful din Plopeni, dirijat de Sile 
Ungureanu și Echipa de dansuri 
a sindicatelor rafinăriei Ploiești
• 22,25 Telejurnalul de noapte • 
22,50 Antologia poeților contem
porani.
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RESPECTAT
VA FI

LA FABRICA DE BRÎNZETURI

TERMENUL DE PUNERE 
ÎN FUNCȚIUNE?

Orașul. Dorohoi este pe cale de a-și spori potențialul industrial cu o nouă unitate produc
tivă : Fabrica de brînzeturi, componentă a Combinatului alimentar Botoșani. Spunem „este pe 
cale" intzucit data intrării în funcțiune a fabricii se află Ia cîțiva pași: 30 noiembrie a.c. Am
intîrzipt pe acest șantier deoarece, deși redusă ca dimensiuni, viitoarea fabrică reprezintă cel mai 
important obiectiv industrial al planului de investiții în Județul Botoșani.
îritîi

...Dimineață, în incinta șantie- 
r,ultu'. în jurul corpului principal 
sesdfec|tueaz&, săpături. lucrări de 
ziearie. oanalizări. Castelul de 
apă esfe înconjurat de dantelăria 
.-•chelelor, semn că mai urmează 
să crească... Coșul de ț fum al 
centralei de încălzire, de aseme- 

• nea\ ,
în .interior, trecem dintr-o în- 

căpl>«e în alta. Se lucrează. Unii 
văni'isc sau zugrăvesc, alții mon
tează, elementele metalice ale in
stalaților. în mai multe locuri 
ochiul se oprește speriat asupra 
unor akoecte care-1 găsesc ne
pregătit); porțiuni din peretele 
zugrăvit* (în întregime se desprind 
sub loviturile de ciocan pentru 
a face loc', conductelor (ce trebu- 

i“ în zid anterior ope-
a face loci c

.iau „pozate'
Ațiilor de finisaj...). Se execută 

pardoseli, lucrări de izolații. Cînd 
să trecem pragul unei uși, ne 
împiedicăm de doi tineri ce ju
cau țintar pe pămîntul jilav al 
dimineții. în altă parte, pe un 
butoi, deși nici n-a început bine 
lucrul, Un tânăr a adormit deja. O 
betonieră, din două, refuză să 
pornească („ i s-a ars motorul !“).

Privim în jur și ne întrebăm 
nedumeriți : La capătul zilelor 
rămase din aepst noiembrie vor 
pomi de aici, spre consumator 
produsele planificate ? Un răs
puns, (mai ales afirmativ) este 
greu de dat în fața situației de 
pe șantier. încercăm totuși să ne 
edificăm. Intr-o cabină ce va 
servi drept adăpost paznicului 
întreprinderii este stabilit postul 
de comandă al șantierului. Doi 
oameni, independent unul de ce
lălalt își exprimă opinia :

—- Noi sperăm ca lucrările să 
fie terminate la timp (Gh. Costas, 
maistru, șeful lotului).

— Construcția nu va fi gata, 
la termen ! _(ing. Mihai .Mereuță, 
diriginte de șantier).

Și în timp ce tovarășul maistru 
Gheorghe Costas ne explică jo- 

” vial că pe șantier, disciplina â 
fost bună, că tihipul de lucru se 
'folosește la maximum (deși indi
cele productivității muncii este în
deplinit cu numai 80 la sută iar 
planul anual fusese realizat pe 
trei trimestre doar în proporție 
de 58,4 la sută), tovarășul ingi
ner Mereuță revine calm :

— Să vedem ce a mai rămas 
de făcut: probele tehnologice 
pentru frig, turnare pardoseli as
falt și mozaic, turnare platformă 

ide beton în exterior, terminarea 
instalației de ventilație etc., etc.

Adică, suficient de mult ca o- 
rele favorabile de lucru să se con
sume într-adevăr printr-o folosire 
rațională a timpului, să se mani
feste cu pregnanță grija pentru 
o perfectă sincronizare între sub- 
antreprize, cu ochii la calendar, 
să se elimine orice risipă din po
sibilitățile de a recupera restan
țele fizice. Ceea ce nu ni s-a do
vedit a se fi înțeles.

O incursiune în istoria acestei 
minuscule fabrici te aduce în 
fața unor situații de necrezut, te 
pune în contact cu un întreg cor
tegiu de fapte care te miri cum 
de au reușit să-și dea întîlnire 
toate o dată, să se întreacă în a 
încurca astfel ițele îneît treburile

să evolueze așa de rău. Iată, spre 
demonstrație, câteva probe. încă 
de la început, lucrările au tre
buit decalate cil cîteva luni din 
cauza întârzierii formelor de ex
propriere a terenului de ampla
sare ; la soluția inițială de aco
perire a corpului de fabricație — 
fîșii semifabricate — a trebuit să 
se renunțe din lipsă de reparti
ție. Pînă cînd filiala Sibiu a 
I.P.I.A. a modificat proiectul a 
trecut cîtva timp ; pînă cînd au 
fost procurate chesoanele — 
noua soluție — s-a mai pierdut 
iarăși vreme. Drept rezultantă — 
intrarea în sezon friguros fără 
front de lucru asigurat. Coșul de 
fum (proiectant D.S.A.P.C. Su
ceava), era prevăzut să se execu
te din cărămidă dublu presată, 
ceea ce însă, colac peste pupăză, 
nu se mai fabrică în țară. Deci, 
din nou mișcări în documentație, 
cu decalările în timp de rigoare. 
Construcția * castelului de apă a 
rămas o vreme în fluidul hamle- 
tian „a fi sau a nu fi" ? în cele 
din urmă i s-a semnat dreptul la 
existență. Numai că nu va fi gata 
anul acesta. Subantrepriza „Fri
gotehnica" trebuia să fie prezen
tă pe șantier la începutul verii, 
dar vrînd parcă să pună vîrf lu
crurilor, lucrătorii n-au sosit de
cît la sfîrșitul ei, cînd tencuieli- 
le erau terminate. Acum n-au în
cotro : s-au apucat să facă spăr
turi. să instaleze, să monteze uti
lajele de frig. Neajunsuri : întâr
zieri determinate de efectuarea 
reparațiilor și, inerent, plata re
parațiilor ulterioare.

Priviți așadar ce cursă cu ob
stacole a trebuit să parcurgă a- 
cest personaj industrial al Doro- 
hoiului în drumul său spre fina
lizare. Și trebuie să spunem că 
cele prezentate nu reprezintă de
cît o palidă umbră a greutăților 
ivite pe parcursul edificării fabri
cii de brînzeturi din Dorohoi. 
„Bine, bine — ar putea spune 
cineva — dar mai are rost să vor
bim despre niște lucruri care, de 
bine, de rău și-au găsit în cele 
din urmă rezolvarea ?". Da ! Pen
tru că modul cum s-a „colabo
rat" la realizarea investiției amin
tite demonstrează cu prisosință 
unde poate duce lucrul făcut de

(Urmare din pag. 1)

cută săpături, turnări de betoane, 
nivelări. Florea Fîntînă, preșe
dintele cooperativei agricole ne 
dă primele explicații. Au 
fertilizate opt hectare cu 
tone la hectar — lucrare 
tregime executată de către 
noștri; pe nouă din cele 
hectare au fost executate gropile 
în vederea plantării șpalierilor 
prevăzuți pentru susținerea pa
nourilor de polietilenă ; au fost 
confecționate zece mii dale de 
beton ; s-a început turnarea fun
dației la sera înmulțitor de o ju
mătate de hectar. Pe șantier, un 
mare număr de tineri. Antrenați 
de către organizațiile U.T.C. se 
străduiesc să fie de un real folos.

Ritmul de lucru este alert. în 
fiecare zi se muncește zece-două- 
sprezece ore. Timpul se cere de
vansat. Ceea ce se cîștigă acum 
va însemna producție suplimen
tară anul viitor, venituri bănești. 
Deși astăzi se prezintă doar sub 
forma săpăturilor la fundație, la 
15 decembrie, cel tîrziu, sera în
mulțitor va intra în „probe tehno
logice". Pentru aceasta o sută

fost 
60 de 
în în
tinerii

zece

cincizeci de uteciști din Maglavit 
și Hunia și încă pe atîția membri 
cooperatori cu mai multă expe
riență, nu fac în aceste zile eco
nomie de eforturi.

Imaginați-vă Complexul de se- 
re-solarii de la Maglavit re
petat de unsprezece ori, și veți 
avea tabloul actual al acțiunii 
atît de susținut dusă de coo
peratorii din județul Dolj. Certi
tudinea succesului îți apare prin 
prisma realizărilor, al intensității 
muncii. în prima decadă a lunii 
iunie, trufandalele vor încărca 
chioșcurile piețelor, satisfăcînd 
cererile și pretențiile de calitate 
ale consumatorilor. Și, concomi
tent, livrările vor întregi în pro
gresie geometrică veniturile rea
lizate de către cooperativele aso
ciate. Veniturile suplimentare 
asigurate de primul ciclu vor 
amortiza în întregime investiția ; 
odată cu cel de al doilea ciclu 
al anului 1970 — construcția fi
ind asigurată fără alte cheltuieli 
pentru trei ani — încasările cu 
preț de trufanda vor însemna be
neficii nete.

La Cetate, discuția s-a purtat 
cu precădere în jurul marilor a- 
vantaje pe care cooperativa le
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CU ACTIVISTUL U.T.C. PE TEREN

A
m pornit, așadar, 
împreună. împreună 
cu FUSTOS EME- 
RIC, primul secretar 
al Comitetului jude
țean Covasna al 

comuna de care
! un

9 U.T.C., spre comuna de c 
răspunde el însuși de aproape 
an de zile, spre Zagon. Secreta
rul comitetului comunal U.T.C., 
NAGY VILHELM, ne-a precizat 
de la început:

— Data trecută, mai bine zis 
datele trecute, am urmărit amîn- 
doi participarea tinerilor de 
la muncă, în campania agrico
lă. Am ieșit la dmp, am stat 
de vorbă cu ei, după ce ne 

A interesasem mai înainte de 
w rezultatei» pe care le au în 

producție, ca să putem dis- 
A cuta la obiect. Lucrul acesta este 

de datoria mea, fără îndoială, și 
mă străduiesc să-l fac cu regula- 

£ ritate, mai ales că, lucrind și eu 
la cooperativă, am permanent 
prilejul acesta. Dar mi se pare că 

0 este altceva cînd îl faci împreună 
cu activistul comitetului jude- 
țean.

9 — Mai ales că și pentru mine
mi se pare o condiție indispen
sabilă, a adăugat și tovarășul 
Fiistbs. Activistul județean este 
tentat deseori să vadă lucrurile în 

• ansamblu, să le trateze ca pe niște 
fenomene cu aplicabilitate gene
rală. Insă fenomenele sînt formate 
din cazuri particulare, care au o 
desfășurare proprie de la un loc 
la altul și numai contactul neîn- 

A trerupt cu organizația ta îți poate 
permite cunoașterea lor în adîn- 
cime.

0 Același lucru s-a spus apoi și 
despre tinerii care lucrează în 

0 zootehnie. Comuna are mulți ti
neri în sectorul acesta, unii din ei 
cu o vechime de zece ani, dar în 
antrenarea și îndrumarea lor orga-

nizația U.T.C. se. oprește de mul
te ori la primul pas făcut : acela 
că i-a recomandat și i-a orientat 
spre un sector atît de dificil. Ceea 
ce a înțeles secretarul comitetului 
comunal U.T.C., în drumurile fă
cute alături de primul secretar al 
județului, a fost faptul că numai 
atît nu e de ajuns, că nici după 
aceea nu trebuie scăpați din ve
dere, ci trebuie urmăriți Ia locul 
de muncă, ducîndu-te printre 
ei și întrebîndu-i ce mai fac sau 
interesîndu-te la brigadier cum

sprijinul pe care îl dau organiza
ției mele și de aceea trebuie să 
apelez mereu la ea. Dar, la rîndul 
meu, și eu îmi îmbogățesc cunoș
tințele, experiența. Există de la o 
si la alta o sumedenie de sarcini 
concrete care te solicită, de fie
care dată altele, noi, și ele consti
tuie în permanentă o confruntare 
cu cunoștințele mele teoretice, o 
verificare a lor.

Așa s-a întîmplat, de pildă, în 
conceperea și desfășurarea acțiu
nilor de muncă patriotică, un ca-

E

DIALOGURI
LA ZAGON

lucrează. Un lucru evident prin 
simplitatea lui, se poate spune, 
însă fără de care nu este posi
bilă o activitate concretă, cu efi
ciență educativă reală.

Foloasele unei asemenea co
laborări sînt însă reciproce, avan
tajul, fără să fie fixat în niște uni
tăți de măsură, nu se poate încli
na numai într-o parte sau în cea
laltă. O recunoștea în întregime și 
primul secretar al comitetului ju
dețean U.T.C. :

— Experiența mea de activist 
trebuie să se afirme din plin în

pitol la care organizația U.T.C. a 
izbutit să-și realizeze, ca și alte 
organizații din județ, angajamen
tele pe întreg anul pînă la data 
de 23 August. „Nu puteam să 
rămînem în urmă, în comuna de 
care răspunde primul secretar", 
mi s-a spus, și pe bună dreptate, 
însă nu este acesta singurul argu
ment. Tinerii au aflat, de pildă, 
și de proiectul comitetului comu
nal U.T.C. de a înălța în centrul 
comunei un parc și un complex 
sportiv, iar ideea aceasta i-a mo
bilizat pentru realizarea tuturor 
obiectivelor care cereau prezența 
lor. Nagy Vilhelm a desfășurat

din nou, drept dovadă, planul a- 
mănunțit al complexului:

— Vom amenaja aici un bazin 
de înot, mi-a spus, va fi prima 
comună cu bazinul ei, aici terenu
rile de volei și fotbal, aleile din 
jurul monumentului, pistele cu 
zgură. Am pus la punct totul in 
cele mai mici amănunte, am dis
cutat cu tot satul în adunări, to
tul va fi făcut prin munca neobo
sită a tinerilor noștri.

— Și cînd veți începe lucrările? 
am fost nerăbdător să aflu.

— Peste foarte puțină vreme, 
în toamna aceasta, putem, spune 
că am și început deja, mi-a 
răspuns, în locul secretarului, to
varășul Fiistbs. Ceea ce știm a- 
cum este doar cum va arăta to
tul și că va fi gata în toamna a- 
nului viitor. Celelalte lucruri, care 
vor apărea pe parcurs, le vom re
zolva la timpul lor, cum vom pu
tea mai bine. Tocmai acesta este 
și sensul adînc al răspunderii pe 
care o ai față de o organizație : 
te afli mereu în mijlocul faptelor, 
iei parte la ele și ești obligat, im
plicit, să participi și la rezolva
rea lor la nivelul pe care îl aș
teaptă tinerii din partea ta. Iar 
lucrul acesta este de natură să 
dea măsura exactă a capacității 
tale de activist, a competenței cu 
care intervii în confruntarea cu 
problemele complexe ale activită
ții unei organizații.

...N-am asistat întâmplător la 
discuția de mai sus, de aceea mi-o 
și amintesc acum în toate amă
nuntele ei, deși a trecut destul de 
multă vreme de atunci. Aș putea 
spune că am provocat-o chiar, 
pentru că se anunța capabilă să 
ofere o experiență utilă altor or
ganizații. în ce măsură a și izbu
tit, rămîne să aprecieze organiza
țiile înseși.

D. MATALÂ 

mîntuială, clasificarea — nejusti
ficată a obiectelor în „mari" și 
„mici" ultimele fiind blagoslovi
te și cu o doză de atenție pe 
măsură, fără să se țină cont că 
și unele și altele trebuie să se 
bucure de același regim din par
tea constructorului (antreprenoi 
I.F.C.M. Botoșani), a proiectan
tului (I.P.I.A., D.S.A.P.C. Sucea
va), a beneficiarului. Ceea ce nu 
s-a întîmplat pe șantierul din Do
rohoi.

— Dacă fabrica n-o fi gata la 
30 noiembrie, ne spune tovarășul 
ing. Mihai Mereuță, cine va plăti 
întârzierile, vom vedea.

Amintim că fabrica trebuie să 
dea o producție de 4 milioane 
lei pînă la sfîșitul anului. Ne-am 
bucura să consemnăm succesul 
preconizat. In caz contrar ne sim
țim obligați să reproducem răs
punsul pe care îl așteptăm la în- 
trebarea-monolog de mai sus. 
Pentru ca experiența descrisă să 
se constituie într-un avertisment, 
să rămînă o mostră de ceea ce 
nu trebuie să întâlnim pe șantie
rele de construcții.

SCAMATORIE INDUSTRIALA
Ultima rețetă de evaporare a metalului, dintr-o trăsătură de con

dei, dintr-o semnătură. Cît ai clipi din ochi intră în pămînt un 
milion—două de lei sub formă de metal prelucrat. Această scama
torie costisitoare este dirijată cu abilitate de Uzina de țevi din 
Roman care deține după cit se pare secretul. Iată-1. “1:-----
comandă facem puțin țeava mai largă și cu grosimea la perete 
mai mare. Ce dacă Consiliul popular județean Bacău ne cere țevi 
cu diametrul de 168 mm. și cu 6 mm. grosime ' 
ta de gaz metan din orașul Slănic Moldova 
struiască oricum pentru că este prinsă în plan, 
primi deci și o conductă cu diametrul de 219 
la perete de 7 mm.“ Aceasta e logica de care se servește condu
cerea Uzinei de țevi Roman. Și într-adevăr conducta de la Slă
nic Moldova se construiește cu țeava de 219 mm. în loc de 168 mm. 
cît prevedea proiectul. Se îngroapă în pămînt cu această ocazie 
degeaba nu mal puțin de 115 tone de metal. Asta înseamnă M mii 
lei pierduți dintr-un condei.

„La fiecare

la perete ? Conduc- 
trcbuie să se con- 

Beneficiarul va 
mm, și cu grosimea

ARGUMENTE COTIDIENE

și elevi din Si- 
efectuat în zona 
săpături pentru

Timp de 10 zile peste 1 500 de tineri muncitori 
biu mobilizați de Comitetul municipal U.T.C., au 
noilor construcții de locuințe peste 1,5 km. de 
canalizări. Acțiunea se cere continuată.

ATENȚIE, INSTRUCȚIUNILE SÎNT CLARE
Dumitru Mărăcineanu, pînă de curînd secretar al comitetului 

coordonator U.T.C. de la Rafinăria Brazi și Iulian Banciu, fost 
locțiitor al acestuia, au săvîrșit o faptă care le-a atras, pe lingă 
sancțiunile de rigoare, dezaprobarea unanimă a colectivului în care 
lucrau. Abuzînd de încrederea ce le fusese acordată și sfidînd nor-

A u

A

VIITOR

mele moralei noastre, ei și-au însușit o importantă sumă din fon
durile organizației, din banii destinați să susțină material acțiunile 
educative ale uteciștilor.

Din cercetarea împrejurărilor în care s-a săvîrșit această ruși
noasă faptă, reiese că ea a fost favorizată între altele de faptul 
că în încasarea cotizațiilor în organizația U.T.C. de la Rafinăria

Brazi nu s-au respectat prevederile elementare ale Instrucțiunilor 
C.C. al U.T.C. Secretarii organizațiilor U.T.C. nu depuneau sumele 
încasate la C.E.C., așa cum au datorfâTs-o facă, cl le vărsau în 
numerar la comitetul coordonator, uițdg’jjn mod normal nu tre
buie prezentată decît chitanța doveditoare.™;

Regretabila întîmplare de la Brazi, poate fi șl pentru alții o lec
ție. Prin urmare, atenție la Instrucțiuni. Ele sînt clare, șl sînt date, 
ca să se respecte 1

CU CONCLUZIA SINTEM DE ACORD
Din inițiativa comitetului orășenese Oțelul Roșu al U.T.C., în 

această localitate s-a desfășurat zilele trecute un. interesant schimb 
de experiență la care au participat comitatele U.T.C. similare din 
cuprinsul județului Caraș-Severin, activîșS al organizației, și nu
meroși invitați din partea unor organe cu care organizațiile U.T.C. 
colaborează. Formele și metodele prin care organizațiile U.T.C. 
contribuie la educarea patriotică a tineretului au constituit subiec
tul unor pasionante și fructuoase dezbateri. Discuțiile au putut a- 
vea un caracter foarte concret și datorită faptului că gazdele, au 
oferit participanților posibilitatea de a urmări „pe viu" cîteva din 
aceste forme și metode : o acțiune de muncă voluntar-patriotică la 
care au fost prezenti peste S00 de tineri, un montaj literar muzical, 
șl o festivitate de înmînare a carnetului de uteelst unui număr de 
noi membri ai organizației.

Acestora li s-a spus „acțiuni model" și concluzia, critică și auto
critică a participanților la schimbul de experiență, a fost că aces
te modple ar trebui să devină obișnuite. Concluzie la*care sub
scriem. Fără reținere.

ASOCIAȚIE LEGUMICOLA
Vizînd o mai bună aprovizionare cu legume a populației prin 

intensificarea, diversificarea și eșalonarea producției, cooperativele 
agricole din mai multe localități ale județului Ialomița (Coșlageni, 
Sărățeni, Cuza Vodă. Bordușani, Andrășești, Balaciu, Ciochine, 
Sfîntu Gheorghe, Ceacu, Călărașii Vechi, Nedelu, Dichiseni) au 
hotărît să amenajeze 40 hectare răsadnițe, sere înmulțitor și so
larii. Zilele trecute, la Sărățeni a început construcția centralei 
termice. 41 de uteciști, la îndemnul organizației, participă zi de 
zi la executarea lucrărilor planificate. A Iți aproape două sute, 
muncesc alături de vîrstnici, în cooperativele amintite la nivela
rea terenului și montarea stîlpilor de susținere a foliei de polieti
lenă a viitoarelor solarii.

• CUNOȘTINȚE, CONVINGERI
(Urmare din pag. 1)

și convingeri morale, cu alte 
cuvinte în acei factori morali 
decisivi pentru desăvîrșirea 
unor personalități complexe, 
care să înțeleagă atît necesita- 
tea cerințelor societății, cît și 
împlinirea unor deziderate ale 
fiecărui membru al societății 
socialiste.

0 Morala socialistă implică, 
prin normele și principiile sale, 
numeroase obligații și îndato- 

A riri. Printre acestea, un loc 
” important îl ocupă pregătirea 

profesională, datoria de a mun-

•
 ci ou pasiune și dăruire de sine 
pentru împlinirea unor idealuri 
și aspirații. Dar trebuie făcut 
și pasul următor : transpune-

•
 rea în practică a acesto.r con

vingeri. aptitudini, idealuri și 
aspirații. Pentru aceasta, o 
condiție necesară și în același 

A timp inevitabilă o constituie 
îmbinarea armonioasă dintre 
cunoștințele teoretice și cele

•
 practice. Drum al căutării ade
vărului și totodată criteriu al 
acestuia, practica trebuie să

I
I
I

va obține de pe urma serelor-în- 
mulțitor. Consemnăm cîteva ob
servații ale inginerului Mocio- 
fleacă. „în seră, spunea dumnea
lui, toți factorii de vegetație pot 
fi dirijați în condiții excelente; 
răsadul obținut este viguros, 
se reduc pierderile din cauza dez
voltării neuniforme, se pot planta 
în câmp răsaduri mai mature cu 
10—15 zile comparativ cu situa
ția producerii lor în răsadnițe. 
Ca urmare, prima recoltă valo
rificată este mai timpurie". Un 
calcul economic, deci, a condus 
la adaptarea soluției seră-înmul- 
țitor peste tot acolo unde au fost 
amenajate solarii. Investiția de 
un milion în serele-înmulțitor, 
aduce un venit sigur de două 
zeci de milioane lei anual, fără 
a mai vorbi de siguranța ce o dă 
producției, de condițiile mai bune 
de lucru oferite oamenilor.

Tot ceea ce se face acum în 
județul Dolj înseamnă depășirea 
provizoratului, a situațiilor nesi
gure în ce privește producția de 
legume. Acțiunea este în plină 
desfășurare și privită cu toată 
seriozitatea. Constructorii trans
pun în viață ceea ce proiectanții 
au conceput, iar la Stațiunea ex-

perimentală Ișalnița, în cicluri de 0 
cîte 50, o mie de legumicultori 
se pregătesc pentru noile condiții 
de muncă. „Șase sute zece din- £ 
tre aceștia sînt tineri — ne asi
gura tovarășul Adrian Cioboiu, 
primul secretar al Comitetului ju- W 
dețean Dolj al U.T.C. Dezvol
tând o tradiție, acolo unde este 
mai greu, mai deosebit, tineretul V 
va fi prezent. De data aceasta es
te vorba de activitatea în legu- a 
micultură de seră. Deocamdată, W 
forțele sînt concentrate pe șantie
rele de construcții; din ianuarie A 
încolo însă efortul va fi depus" 
acolo unde vara va fi veșnică. E 
o datorie pe care conștient o A 
desprindem din DATORIA agri- ” 
culturii cooperatiste de a asigura 
valorificarea superioară a pămîn- A 
tului, un belșug de produse nece
sare aprovizionării populației".

Astăzi am prezentat o iniția- 
tivă, strădania lucrătorilor de pe 
ogoarele Doljului de a aprovizio
na exemplar piețele. Efortul, £ 
ritmul și atenția cu care se mun
cește, conturează cu claritate _ 
perspectiva imediată a piețelor W 
bine aprovizionate, a eficienței 
sporite ce va fi redată în docu- ™ 
mentele contabile. W

•
 devină un moment de perma

nentă raportare la cunoștințele 
noastre, și în nici 
refugiu în fața „exploziei" de 
informație științifico-tehnică.

A fi convins de eficiența 
practică a cunoștințelor acu- 

Q mulate înseamnă, de fapt, a 
transforma întreaga pregătire 
profesională în elemente via
bile ale personalității tânăru
lui specialist. în convingeri — 
cu adinei motivații de ordin 
moral și afectiv — își află uni
tatea atît pregătirea profesio
nală înțeleasă în sensul strict 
al cuvîntului, oît și formarea 
gîndirii sociale și filozofice a 
specialistului, pentru că „o pro
fesiune nu este numai un atri
but al Individului considerat în 
mod izolat, ci șl, poate înainte 
de toate, o categorie socială. 
Activitatea profesională a fie
căruia dintre noi este o verigă 
într-un sistem coordonat de 
alte activități profesionale. 
Așadar, trebuie să știm care 
este locul profesiunii noastre 
în Ierarhia întregului sistem 
social" (Sirm Otto, cercetător 
la Institutul de proiectări al 
industriei ușoare).

Se știe însă că. In condițiile 
actualei revoluții științifico- 
tehnioe, atît cunoștințele acu
mulate, cît ți numărul profesii
lor cunoso 
bile de 
Pentru 
namici, 
depășit, 
capătă un tot mal

un caz un

schimbări inevita- 
la un deceniu la altul, 
a face față acestei di- 
pentru a nu fi mereu 
tnvățămîntul modern 

accentuat

caracter formativ, transmiterea 
și înmagazinarea informațiilor 
trecînd într-un plan secundar. 
După cum se arată și în Ra
portul la Congresul al X-lea 
al partidului, astăzi mai mult 
ca oricînd „trebuie înțeles că 
în condițiile progresului actual 
al tehnicii, al revoluției teh- 
nico-științifice, cunoștințele a- 
cumulate cu ani în urmă nu 
mai pot ajuta pe specialist 
să-și îndeplinească în 
condițiuni sarcinile. De 
împrospătarea periodică a cu
noștințelor este una din pro
blemele de bază ale asigurării 
progresului economiei, științei 
și culturii în țara noastră". 
Uzura socială și morală a cu
noștințelor implică un grad 
înalt de înțelegere din partea 
muncitorilor, tehnicienilor in
ginerilor, cercetătorilor, tutu
ror acelora care lucrează în
tr-un sector sau altul al vieții 
sociale.

„Reciclarea pregătirii spe
cialiștilor — ne informează ing. 
Dan Albeanu de la Uzinele 
Electrotehnica — este urmări
tă și de personalul nostru. 
Astfel mulți tineri ingineri au 
fost trimiși la specializare sau 
urmează a doua facultate cu 
profil tehnic. De asemenea, o 
largă eficiență pentru ridica
rea înaltă a calificării profe
sionale a Inginerilor noștri o 
constituie doctoratul". Dar 
doctoratul trebuie înțeles ca o 
etapă calitativ superioară a 
specialistului de a se apropia 
cu mai multă competență de 
nevoile concrete ale producției. 
Numai în acest fel vom putea 
depăși ruptura care se mai în
tâlnește, din păcate, între ac
tivitatea de cercetare și pro
ducție. Legătura nemijlocită 
dintre cunoștințe și activitatea 
practică are însă un corolar 
social : cerințele producției, 
pentrucă „cine face din cunoș
tințe doar un scop în sine, riscă 
să rămînă un colecționar, și 
oum o colecție înseamnă o 
structură eterogenă de infor
mații, individul însuși va ră
mîne la această eterogenitate, 
care într-un limbaj mai rigu
ros, înseamnă pur și 
superficialitate", (ing. 
ghe Costescu, Uzinele 
tehnica). Conseoințeie 
negative ale „oolecționarismu- 
lul" se manifestă atît pe plan 
social cît și pe plan individual, 
deși, aparent, la nivelul indi
vidului se poate vorbi de o 
preocupare intensă pînă la 
pasiune. Aceasta însă nu are o 
finalitate practică, fiind sterilă 
și din punct de vedere intelec

bune 
aceea

pro-

simplu 
Gheor- 

Electro- 
evident

tual. Societatea șl individul 
sînt frustrați astfel de avanta
jele pe care le implică îmbi
narea între cunoștințele teore
tice și cele practice.

Intre cunoștințe și convingeri 
adică între planul intelectual 
și moral se stabilește un ra
port dialectic, în sensul că o 
cunoștință autentică este asi
milată și practicată numai prin 
intermediul 
rîndul ei, 
„suportată" 
baza unui sistem de cunoștințe 
care apar ca material de con
strucție a acesteia. „Atunci 
cînd cunoștințele pe care vii
torul specialist le dobîndește în 
facultate devin convingeri și 
cîștigă dreptul de a reprezenta 
adevăratul său profil intelec
tual — argumentează asist, 
univ. Dan Mihai Bîrliba — 
acestea finalizează în mod po
zitiv, mobilizînd toate facultă
țile individului în sensul trans
punerii în planul practicii, al 
vieții, a potențialului său in
telectual și moral".

Un fenomen care revine frec
vent în actualitate este rela
ția necesară care se stabilește 
între specializare și pregătirea 
complexă necesară împlinirii 
individului ca personalitate. 
Specializarea — ca aspect al 
prospectării în adîncime a cu
noștințelor dintr-un anumit 
domeniu se înscrie ca o cerință 
socială. „Din păcate, nu întot
deauna profesiunea este înso
țită de un ghid orizontic" 
(Șirm Otto, cercetător la 
I.P.I.U.). Explicația, aparent 
este paradoxală și totuși, sin
gurul ghid și „protector" al 
specialistului rămîne orizontul 
științific larg și concepția ma- 
terialist-dialectică despre lume 
și viață. De cele mai multe ori 
însă, se acreditează ideea con
form căreia stricta specializare 
acordă, oircumstanțe atenuante 
insuficientei pregătiri în dome
niile adiacente profesiunii 
alese. „Specializarea nu în
seamnă numai însușirea unor 
cunoștințe dintr-un anumit do
meniu al științei asupra căruia 
ți-ai orientat activitatea profe
sională. Numai prin cunoaște
rea implicațiilor largi ale tu
turor domeniilor științei, un 
adevărat specialist poate rea
liza o operă de oreație științi
fică, contribuind în acest fel 
la dezvoltarea științei în an
samblu" (Mariana Cărădeanu, 
studentă — Facultatea de bio
logie). A te pregăti din punct 
de vedere teoretio pentru a de
veni o personalitate complexă 
înseamnă, implicit, o angajare 
pe maj multe planuri în cadrul

convingerilor. La 
convingerea este 

și concretizată pe

vieții sociale. Responsabilita
tea socială asumată odată cu 
începutul pregătirii profesio
nale include în sine datoria în
țeleasă în sensul de motivație 
interioară, cît și convingerea 
Și pasiunea de a munci, dimen
sionate afectiv și structurate 
moral, care trebuie să ocupe 
unul din primele locuri în 
cadrul preocupărilor factori
lor educaționali. începînd cu 
școala_ și terminînd cu locul de 
muncă. „Datoria și convinge
rea — momente ale aceleiași 
dimensiuni a personalității : 
angajarea socială — presupun 
o dublă raportare : pe de o 
parte, a individului la cerin
țele vieții sociale, iar, pe de 
altă parte, societatea trebuie 
să asigure membrilor săi posi
bilități _ multiple de afirmare și 
aplicabilitate practică a cunoș
tințelor acumulate. Societatea 
socialistă a transpus în prac
tică acest deziderat. De aceea, 
devine o neoesitate  „2
ca noi, studenții, să adăugăm 
procesului de acumulare a cu
noștințelor și dimensiunea trăi
rii pe plan moral și afectiv a 
celor însușite, să fim con
vinși de eficiența lor practică"

"---- ' *' filo-

intrinsecă

(Ioan Neacșu, anul V1 — 
zofie).

în această privință, un 
important revine muncii 
educație patriotică și politică a 
tineretului, în sensul formării 
unor convingeri pătrunse de 
însemnătatea drumului pe care 
îl parcurge societatea noastră 
și de saroinâle deosebite care 
revin tinerei generații în efor
tul _ întregului popor pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialismului. Astăzi este nevoie 
mai mult ca oricînd de realiza
rea unei concordanțe între teo
rie și acțiune, între vorbă și 
faptă, eonștienți fiind de fap
tul că atît activitatea teoretică 
cît și cea practică formează un 
întreg indisolubil. Alături de 
aceste două aspecte, moralita
tea socialistă întărește tot mai 
mult, prin experiența etapei 
parcurse pînă acum, convinge
rea că membrii societății noas
tre se formează ca personali
tăți multilateral dezvoltate nu
mai în contextul angajării lor 
sociale. Documentele Congre
sului al X-lea argumentează în 
acest sens, relevînd' îndeosebi 
datoria fiecărui individ de a se 
preocupa în permanență pentru 
a folosi posibilitățile și drep
turile de care dispune în sco
pul dezvoltării sale multilate
rale, dar în același timp, inten- 
sificînd eforturile pentru a ob
ține un randament social tot 
mai ridicat.

rol 
de

\



CINE EȘTI TU, TINERE DE 18 ANI? CRONICA FILMULUI

în chestionarul lansat nu figurează întrebarea categorică 
„Cine ești tu, tinere de 18 ani ?" întrebarea — dar, de fapt, 
nu întrebarea, ci răspunsul — se adună din 200 de opinii, mai 
corect 1 400 de răspunsuri, la cele 7 întrebări, în exclusivitate 
ale acestei vîrste, pentru că la 18 ani îți pui cu acuitate pro
blema „cărei generații aparții, cum este ea, în ce relație ești 
tu cu aceasta generație, cu societatea, ce-i oferi pentru ce 
primești

Așadar:

Anchetă realizată de
LUCREȚIA LUSTIG și MARIETA VIDRAȘCU

DADA

NU

• Aparținem unei generații 
bine orientate. Ca atare, noi știm 
ce vrem și încotro ne îndreptăm. 
Deci, să nu schimbăm direcția. 
(H.S. București)

curgem răspunsurile primite, 
ne dăm seama că — departe de 
a fi doar subiect de cercetare 
pentru alții — tinerețea are 
calitatea rară de a se autocer- 
ceta, de a reflecta asupra sa, 
de a-și spune cuvintul despre 
generația tinără în calitatea sa 
de tinără generație.

Am cerut unor elevi să me
diteze asupra profilului gene
rației din care fac parte. Și, 
deși la vîrsta lor viața școlară 
e viața însăși, constatăm că in
teresele acesteia nu le închid 
orizontul spre marile întrebări 
ale existenței umane.

1. Dacă răspunsul dv. este afirmativ, vă rugăm să definiți 
această generație, să-i faceți un portret cuprinzind trăsăturile 
ei esențiale.

2. Dacă răspunsul dv. este negativ, arătați de ce afirmați 
aceasta.

Răspunsuri In cifre absolute In procente

— Da 126 63t/,
— Nu 16 80/,
— Nu răspund 28 ■ 140/,
— N-au înțeles 18 9o/,
— Nu și-au pus problema 12 6o/,

• Da, consider că aparțin unei 
generații bine conturate. După 
părerea mea. de altfel fiecare 
generație, de pretutindeni și 
din toate timpurile, a avut un 
profil propriu. Generația mea 
cred că are trăsătură comună, 
dorința de a se manifesta, a 
trăi și a gîndi în mod liber, în 
interesul societății și al său (da
că ne gîndim la condițiile teh
nice în care trăim, dacă ne gîn
dim le ceea ce își poate permite 
un om în asemenea condiții, cu- 
vîntul liber apare cu mult mai 
multe semnificații). O altă tră
sătură a generației mele cred ca 
este sensibilitatea și receptivitatea 
la tot ce este nou. (T.M. Brașov).

• Sigur că da, și cred aceasta 
pentru că fiecare tînăr consideră 
că lumea începe cu el, fiecare 
dorește să facă lucruri nefăcute 
încă, fiecare generație vrea să 
aducă ceva în plus față de gene
rația anterioară. Ea caută pînă în 
pragul maturității acest „ceva", 
uneori chiar în sfera excentricu
lui. In epoca în care trăim noi, 
în care știința biruie, natura lă- 
sîndu-se silită să-și dea la iveală 
tainele, este norma] ca și gene
rația tinără, generația mea. să fie, 
uneori chiar inconștient, sub im
boldul dorinței de a crea ceva. 
(B.B. București)

• Da, sîntem o generație care 
merge pe un drum conturat și 
bine bătătorit de înaintașii noștri. 
Noi sîntem educați în spiritul mo
ralei comuniste, în spiritul colec
tivității. Sîntem o generație tînă
ră dar cu un trecut glorios, 
preluat de la vechea generație cu 
însărcinarea de a-1 duce mai de
parte. (O.V. Brașov)

• Da, aparțin unei generații cu 
profil propriu ; „bine conturată", 
nu cred. Trăsăturile ei esențiale : 
prea multă încredere în sine și 
uneori prea puțină recunoștință 
pentru meritele generațiilor pre
cedente. Lumea nu începe de la 
noi, așa cum avem impresia. Am 
senzația că ne-am obișnuit numai 
să primim și credem că asta e 
menirea noastră. Mă îndoiesc, de 
pildă, că din punct de vedere al 
patriotismului ne-am putea situa 
la înălțimea strămoșilor noștri. 
Noi nu depunem tot efortul pen
tru îndreptarea greșelilor noastre. 
Avem impresia că sîntem perfecți. 
(D.N. București)

• Consider eă nu aparțin unei 
generații bine conturate și aceasta 
datorită faptului că nu vreau și 
nu-mi place să rup tineretul țării 
mele de tineretul lumii. Iar ti
neretul lumii are nevoie de niște 
drumuri croite larg pentru visele 
sale, nu de niște poteci, care, 
ce-i drept, sînt niște fire că
lăuzitoare dar numai atît. (C.S. 
București)

• Nu sîntem o generație bine 
conturată. Nu cred că menirea 
noastră este să mergem în grup 
la cinema și să strîngem, tot în 
grup, frunzele din parcuri. E 
drept că acum nu avem de îm
părțit manifeste și nici eroi nu 
putem fi. Poate că în asemenea 
împrejurări am fi căpătat un pro
fil propriu (S.R. București).

• îmi este destul de greu să 
răspund la această întrebare 
simplu, prin da sau nu. Nu cred 
că generația căreia îi aparțin este 
bine conturată, sau poate nu-mi 
dau bine seama. Eu consider că 
o serie de trăsături esențiale nu 
sînt pronrii numai generației că
reia îi aparțin, iar altele nu sînt 
suficiente pentru a o deosebi de 
generația anterioară. (F.T. Bucu
rești)

N-AU ÎNȚELES
• Consider că tinerii de vîrsta 

mea sînt neserioși și deci nu ne 
putem constitui într-o generație. 
(1.0 București).

• Avem trăsături bune și rele. 
Dacă asta înseamnă a avea profil 
propriu...

NU ȘI-AU PUS
PROBLEMA

• Prea multă filozofie pentru 
vîrsta mea (CAV. București)

• Nu mi-am pus această în
trebare niciodată și de aceea 
nu pot răspunde în mod pre
cis, cu da sau 
fiindu-mi clar.

nu. sensul ei ne- 
(T.M. București)

★ ★

generație nu-și conturează 
profilul prin date de genul „a 
merge în grup la cinema, a 
strînge, tot în grup, frunzele 
din parcuri". Dar de ce n-ar 
putea avea un profil propriu 
generația din care face parte 
S.R. ? Numai pentru că „nu 
are de impărțit manifeste ?"

După cum se observă, am 
inversat ordinea stabilită în 
tabel. Nu arbitrar, ci pentru 
că 63 la sută din subiecți nu 
numai că risipesc confuziile 
dar ne oferă date care defi
nesc profilul generației lor. Și 
ele sînt cu atît mai demne de 
luat în seamă cu cit au o notă 
pregnantă de luciditate, de- 
semnînd ceea ce le este pro
priu, in bine și in rău.

63 Ia sută din tinerii care 
ne-au răspuns, au conștiința 
faptului că fac parte dintr-o 
generație, dintr-o anume ge
nerație. și au mîndria de a o 
numi generația socialismului. 
Iată deci că lui C.S. din Bucu
rești îi este infirmată părerea 
de către propriii lui colegi de 
vîrstă. Fără a rupe tineretul 
țării noastre de tineretul lumii, 
ei fixează exact profilul, locul 
de afirmare și drumul de vii
tor al generației tinere a Ro
mâniei socialiste. N-o folosesc 
ca o 
după 
zintă 
și de 
și-au

Ceea ce e notabil, cei 63 la 
sută nu se lasă seduși de ideea 
de originalitate, răspunzind la 
obiect ; pe undeva, răspunsu
rile lor apar ca o replică la 
atitudinile căutat teribiliste. O 
găsim în cîteva din notațiile 
reproduse. Sînt în căutarea 
noului, știu că uneori căutarea 
este împinsă pînă în sfera ex
centricului și nu acceptă să 
facă acest pas. ÎSe place să li 
se respecte personalitatea, au 
încredere în sine, recunoscînd 
însă că încrederea e dusă une-

formulă, tot ce urmează 
această afirmație repre- 
acoperirea de principiu 
fapt a titulaturii pe care 
dat-o.

Foto : C. CIOBOATĂ

ori pînă Ia lipsa de recunoș
tință. Au conștiința că sînt o 
generație cu multe calități, dar 
resping infatuarea unora din
tre ei care se consideră per- 
fecți. Apreciază generozitatea 
societății ce le dă enorm, dar 
nu acceptă crezul unora dintre 
ei care consideră că la vîrsta 
aceasta trebuie numai să pri
mească. Parazitismul le repug
nă.

Imaginea de esență degajată 
din opiniile exprimate, situ
ează generația la care ne refe
rim în circuitul unei opere 
constructive, Ia capătul căreia
— cum nota unul din subiecți
— „vor să vadă comunismul". 
Știind că deninde și de ei 
realizarea acestui vis al ome
nirii, nu se frustrează de drep
tul de 
marea 
asumă 
liber 
Ni se

MIZARE
’ E Ctmsiderzff tâwâ

fi aparțineți ®rs * aMHMtâ mtte tropii 
deosebită de generalei arrterfafc?'

ii Dacă răspunsul dv. este afirmativ, arătati în ce constă 
această misiune, în raport cu misiunea generației ce v-a 
precedat. <

2) Dacă răspunsul dv. este negativ, justificați aceasta.

Răspunsuri In cifre absolute In procente

— Da 178 89‘/,
— Nu 6 3»/,
— Nu răspund 15 7,5»/,
— N-au înțeles 1 0,5»/,
*) Da, dar continuă lupta

generației trecute 68 38»/,

DAR..."
PLARA

„0 ECRA

EXEM

VA PLACE BRAb

I

în sondajul 
ne-am servit de un 
însumînd 200 de elevi. Tabelul 
pe care îl avem în față ne dă 
cu exactitate un procent de 
8 la sută subiecți care nu se 
consideră cel puțin în mo
mentul anchetei, ca făcînd 
parte dintr-o generație cu pro
fil propriu. Alți 6 la sută nu 
și-au pus problema, 9 la sută 
n-au înțeles întrebarea în timp 
ce 14 la sută nu 
loc ; ultimii sînt

întreprins 
eșantion,

răspund de- 
pasibili a fi

suspectați ca 
cu colegii care nu și-au 
problema ori cu cei care n-au 
făcut efortul de a medita asu
pra ei nici măcar impulsionați 
din afară.

Să cîntărim —• e un procent 
mare ori mic ? Nu, nu cîn
tărim, mai important ni se 
pare că o categorie de tineri 
nu are încă, la vîrsta aceasta, 
conștiința clară de sine. Sigur, 
pină la un anumit punct S.R. 
din București are dreptate. O

raliindu-se ori 
pus

a participa Ia transfor- 
visului în realitate, îsi 
obligații mari, dau frîu 
îndrăznelii și fanteziei, 
dezvăluie plini de per

sonalitate, imnetuoși — atri
bute pe care însăși societatea 
noastră le cultivă. Cu toate a- 
cestea, au simțul măsurii, tra
dus — după expresia foarte 
plastică a unuia dintre subiecți 
— în ..lumea nu începe de la 
noi". Este, aici nu numai un 
soi de modestie, ci și înțelep
ciune. Mai mult, o respectuoa
să considerare a drumului des
chis de generațiile anterioare 
pentru ceea ce se înfăptuiește 
astăzi și vor infăptui ei, mîine. 
„Părinții noștri au pus baze 
solide țării, noi trebuie să ri
dicăm zidurile" — exprimă un 
elev' din Brașov.

„Omul este un produs al ge
nerației sale" — spunea un 
scriitor celebru — și viața în
săși certifică acest adevăr. Su
biecții noștri, tineri de 18 ani. 
elevi, ni se înfățișează ca un 
produs al generației din care 
fac parte, după cum întreaga 
lor generație este produsul so
cietății noastre. Dacă par-

• • •

(Urmare din P»g- I)

Alexandru neagă un alt 
poezie. Teatrul profesat 
cian Pintilie afirmă originalitatea 
unei alte epoci și gîndiri artisti
ce decît aceea a lui Radu Stan
ca, după cum actul teatral pro
fesat de Andrei Șerban sau Au
rel Manea are o altă dimensiune 
și finalitate decît aceea atinsă de 
Ion Sava.

în ce proporție se găsesc (și se 
vor găsi mereu I) în sîngele viu 
al artei modeme, celulele roșii 
ale artei consacrate în tezaurul 
național, este greu de spus. Fie 
numai faptul că limba însăși, a- 
dusă eu neostenite Ia valori ex
presive noi, unește paginile cro
nicii lui Grigore Ureche de a- 
celea ale romanului 
și este suficient să 
originalitatea nu se 
vid, ci reprezintă 
investiție de încredere 
generație la alta.

Abordînd istoria (ca 
prezentul și viitorul, arta româ-

ideal de 
de Lu-

contemporan, 
înțelegem că 
clădește pe 

un desoi 
de la o

trecut),

nească modernă și-a afirmat ori
ginalitatea în cadru] unui proces 
complex, în care, nu rare ori, 
valoare și pseudovaloare s-au în
fruntat (în procesul valorificării 
sociale a operei). în care nu o 
dată originalitatea s-a confundat 
cu noul (vestejită apoi cum 
vestejește moda și nu creația), cu 
forma (sau cu lipsa ei). Și nu

în abis, nerecepționat de nimeni 
și neadresat nimănui este un act 
de gratuitate — nu interzis, fi
rește, dar ieșind din cadrul a 
ceea ce numim creație, indife
rent de gradul ei de modernita
te —, tot așa ecoul repetat la in
finit între două stînci nu poate 
aduce nimic nou nimănui. Bana
lizarea este simptomul suficien-

tra Neamț, originalitatea apărea 
ca imperativ al menținerii intere
sului publicului nou față de arta 
spectacolului și se exprima prin 
crezul în teatrul angajat, practi
cat într-o largă varietate de for
me. Originalitatea reală nu exclu
de, ci implică mereu schimbul de 
valori, constituind de altfel te
meiul acestui schimb. „Origina-

SUNET ȘI ECOU
o dată, de asemenea, „ecoul și-a 
batjocorit originea pentru a-și 
dovedi originalitatea" (după ex
presia atît de plastică a lui Ra
bindranath Tagore, în tulburătoa
rea sa carte „Păsări rătăcite"), a- 
dică necesara negație s-a dezvol
tat dincolo de hotarul relativului, 
în atitudinea de sfidare a valori
lor trecute și de arogantă asuma
re a „întemeierii" unei epoci. 
După cum sunetul pentru sine, 
adică menit să se piardă undeva

ței de sine. Nu s-ar putea spune, 
de exemplu, că discuțiile ce au 
privit cinematografia românească 
nu s-au concentrat asupra dato
riei acesteia de a da expresie ori
ginală, în contextul artei con
temporane, unor teme care, 
fie că privesc istoria țării, fie că 
se opresc asupra actualității, ne 
reprezintă în devenirea noastră. 
Intr-un alt context, al unui 
rival de teatru pentru tineret 
a fost, de pildă, acela de la

fes- 
cum 
Pia-

litatea unui popor — soria în a- 
cest sens Blaga — nu se mani
festă numai în creațiile ce-i a- 
parțin exclusiv, oi și în modul 
cum asimilează motivele de lar
gă circulație". Pe de altă parte, 
de cîte ori un nou volum de 
versuri, o piesă sau un studiu 
cunosc prin traducere consacra
rea, avem prilejul afirmării origi
nalității noastre, prilej pe care 
atît muzica românească modernă, 
cît și arta plastică sau cea inter-

• ln raport cu condițiile so
ciale din țara noastră, generația 
de astăzi are alte misiuni decît 
generația trecută. Generația tre
cută lupta pentru un ideal care 
astăzi este aproape împlinit. Ge
nerația de astăzi are datoria să 
perfecționeze ceea ce părinții noș
tri au început. Consider că avem 
o misiune proprie pentru că 
această muncă de continuare are 
și caracteristici proprii care s-au 
născut o dată cu noile condiții so
ciale. (S.E. București)

• Categoric ! Noi, generația 
care vine, trebuie să desăvîrșim 
ceea ce generațiile anterioare au 
început. Faptul că azi, la numai 
24 de ani de la Eliberare (N.A. — 
ancheta a fost efectuată, cum am 
amintit, la începutul anului șco
lar trecut) România se face cu
noscută în lumea întreagă prin 
ritmul neobișnuit de dezvoltare 
în toate ramurile, trebuie să fie 
imbold pentru cei care mîine 
vom purta făclia progresului, fă
cînd din patria noastră țara de 
basm pentru care - s-au jertfit 
strămoșii noștri. (N.T. București)

• Părinții noștri au pus baze 
solide țării, noi va trebui să ri
dicăm zidurile. (M.L. Brașov)

• Misiunea proprie a genera
ției ii dă și profilul caracteristic. 
Avem misiunea de a învăța, pen- 
tru a ridica/cîi se poate de'sus, dar nu 
și a valorifica cu randament ma- • 
xim cunoscuta capacitate și inie-' 
ligență creatoare a poporului nos
tru. Generația trecută a defrișat 
vechile mentalități, 
du-ne largi 
Brașov).

• Generația 
importantă de 
mai mult ca oricînd, pacea.

aceasta, pentru că în condițiile 
actuale războiul ar fi un adevărat 
cataclism, ar putea fi sfîrșitul ori
căror urme de viață pe pămînt. 
Deci, apărînd pacea, generația 
mea are misiunea de a-și păstra 
însăși existența ei și de a asigura 
pe cea a generației viitoare. (T.M 
București)
• Cred că generația mea are 

o misiune foarte importantă fi 
foarte greu de împlinit; aceea 
de a repaia tot ce au greșit ge
nerațiile precedente și de a con
tinua tot ce au făcut bine. 
Această misiune e foarte grea 
pentru că trebuie să ne străduim, 
la rîndul nostru, să greșim cît 
mai puțin. M.K. Brașov)

NU
• Singura deosebire între noi 

și generația „Bicazului" este că 
noi sîntem ceva mai sceptici. In 
rest, misiunile 
(I.C. Brașov)

• Fiecărei 
revine una și 
de a ajuta cu 
omenirii. (N.A. Brașov)

• Nu cred că e vorba de o 
misiune proprie. Cel mult, de 
continuarea unei misiuni. (I.F. 
București)

• Fiind diferită de generația 
anterioară, desigur că generația 
noastră are o misiuiie deosebită, 
— ...i cred că-ăxi. o misiune
specifică", poate"' doar ridicarea 

nivelului culturoT-și profesional. 
(T.B. București) ICCC

nu Se deosebesc.

generații, cred, îi 
aceeași misiune ; 
ceva la progresul

si

descnizîn- 
orizonturi. (S. S.

mea are misiunea 
a păstra, acum

Si

® 68 de subiecți, adică 38 la 
sută dintre cei care au răspuns 
afirmativ ,au considerat misiunea 
generației căreia îi aparțin de a 
continua lupta începută de pre
decesori.

Melodrama cinematografică a 
regizorului Anatole Litvak, „Vă 
place Brahms" este o ecranizare 
exemplară după cartea unei au
toare de-o efemeră glorie — 
Franfoise Sagan, vedetă a unei 
proze de problematică minoră.

„Vă place Brahms", romanul 
ei, continuă într-un fel ideea ex
primată de unul din personajele 
din „Un anume suns', Luc, un 
erou dezolat și dezolant: „pe a- 
semenea temelii se pot clădi îm
perecheri frumoase fi durabile, 
pe singurătate și plictis..." Dacă 
ghilimetăm cuvintele „frumoase" 
fi „durabile' avem explicația rea
lă a atmosferei lîncede din 
„Vă place Brahms", ca fi din 
toate cărțile scriitoarei care-și de
clarase intenția de a „descrie mai 
multe ființe în momentul unei 
crize". Intenție împlinită atît timp 
cît în accepția ei, fi a universu
lui moral pe care romanele au
toarei îl semnifică, „criză" în
seamnă evadarea în erotism a 
unor oameni dezabuzați fi scep
tici.

Există în film o replică ce nu 
aparține romanului dar care este 
foarte proprie modului de a fi 
al eroilor lui: „iubirea e un cu- 
vînt care nu înseamnă nimic". E 
în asta scuza unei femei terori
zată de oboseală, bătrînețe fi mai 
ales de singurătate, aflată la 40 
de ani în situația de a pierde un 
partener cu care să-fi împartă 
sau cu care să-fi omoare, și din 
resemnare fi din obișnuință, 
timpul. Partenerul, fără s-o de
clare e în aceeași situație și cau
tă să-și mintă oboseala și vîrsta 
cu legături întâmplătoare. Intre 
ei doi, conjunctural, un tînăr cu 
un aer de somnambul feeric, stri
că tabieturile...

Desigur, Francoise Sagan, nu 
poate fi comparată, chiar în ca
drul literaturii de week-end, cu 
autori ai unor produse „rudimen
tare", cum am avut fi noi in Mi-

hail Drumeș ori Octav Dessila. 
Există o mare atenție la psiholo
gia personajelor, o anume savoa
re a replicilor și o gradație sub
tilă a acțiunii, normale într-un 
fel pentru o autoare care trăiește 

An umbra unei mari literaturi și 
al cărei scris se mulează ușor pe 
tradiția unor saturații de formă 
și stil.

Anatole Litvak, abil profesio
nist al ecranului, a știut să facă 
din roman un film de sigur suc
ces, renunțînd la tot ce nu putea 
trece de la cuvînt la o imagine 
a lui, păstrînd cu atenție linia
ritatea cărții, recreîndu-i fidel 
atmosfera. Așa se face că versiu
nea filmică este exemplară, re
găsind în ea contorsiunile sterile 
ale unei eroine care trăiește în 
dezordine, minciună și hișitatp, 
deși acestea sînt vorbe pe tfL e 
nu i le spune oglinda, în care își 
privește în fiece seară chipul îm
bătrânit.

Un excelent trio actoricesc dă 
acestei clasice melodrame o notă 
aparte, care poate să ne sustra
gă atenția de la penuria de idei 
a filmului. E vorba de Ingrid 
Bergman, Ives Montand și cu un 
plus, justificat și de interpretarea 
unui personaj în care a mai ră
mas ceva sincer dintr-o copilărie 
neconsumată și de rara apariție 
a sa pe ecranele noastre, Antho
ny Perkins. De altfel, pentru 
acest rol, ediția 1961 a Cannes- 
ului l-a distins cu laurii pentru 
cea mai bună interpretare mas
culină.

In rest, filmul, după care „A 
trăi pentru a trăi" al lui Lelouch 
pare o variantă mai cu nerv 

și mai exotică, e un tablou ama
bil pentru o Iunie în care, după 
cum spunea Tennessee Williams:^ 
„eroii se utilizează unii, pe 
și numesc aceasta dragoste..." "A

TUDOR STANESCU
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Faptul că 89 la sută dintre 
elevii chestionați se situează 
în rindurile unei generații cu 
o misiune proprie, istoricește 
determinată, este un dat care 
garantează evoluția generației 
pe coordonatele ei firești, as
tăzi și la noi Ca o particulari
tate, consemnăm că s-a detașat 
o categorie de răspunsuri, în 
proporție de 38 la sută, care 
situează drept „misiune pro
prie" continuarea luptei gene
rației trecute. „Generația noas
tră are datoria să perfecțio
neze ceea ce au început pă
rinții noștri", precizează unu! 
din răspunsuri.

„Misiunea proprie" se iden
tifică în cazul lor, cu idealul 
poporului — ridicarea Româ
niei pe culmile civilizației co
muniste. Nerăbdarea — în sen
sul cel maj bun al cuvintului 
— cu care acumulează valo
rile științei și culturii, funda
mentul viitoarei lor profesiuni 
este primul pas spre îndeplini
rea misiunii pe care și-au asu
mat-o. Se simt angajați în tot 
ceea ce fac și 
rajul tinereții

intervin cu cu- 
în propriul lor

cunoscut atît depretativă l-au ... . .. . _ 
des în acești ani.

Aflîndu-și cel mai fertil sol în 
realitatea căreia are menirea să i 
se adreseze, originalitatea creației 
românești moderne se află îfjc si
tuația în care factorii ce o in
fluențează îi asigură 
deschis de afirmare. Realizîn- 
du-se în dialectica ei complexă, 
trecerea de la posibilitate la reali
tate implică valorificarea libertă
ții creatoare din unghiul ei cel 
mai important, care este acela al 
răspunderii. Falsa originalitate 
(acceptată momentan sau nu) a 
ignorării unui anume adevăr sau 
a mistificării unei anumite rela
ții imprimă acestei creații zborul 
scurt al rapidei sale ratări.

Inoluzînd în sine, prin interme
diul imaginilor artistice, idealuri 
umane, originalitatea cristalizea
ză acea tendință spre autodepăși- 
re care caracterizează omul, sin
gurul capabil să-și gîndească și 
să-și realizeze, ca „ființă gene
rică" (cum îl definea Marx) nu 
numai prezentul ci și viitorul.

un cîmp
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proces de devenire, șlefuin- 
du-se. corectindu-se, perfec- 
ționîndu-se.

Păreri de genul „generația 
noastră...
greșelile 
dente" ; 
sceptici",
— poate 
lului cultural și profesional", 
apar singulare în contextul în
fățișat. Procentele subiecților 
care nu recunosc misiunea ge
nerației. nu răspund sau nu 
înțeleg întrebarea fiind foar
te scăzute, ne apar ca 
nesemnificative, dar nu de 
neluat în seamă în actul edu
cațional exercitat de școală și 
organizația U.T.C.

Greutatea specifică ține însă 
de categoria celor care străbat 
anii tinereții cu ochii larg 
deschiși, cu conștiința eă mi
siunea lor constă în „preluarea 
ștafetei", că se „finisează" pe 
un fond foarte bun care este 
al lor, șlefuit de pilda gene
roasă a adulților.

„MADRIGALUL"
trebuie să repare 
generațiilor prece- 

noi sințem ceva mai 
„misiune specifică 

doar ridicarea nive-

(Continuare într-unul din nu
merele viitoare).

(Urmare din pag. I) 

este, sută Ia sută. Spiritul său 
devine exemplar prin liber
tatea totală pe care a ajuns 
să i-o acorde. Călinescu trăia 
toate măștile.

...După o întrerupere de ani 
de zile, George Călinescu își 
reluase prelegerile la facul
tate. Cît de îngăduitor olim
pian a fost întreaga viață cu 
toate că, paradoxal, ironic a 
fost totdeauna, dar ironia lui 
e pozitivă — bonomă — o 
undă de „răzbunare" pentru 
cine a observat atent se pare 
că l-a stăpinit în această re
luată și scurtă activitate pro
fesorală.

Prima prelegere a coincis 
cu o dezorganizare totală a 
cursurilor și seminariilor din 
ziua aceea. (Numai o blinda 
asistență la o materie din do
meniul lingvisticii se mira 
„ce s-o fi întimplat cu stu
denții de nu se prezintă Ia 
seminar" ?). „Incidente" simi
lare s-au înregistrat și la fa
cultățile vecine. Zvonul că 
George Călinescu se rostește 
iar de Ia catedra universitară 
a fost preluat parcă chiar de

S-A ÎNAPOIAT

ÎN CAPITALĂ
Formația „Madrigal" 

servatorului „Ciprian
a Con- 

„v.pi jau Porum- 
bescu" din București, condusă 
de dirijorul Marin Constantin, 
s-a înapoiat duminică din Sta
tele Unite, unde a susținut 30 
de concerte în mai multe orașe 
americane, printre care Was
hington, New York, San Fran
cisco, Dallas.

★
„Superbul Madrigal" cel mai 

impresionant cor de cameră care 
a vizitat vreodată Statele Unite" 
fCourier Journal — Louisville), 
a prezentat peste 30 de specta
cole, care, după părerea unani
mă a presei americane de spe
cialitate, „au îndreptățit opinia 
că este unul dintre cele mai 
mari ansambluri din întreaga 
lume". Maestrul emerit Marin

Constantin, este numit de presa 
americană „Bagheta magică", în- 
trucît „a reușit să ridice cali
tatea interpretativă a corului la 
nivelul înaltei și delicatei sale 
arte dirijorale".

„Vocile celor 32 de interpreți, 
scrie „DALLAS MORNING 
NEWS", se contopesc într-una 
singura. Ansamblul are o su
perbă unitate în atacarea notelor 
înalte, o mare flexibilitate a 
articulațiilor, un echilibru și o 
precizie care îți taie respirația".

„THE MICHIGAN DAILY" 
califică corul de cameră din 
București ca fiind „o raritate 
chiar și printre grupurile vocale 
profesioniste", arătînd că Ma
drigalul „desfășoară un specta
col de precizie și strălucire în 
interpretare și tensiune".

(Ager preș)

vechea Fatma, cea cintată de 
Virgiliu, și împrăștiat, din 
turnuri, peste întreaga cetate. 
Studenți de toate profilurile 
și bucureșteni de toate vîrs- 
tele curgeau spre filologia 
bucureșteană Stadion ar fi 
trebuit să fi fost amfiteatrul 

nu s-ar fi 
nu s-ar fi

Odobescu, altfel 
spart geamurile, 
rupt ușa...

înghesuit de mulțime (refu
zase amfiteatrul cel mare, 
R. 3.) profesorul se simțea

perioare, ca îndată — fără 
să-ți facă crunte mărturi
siri autobiografice, pipăin- 
du-și de pildă haina : stofa 

””i veche recon- 
Apoi continua : 
subiectiv con- 

luine- fenome-

bine și semeț, emana necon
tenit idei, juxtapunea, inter
cala, ironiza în paranteze, 
gesticula teribil. Nu știu alții, 
în ceea ce mă privește, însă, 
cred că am băgat de seamă 
că la primele prelegeri pro
fesorul avea trac. Era intr-a
devăr greu să crezi că și Că- 
linescu are... emoții. Cum să 
observi cînd azvîrlea și ră
sucea judecățile, reperîn- 
du-le Ia puncte din zone șu

asta... stofă 
diționată... 
idealismul 
cepe ca l__  _____
nală doar ceea ce relevă sim
țurile, ceea ce vor ele să re
leve, Ar veni cam așa : eu 
mi-am zis de acasă că mă 
duc la facultate unde voi ține 
o prelegere in fața a trei 
sute de studenți (aici sînteți 
cpva mai mulți, și parcă, nu 
toți . studenți...) Deci eu aș 
vorbi cu creațiile propriilor 
mele simțuri — adică mono- 
loghez și n-aș dialoga... cu 
toate că aici sînt premisele 
monologului, nu, Novicoave ? 
Și M. Novicov, profesor și el 
ujuiț, aproba din cap. fără 
să-și dea seama, cu mișcări 
dese.

Profesorul devenea bun 
și-și continua prelegerea, ur 
mărindu-și cu coada ochiului 
(și „imitînd" în asta pe lor 
ga) victima. Auditoriul ii o- 
prea totuși, pentru un mintu 
sau două, cu un ropot de a- 
plauze.



Delegația Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole 
de Producție și Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii, 
condusă de tovarășul Vasile 
Vîlcu, președintele Consiliului 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, 
a plecat luni după-amiază la 
Moscova unde va participa la 
cel de-al III-lea Congres Unio
nal al Colhoznicilor, care se 
va desfășura între 25 și 28 no- 
iep^ie. Din delegație fac 
parte: Dumitru Moianu, se
cretar general în Ministerul A- 

' griculturii și Silviculturii, Ion 
Mănoiu, directorul Direcției 
Agricole Județene Brașov, și 
Ion Davidoiu, președintele coo
perativei agricole de producție 
din comuna Tîmboiești, jude
țul Vrancea.

0 COMPETIȚIE DESTINATA ELEVILOR

„CUPA ȘCOLARULUI" 
LA ȘAH PRIN CORES

PONDENȚĂ
ln vederea dezvoltării mișcării șahiste în școli cît și pentru 

strîngerea legăturilor de prietenie între elevii din diferite părți 
■'Ie țării, Federația Română de șah organizează „CUPA ȘCOLA

RULUI" la șah prin corespondență. Ziarul nostru oferă echipei 
ciștigătoare a competiției, o cupă.

Concursul se desfășoară în două etape :
a) preliminariile și b) finala. în acest an prima etapă — preli

minariile — începe la data de 15 decembrie urmînd ca etapa fi
nală să înceapă la. 15 octombrie 1970.

La „Cupa școlarului" pot lua 
parte echipele reprezentative ale 
școlilor medii sau echipele șco
lilor echivalente cu acestea. Fie
care școală poate înscrie în con
curs una sau mai multe echipe. 
Fiecare echipă va fi formată din 
patru jucători, atît băieți cît și 
fete, dintre care poate face parte 
și un cadru didactic. Fiecare e- 
chipă își va desemna un condu
cător prin care se va ține legă
tura cu arbitrul.

în etapa finală, prevăzută a se 
disputa cu circa zece echipe, se 
vor califica formațiile ciștigătoare 
ale preliminariilor.

în desfășurarea concursului se 
va aplica regulamentul jocului de 
șah prin corespondență, apărut în 
„Revista de șah“ nr. 1/1968 și 
instrucțiunile de aplicare a regu
lamentului din „Revista de șah" 
nr. 2 și nr. 5/1968.

federația Română de Șah, 
pn Comisia Centrală de șah 
pĂn corespondență, va asigura 
arbitri pe toată durata concursu
lui. Primelor 3 clasate în tur
neul final li se vor acorda urmă
toarele premii: Locul 1 — Cupa- 
pui a concursului și premii în o- 
bieote ; Locul 2 — o plachetă și 
premii în obiecte ; Locul 3 — o 
plachetă și premii în obiecte.

• La Timișoara «-a disputat 
returul jocului dintre echipele 
Universitatea Timișoara și Swipt 
Roermond, contînd pentru „Cu
pa campionilor europeni1* la 
handbal feminin. Handbalistele 
românce au terminat învingă
toare cu scorul de 12—6 (5—3) 
și s-au calificat pentru turul ur
mător al competiției.

în ziua de 24 noiembrie a 
avut loc la Palatul Marii 
Adunări Naționale, ședința 
Comisiei pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat, prezidată de Dumitru 
Balalia, președintele comisiei.

In cadrul acestei ședințe, 
Constantin Dăscălescu, pre
ședintele Comitetului execu
tiv al consiliului popular al 
județului Galați, și Gheorghe 
Alecu, președintele Comite
tului executiv al consiliului 
popular al municipiului Plo
iești, au prezentat rapoarte 
cu privire la activitatea co

„Cupa școlarului" la șah prin 
corespondență atribuită de ziarul 
„Scînteia tineretului" este trans
misibilă și va fi deținută în fie
care an de echipa ciștigătoare, 
care își va grava numele pe cor
pul ei. Echipa ciștigătoare a unei 
ediții se va califica de drept în 
etapa finală a ediției următoare.

Pentru preliminarii, înscrierile 
se primesc pînă la data de 5 de
cembrie a.c. inclusiv, pe adresa : 
Comisia Centrală de șah prin 
corespondență, Căsuța poștală 
2501, București 17.

Toate cererile de înscriere voi 
fi însoțite de lista jucătorilor oa
re va cuprinde : denumirea ș: 
adresa școlii; numele și prenu
mele jucătorilor ; clasa (pentru 
elevi) sau funcția (pentru cadrul 
didactic); categoria de clasi
ficare la șahul practic (dacă e- 
xistă); adresele jucătorilor și 
a conducătorului de echipă.

Listele vor fi vizate de con
ducerea școlii.

Alte amănunte privind regula- 
lamentul competiției vor fi publi
cate ulterior. Pentru orice nelă
murire puteți scrie fie la adresa 
indicată mai sus, fie ziarului 
„Scînteia tineretului" — secția 
Sport.

• La Stokholm au început în
trecerile unui mare turneu in
ternațional „Open" de tenis pe 
teren acoperit, la care participă 
jucători de valoare din întreaga 
lume, printre care și tenismenii 
români Ion Țiriac și Ilie Năs- 
tase. în primul tur al probei de 
simplu bărbați, Ion Tiriac l-a 
eliminat în două seturi : 6—4, 
6—1 pe suedezul Rolf Norberg. 

misiilor permanente ale aces
tor consilii populare.

La discuții au luat parte 
numeroși deputați, membri 
ai Comisiei și invitați, care 
au apreciat pozitiv activita
tea desfășurată și au făcut 
unele propuneri de îmbună
tățire a muncii.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Stoica, membru al Con
siliului de Stat.

Comisia a hotărît să înain
teze Consiliului de Stat un 
raport cuprinzînd principa
lele concluzii rezultate din 
dezbateri.

MERIDIAN
• Sportivii români au dominat 

cu autoritate campionatele bal
canice de scrimă disputate la 
Zagreb, cîștigînd șapte din cele 
opt titluri puse în joc. Reprezen
tanții româniei au obținut vic
toria și în probele de floretă 
feminin (pe echipe) și spadă pe 
echipe. In proba de floretă, 
echipa României a ocupat pri
mul loc cu 4 victorii, fiind ur
mată de Bulgaria — 2 victorii ; 
Iugoslavia — o victorie și Tur
cia — 0 victorii.

Proba de spadă s-a încheiat 
cu următorul clasament : 1 — 
ROMANIA — 4 victorii ; 2 — 
Bulgaria — 2 victorii ; 3— Gre
cia — 2 victorii; 4 — Iugoslavia 
— 1 victorie; 5 — Turcia — 
0 victorii.

• în cadrul turneului inter
național de box de la Leningrad 
pugiliștii români au obținut două 
victorii. La categoria semimuscă, 
tînărul pugilist Achim Ursulescu 
l-a învins prin KO tehnic în 
repriza a Il-a pe polonezul Hen
rik Urtnovski, iar în limitele 
categoriei ușoare Vasile Antoniu 
a cîștigat prin KO în prima re
priză meciul susținut cu boxerul 
sovietic Serghei Tkacia.

Luni dimineața a plecat în 
Republica Democrată Germa
nă o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Gheorghe Badrus, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., ad
junct al șefului secției propa
gandă a C.C. al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al P.Ș.U.G., 
va face o vizită pentru schimb 
de experiență.

Luni seara a plecat Ia Moscova 
o delegație a Ministerului In
dustriei Chimice, condusă de mi
nistrul Alexandru Boabă, care va 
ourta tratative privind unele pro
bleme de interes reciproc în do
meniul industriei chimice.

Luni la amiază a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-Se spre pa
trie, Nikolai Patolicev, mini
strul comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice, care, la in

vitația ministrului comerțului

Lupta pentru trofeul 
„Carpați“ continuă

România „A" — Danemarca: 16-13

Ieri au continuat în Sala Olim
pia din Timișoara întrecerile de 
handbal din cadrul trofeului 
„Carpați4*. în prima partidă echi
pa Poloniei a obținut o prețioasă 
victorie în fața reprezentativei 
noastre secunde. După o repriză 
echilibrată, pe care românii au 
terminat-o cu un avantaj minim 
(11—10), „secunzii44 noștri surprind 
apărarea poloneză cu cîteva 
atacuri excelent construite și ma
jorează scorui la 14—11. Se părea 
că România B va cîștiga lejer, dar 
handbaliștii oaspeți nu renunță la 
luptă și profitînd de greșelile din 
ce în ce mai dese ale românilor, 
se apropie punct cu punct și obțin 
egalarea : 16—16. Luăm din nou 
conducerea — 17—16, apoi 18—16 — 
dar reprezentativa Poloniei are un 
final irezistibil și înscrie 4 puncte, 
în timp ce noi tragem exasperant 
în bară prin Nica și Dumitru. Cu 
două minute înainte de finalul 
partidei, polonezii conduceau cu 
20—18 și echipa noastră nu a mai 
putut face altceva decît să reducă 
scorul : 19—20, rezultat cu care se 
încheie acest meci de mare luptă.

Ungaria — Franța : 18—14 (10—9). 
Deși au jucat frumos, handbaliștii 
francezi, cu aceleași lacune în 
apărare, au pierdut și partida cu 
reprezentativa Ungariei. A fost o 

exterior al României, a făcut o 
vizită în țara noastră. Oaspe
tele a fost însoțit de consi
lieri și experți.

La Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste a 
fost primită luni, delegația 
Conferinței Federale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Munci
tor din Iugoslavia, condusă de 
Liupcio Arsov, vicepreședinte 
al Conferinței care facg o vi
zită de schimb de experiență 
în țara noastră.

A apărut:
PRESA NOASTRĂ1
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partidă cu faze spectaculoase în 
care francezii au atacat mult dar 
au și ratat mult. Mai sobri, spor
tivii maghiari au jucat precis, au 
combinat simplu și au obținut o 
victorie meritată.

Suedia — Iugoslavia : 15—14
(7—5). Suedezii au jucat din nou 
spectaculos și au reușit să depă
șească apărarea dură a handbaliș- 
tilor iugoslavi. Deși au avut de 
mai multe ori un avantaj de două 
sau trei puncte, handbaliștii sue
dezi nu au putut să obțină o vic
torie cu un rezultat mai catego
ric. Astfel că întrecerea aceasta, 
pe care am numi-o dintre ,,fentă" 
pe de o parte și „joc" pe de altă 
parte, a luat sfîrșit în favoarea 
Suediei.

După un meci spectaculos des
fășurat în mare viteză, în care 
ambele echipe au pus un accent 
deosebit pe contraatacuri, Româ
nia a învins Danemarca cu —13 
(8—6). Handbaliștii danezi au re
plicat viguros, reușind adesea să 
facă K.O. apărarea noastră, dar 
nu au putut găsi soluții de contra
carare a atacului românesc, care 
a înscris mai mult, dar, din pă
cate, a și ratat mult.

P. H.

SUBREDACflILE VOLUNTARE ÎN ANCHETĂ
Sezonul rece nu mai este o problemă de perspectivă. îl anunță brusca schimbare a tempera

turii ca și noua înfățișare a vitrinelor. Afluență în magazinele de încălțăminte, de tricotaje sau 
confecții. Subredacțiile noastre voluntare din județele PRAHOVA, IAȘI, BUZĂU și OLT au între
prins o anchetă într-un număr mare de magazine, devenind — pe rînd — interlocutori și 
cumpărători.

DE CE NU CONVINGE 
INVITAȚIA 

„MAI ÎNCERCAȚI I"

Am început ancheta cu cer
titudini desprinse din discu
țiile cu unii conducători de 
O.C.L. Tovarășul Nicolae 
Răduță, directorul organizați
ei comerciale Buzău, insistase 
asupra măsurilor menite să a- 
sigure o bună servire cu con
fecții și încălțăminte de se
zon ; stabilirea unui repre
zentant permanent pe lîngă 
baza de aprovizionare Plo
iești, pentru cunoașterea și sa
tisfacerea cererilor cumpără
torilor, realizarea unei per
manente legături cu între
prinderea „Tricolana" din 
București; șeful serviciului 
comercial al I.C.R.T.I. Iașî 
ne asigurase că în stabilirea 
contractelor cu furnizorii s-a 
ținut seama de numărul lo
cuitorilor, pe categorii, de 
dezvoltarea economică a ju
dețelor Iași și Vaslui (pe care 
le aprovizionează) etc. Cu ast
fel de argumente poți spune 
că totul este pregătit pentru 
sosirea iernii. Așa să fie 
oare ?

Am întîlnit, e drept, des
tui de multe magazine unde 
vînzătorii îți etalează o bo
găție de produse, ajutîndu-te 
într-o alegere competentă. 
Din magazinul universal nr. 1 
și magazinul de confecții pen
tru copii „Pionierul" din Plo
iești, „Carmen" din Slatina, 
parte din cele afe orașului 
Buzău, rareori pleci fără să 
cumperi ceva. Sortimentul 
bogat, ales cu grijă, ți-i re
comandă pe bunii gospodari. 
Din păcate întîlnești și altfel 
de situații. Situații pentru 
care ești nevoit să pierzi mult 
timp, să fii, pe bună drepta
te, nemulțumit.

Sîntem la magazinul „Se
lect" din Buzău. Primul in
terlocutor — Gheorghe Ră- 
ducu din Cilibia. întrebarea 
noastră : „Cu ce treburi pe 
aici ?“ a „lovit" în plin.

— După pantofi. Am ve
nit degeaba. încep ploile 
și-mi trebuie încălțăminte cu 
talpă groasă. Cînd colo, ce să 
vedeți, mi se oferă pantofi... 
de vară. Ce să fac cu ei 
acum ?

în apropiere, unitatea nr. 
55 „Elegant". Titlul magazi
nului ■ promite. Și obligă ' tot
odată. ‘ Deocamdată, doar 
promite. în rest, puține șan
sei nici pardesie cașerate, 
nici raglane din relon atât de 
mult căutate... Să nu mai 
vorbim despre necazul celor 
ce pășesc în magazinul 
„Bucuria copiilor". Nu știm 
despre ce fel de bucurie poa
te fi vorba cînd alergi de

Handbalul, prin „Trofeul 
Carp ați", deține din nou oapul 
de afif al actualității noastre 
sportive. „7-le“ român, aflat 
în plin proces de redresare, ta
tonează terenul cu gîndul la 

C.M. din Franța.

Foto: VIOREL RABA 

nu-ți mai simți picioarele 
după o bluză de lină pentru 
copii de 3 ani, cămășuțe plu
șate, căciuli, tricotaje sau len
jerie ? I ?

Situația aceasta n-o întîl
nești numai la Buzău. lașul 
oferă garderobelor prea pu
ține noutăți. Greu găsești blu
ze și rochii cu mînecă lungă, 
în ziua raidului, în magazine
le din centru (cine cunoaște 
lașul știe că sînt destule uni
tăți în acest perimetru) exis
tau doar 30 de paltoane din 
fire fine și 60 din fire medii. 
Găseai în schimb cinci sorti
mente de mătase naturală (și 
ce maraton trebuia să faci 
vara pentru unul singur I I !), 

A.

orașului Slatina 45 Ia sută 
din produse sînt destinate lu
nilor de vaiă. în acest context 
ți se spune „Mai încercați!“ 
Pe orice ton s-ar rosti această 
invitație ea nu reușește să 
atenueze nemulțumirea cum
părătorilor. Pentru că nu este 
întotdeauna vorba de inexis
tența produselor. Industria u- 
șoară face eforturi pentru a 
satisface în măsură tot mai 
mare cerințele. La fel și coo
perația meșteșugărească. Apoi 
faptul că în unele magazine 
cumpărătorul găsește cele ne
cesare iernii este un argu
ment de care nu se poate să 
nu se țină seama.

Atunci despre ce este vor
ba ? La Ploiești, de pildă, ni 
s-a spus că I.C.R.T.I. ține 
mult produsele la recepție, 7 
și chiar 10 zile. Tot aici, în 
zilele raidului, baza era slab 
aprovizionată : 9 000 perechi 
mănuși bărbătești, 1 000 pălă
rii pentru femei, 6 000 pe
rechi ghetuțe albe pentru co
pii etc. Dar poate că cele mai 
mari necazuri vin de la fur
nizori. De la faptul că nu-și 
îndeplinesc principala sarcină 
— aceea de onorare, la ter
men, a contractelor. în acest 
fel ele devin simple formali
tăți, care nu știm cui folo

ÎN ATENȚIA 
CUMPĂRĂTORILOR!

Pentru a se înlesni populației procurarea 
mărfurilor necesare sezonului rece, maga
zinele cooperativelor de consum vor fi des
chise pînă la finele anului și DUMINICA 
cel puțin pînă la orele 13.

sesc. Notele de comandă emi
se de magazinul nr. 1 Buzău 
pentru ștofă la prețul de 373 
lei m. au rămas acte în ar
hivă. Situația restanțelor la 
Ploiești se prezenta astfel: 
500 perechi pantofi de la Fa
brica de încălțăminte din 
Cluj (termen 20 octombrie), 
3 000 la poziția 205 din tri
mestrul III : 1 000 perechi la 
prețul de 189 lei de la „Soli
daritatea" — Oradea (termen 
— trimestrul III), 1 000 haine 
imitație de blană de Ia Fa
brica de confecții și tricota
je din București (termen — 
trimestrele II și III). De la 
„Mondiala" din Satu Mare 
nu s-a primit nici măcar un 
raglan din relon. S-ar mai 
putea da exemple. Important 
este să se intervină operativ 
atunci cînd furnizorii nu-și 
respectă contractele.

JOCUL ANEXELOR

De două ori pe an specia
liștii din întreprinderile in
dustriei ușoare se-ntîlnesc în 
cele mai pitorești locuri din 
țară (Mamaia, Sinaia, Poiana 
Brașov) cu vînzători experi
mentați din rețeaua comerțu
lui într-un interesant dialog 
al cererii și ofertei. Confrun
tare de gust: dans feeric al 
culorilor, bogăție de contex
turi modelate și însuflețite 
de creatori. După contracta
re începe însă un joc ameți
tor al anexelor : „Asta nu vă 
putem livra...", „Nu avem 
culorile x...“ și, atunci se re
curge la înlocuiri. Contabilul 
șef de Ia OC.L. Textile —• 
încălțăminte Ploiești ne spu
nea :

— Nu se respectă nici de
senul, nici coloritul, nici con
texturile. în prima fază de
plasăm specialiști, vînzători 
care cunosc cererile, proble
mele de modă, se cheltuie 
sume mari, se pierde timp și 
apoi trebuie să ne adaptăm 
anexelor. Nu este normal un 
astfel de sistem. Contractarea 
nu trebuie să fie numai un 
mijloc de a face propagandă 
frumosului, ci o posibilitate 
de a-1 procura și a-1 pune la 
îndemîna cumpărătorilor.

★
Iama se apropie. Magazi

nele continuă să fie asaltate 
și parte din ele răspund slab 
solicitărilor. Trebuie luate 
grabnic măsuri privind apro
vizionarea de sezon. Posibili
tăți există. Trebuie însă mai 
mult simț organizatoric.

ION MIRIȚESCU — 
Prahova

V. GHEORGHE — Buzău 
V. VACARIȚA — Iași 

G. CRĂCIUN — Olt

(Urmare din pag. I)

neam uneori pe-aci (la insisten
țe, precizează „deseori", cit pe 
ce să spună și „zilnic"). Numai 
după-amiaza... Nu beau decît 
cîte o cafea. (N-am insistat, la 
acest punct) „Pisică" venea și 
el, ne-am împrietenit. Era ele
gant, avea multe relații, băr
bați, femei, mulți străini, știa și 
cîteva vorbe din diverse limbi. 
(Sînt gata să-mi exprim admira
ția pentru vasta cultură, dar mă 
rețin). Era plin de bani. Dar 
uneori era „în pană" Odată, 
l-am împrumutat eu cu 350 lei. 
Din leafa nevestei („Dar dum
neata n-ai leafă ?“. „Ba da, sint 
bursier la o școală tehnică, 800 
lei, pînă voi ’ieși tehnician I. 
Ea are 1 600 lei“j. Trece timpul 
și nu mi-i mai dă înapoi... „Măi, 
Pisică, ce-i cu banii ?“. „Ți-i 
dau. nici o grijă".., Intr-o zi, 
spun : „azi nu plec pînă nu-mi 
dai banii". Așa că, stau lîngă 
el. Pleacă de ia bar, eu, după 
el. Irni mai cere împrumut 10 
lei să mănînce la „Lido", la ex
pres. îi dau. Ieșim de-acolo, se 
întilnește cu un student african. 
Nu știu ce tot vorbesc ei acolo, 

. \ștau de-o parte. Pe urmă „Pi- 
sheă" îmi zice : „Vii cu mine la 
hotel „Union", trebuie să iau 
niște bani de-acolo și-ți dau da
toria"... Merg cu el. în hol, hop 
și africanul. Nu știu ce tot spo- 
rovăiesc ei acolo, eu stau de-o 
parte („vai ! Ce discret!" gîn- 
desc, mă abțin, în definitiv, prin
tre multele păcate omenești, dis
creția n.u-i cel mai grav...). Pe 
urmă „Pisică" zice : „eu intru 
la „italian", voi așteptați-mă (a- 
dică eu, ghinionistul și el, afri
canul). „Aici, pe coridor, la eta
jul întîi". Intră el, „Pisică", în 
nu știu ce cameră, noi îl aștep
tăm... Cinci minute, zece minu
te, un sfert de oră... între timp 
eu simt nevoia să merg, pardon, 
la toaletă. îi spun africanului 
să mă aștepte, mă duc acolo, dar 
mă întîlnesc cu „Pisică" (la dus 
sau la întors n-am înțeles bine. 
Nota autorului). îmi zice : „hai 
să plecăm că mi-e frică de-o 
încuietoare". Așa mi-a zis „în

cuietoare", așa vorbea el. 
Plec cu „Pisică", nu știu 
ce-a mai fost cu africanul. „Pi
sică" îmi zice : „acum am bani, 
îți dau datoria, dar hai cu mine 
prin magazine să-mi cumpăr 
cîte ceva". își cumpără el mul
te : valize, cămăși, pardesiu, 
multe... Pe urmă-mi spune: 
„uite, măi, eu îți dau banii, dar 
hai cu mine la Timișoara. Nu
mai o zi : mîine ne întoarcem 
Mănînci și dormi pe contul meu. 
La întoarcere iți dau și banii"... 
Eu nu văzusem Timișoara, m-a 
tentat, am acceptat. Mă duc a- 
casă și-i spun nevesti-mi : „am 
o treabă la Timișoara". Ea se 
opune, mă ceartă („ce curioase 

sînt femeile, gîndesc : auzi, să 
nu-1 creadă că are o treabă la 
Timișoara !“...). Vine „Pisică" și 
mă iă de-acasă. Ajungem la Ti
mișoara dimineața, tragem la o

„GHINIONIST4 SAU... „NOROCOS44?
gazdă pe care-o ounoștea el — 
tot o poliglotă, știa și italienește! 
Dorm eu ce dorm pînă la 6 sea
ra. „Pisică" nu doarme, umblă 
prin oraș, pe urmă mă scoală, 
mă ia la plimbare. Cînd să ie
șim de nu știu unde, hop, doi 
tineri care-1 opresc pe „Pisică", 
„săriți, ăsta-i ăla care a făcut 
pe arabul cînd ne-a vîndut ine
le de aur fals !“. E chemat sec
toristul, dar „Pisică" de colo : 
„eu sînt la „Interne", tovarășe, 
mă aflu în interes de servi
ciu"... „Legitimația, zice secto
ristul („ce nepolitețe, să nu-1 
creadă pe cuvînt !“, Nota auto
rului) „Pisică" e arestat Eu mă 
gîndesc atunci : „cine știe ce-o 
mai fi făcut și ăsta !“. Mă duc 
înanoi la gazdă, mă culc, dimi
neața îi spun : ,,eu plec înapoi 
la București, cînd o veni „Pi
sică" spune-i că i-am luat gea
mantanul, îl găsește la mine". 
Ajung la București. Mă duc pe 
Ia Ambasador, acolo mă opresc 

doi : „unde-i „Pisică ?“. „E la 
Timișoara, zic, dar nu-i spun 
că am fost și eu cu el. Mă iau 
la Miliție, îmi dau pe urmă dru
mul, a doua zi mă cheamă iar : 
„unde-i „Pisică" ?“ „Atunci Ie 
spun tot ce știam, dau și decla
rație. După vreo trei zile, „Pi
sică", la mine acasă — grăbit, 
cu un taxi afară, să-și ia gea
mantanul. 1-1 dau și-i zic : „bine 
mă, „mă bagi pe mine în be
lea ? Ce-ai făcut tu, de te-au a- 
restat ?". Zice el, atunci, că azi- 
dimineață a evadat, sărind din 
tren, e grăbit, ia geamantanul 
și pleacă, cu taxiul. Peste cîte
va zile, aud că l-au prins. Și 
pe mine mă cheamă mereu, ba 
Miliția, ba Procuratura, de cre
deam că înnebunesc. „Cîți bani 
— zic ei — ți-a dat „Pisică" ?“. 
„Nici un ban, pe cuvîntul meu 
de om. dimpotrivă, el îmi dato

ra mie, 350 de lei din banii ne- 
vesti-mi. Nu voia .să mi-i dea, 
pînă cînd într-o zi. i-am spus...".

Aici „povestea ghinionistului" 
reîncepe ciclic, precum „La un 
popă-a fost un cîine"...

povestea Unui norocos
Rezum faptele stabilite în an

cheta Procuraturii muncipiului 
București... De data aceasta, pe 
același erou îl voi numi „noro
cosul"... Chestiune de... optică.

Așadar, Catrina Ion, zis „Pi
sică", cu un bogat palmares de 
escroc, păcălește pe un tînăr 
student african, propunîndu-i 
procurarea unei sume în dolari, 
contra 12 000 lei. Ii spune că a- 
cești dolari îi va da un italian 
care locuiește la „Union". Se 
întilnește tn holul hotelului cu 
naivul student. E însoțit*de 
„ghinion"... vreau să spun de „no

rocosul" cunoscut de noi din ca
pitolul precedent. Pe acesta îl 
lasă lîngă tînărul african, după 
ce luase banii, ca pe un fel de 
zălog. „Pisică" se face că intră 
la italian, dar o ia pe după 
colțul coridorului, „norocosul", 
sub pretextul că se duce la toa
letă, o ia pe aceeași cale. Se în- 
tîlnește cu „Pisică" și pleacă îm
preună, lăsîndu-1 pe studentul 
african să aștepte. (A așteptat, 
omul vreo . 3 ore). Urmează, ca 
și în varianta precedentă, ple
carea împreună la Timișoara și 
aci, arestarea lui Catrina Ion, re
cunoscut de doi „clienți" ai săi, 
cărora le vînduse, cu cîtva timp 
în urmă, sub infățișarea unui... 
turist arab, niște bijuterii false. 
Și restul e identic, în ce-1 pri
vește pe „norocos". Vă rețin 
doar atenția cu cîteva date des
pre „Pisică" : la arestare (după

24 ore !) nu mai avea decît 3.400 
lei; adus în București, sare din 
tren și evadează, dar e prins 
cin nou. în cele din urmă își 
recunoaște și multe alte delicte, 

dintre care cel de proxenetism : 
e lungă lista „fetelor" pe care 
le-a negociat, luîndu-și „cuveni
tul" comision. Catrina Ion are 
o condamnare de șapte ani, în 
curs de ispășire. Nici situația 
„norocosului" nu era prea roză... 
Dar de ce i-am spus totuși, în 
această a doua variantă, „noro
cos" ? Pentru că, neavînd ante
cedente penale, delictul lui a 
beneficiat de amnistia de la 23 
August. Nu a făcut nici o zi în
chisoare. Și în prezent își con
tinuă studiile, viitorul său se a- 
rată a fi neștirbit și nu de mult 
soția, gravidă în perioada sus- 
arătatei peripeții, — i-a născut 
un flăcău de toată frumusețea. 
Să-i trăiască !...

CE REGREȚI TINERE ?

— Degeaba vă uitați așa la 
mine, n-aveam nici o vină. Ha
bar n-am avut ce învîrtește „Pi
sică". Eu am fost cu el’ numai 
ca să-mi iau înapoi banii ce mi-i 
datora. Atît I Nici nu-1 cu
noșteam pe — african, chiar el 
a declarat, că nu are nimio cu 
mine. La Timișoara l-am însoțit 
numai fiindcă vroiam să mă 
plimb ! Cînd am văzut ce fel de 
om e, am plecat imediat înapoi. 
Asta e ! N-am văzut nici un ban 
de la el, nici măcar datoria aia. 
Chiar și „Pisică" a declarat că 
mie nu mi-a dat nimic. La Ti
mișoara, în localuri, el bea cu 
alții coniac „Courvoisier" mie, 
nici nu mi-a dat. Eu beam ca
fea !“...

— Atunci, spune-mi, ce re
greți dumneata din tot ce s-a în- 

tîmplat ?
— Un singur lucru ! că am 

avut ghinionul să-l cunosc pe 
„Pisică"

— Restul, nimic... nimic ?
Mă privește mirat : „Eu la 

„Union" am fost, vă spun, nu
mai fiindcă"... Continuarea, ci
clic, precum „La un popă — a 
fost un ciine"...

- Tovarășe dragă, asta am 
înțeles și ți-am spus că (aci, 
autorul a avut un nod în gît) te 
cred pe cuvînt. Dar e vorba de 
rest...

— Care rest ?...

ÎNTREBĂRI
Omul are multe vocații ascun

se. Spre propria-i mirare, auto
rul și-a descoperit-o atunci pe 
cea de anchetator. Asigurîndu-1, 
din nou, pe tînăr, că nu 1 se mai 
poate întîmpla nimic, procesul e 
judecat, „Pisică" e unde e, iar 
el e liber, și fără cazier, nimeni 

nu-1 mai poate necăji : — „Ți-e 
clar, omule ?“ — „Da, da...“.

— Atunci, spune-mi, această 
„Pisică", cu banii pe care-i zvîr- 
lea la Ambasador, cu multele-i 
cunoștințe printre străini și fete, 
nu ți se părea cam... suspectă ?

— Nu.
— Bine... Dar după ce ai vă

zut că nu-ți restituie cei 350 de 
lei — o bagatelă pentru el ! — 
tot nu-ți părea încă nimic sus
pect ?

— Nu.
— Perfect... Te-a luat la 

Union. S-a întimplat așa, că, 
din coincidență (nod în gît).., 
exact cînd te duceai la toaletă, 
te-ai întîlnit cu el și te-a luat 
repede afară. Știai că-1 așteaptă 
studentul. Nimic suspect ?

— Nu...
— în regulă. Dar acum era, 

iar, plin de bani. Cumpăra tot 

soiul de lucruri scumpe. Datoria 
nu ți-o dădea înapoi, în schimb 
te invita la Timișoara... Nimio 
suspect ?

Să nu mai lungim vorba, 
„Ghinionistul" nostru... norocos 
a „intrat la ginduri" de-abia cînd 
pe „Pisică" l-a arestat secto
ristul la Timișoara...

Dar să nu fiu înțeles greșit. 
Nu intenționez să afirm că tînă
rul nostru trebuia să aibă o altă 
soartă. O lege clementă l-a am
nistiat. încetarea urmăririi s-a 
făcut în cunoștință de cauză 
pentru că, după cum am arătat, 
ancheta stabilise limpede culpa
bilitatea lui de complice. Ori
cum, el ar fi fost redat socie
tății, și iată că un concurs feri
cit de împrejurări l-a redat mai 
repede... Intenția întrebărilor 
mele nu era deci scormonirea 
dosarului, a faptelor trecute, cî 
a conștiinței, a atitudinii din 
prezent.

DE UNDE VIN TOATE?

La punctul acesta, bisturiul 
vivisecției a început să acțione
ze cu grijă. „Consecința vieții 
de bar !“.. e primul diagnostic 
care-ți vine în minte. Ei da, 
e-adevărat, la baruri întîlnești 
mulți pierde-vară, mulți suspecți, 
dar a considera aprioric, auto
mat, condamnabil pe cel care 
trece pe aici, (or, tînărul nostru 
era și este elev de școală tehni
că, cu frecvență regulată !) în
seamnă să simplifici. Ai ajunge 
la concluzia că barurile tre
buie închise, or, nimeni nu pre
tinde așa ceva.

Deci, problema e : pe cine în
tîlnești în acele baruri ? Și ce 
poți face pentru a evita să cazi 
sub influențe atît de „onorabi
le" ? Cunosc un inginer de va

loare care-și bea în fiecare zi 
cafeaua la „Ambasador", ca și 
„ghinionistul" nostru, împreună 
cu un grup de prieteni. Este 
foarte puțin probabil ca „Pisică" 
să fi putut avea succes la el...

Așadar, ce-a fost aci, naivi
tate ? Dar pînă unde ? Dacă ar 
fi adevărat că „nu și-a dat sea
ma" în toate ipostazele arătate 
mai sus, eroul nostru ar întrece 
orice personaj literar de satiră ! 
Preferabil să cred, pentru a pă
stra bunele păreri despre inte
ligența lui, că și-a dat seama... 
Cînd ? Cît ? Aceasta formează, 
„cel de-al treilea dosar", inabor
dabil, cel puțin la ora actuală, 
cînd tînărul nostru nu pare pus 
pe... confesiuni.

Dar dacă și-a dat seama, de 
ce nu a acționat ? De ce nu s-a 
oprit la timp ?

E clar : gustul pentru viața 
ușoară... La acest tînăr influen
ța negativă a mediului familiar 
pare exclusă : frații săi, ingine

rii, tatăl său, maistrul, nu ve
deau deloc cu ochi buni — după 
propria-i mărturisire — drumul 
pe cars pornise. Soția, gravidă, 
încearcă să-l oprească din inten
ția de a pleca la Timișoara, 
iară a bănui, firește, cauzele... 
Deci, chiar înainte ca întîmplă- 
rile să ia o întorsătură penală, 
exista deja o culpă morală evi
dentă.

Mi se pare că aci e nodul pro
blemei. La miliție, la tribunale 
și în închisori, ajung doar o 
parte dintre cei angajați pe a- 
semenea căi. Multă vreme — 
uneori chiar pînă la sfîrșitul 
„traiectoriei" — cazurile lor pot 
să se mențină în afara delicte
lor prevăzute de Codul penal. 
A te înhăita, în baruri, cu te- 
miri-cine, nu constituie doar 
prin aceasta o culpabilitate ju
ridică. A-ți părăsi, capricios, 
domiciliul, lăsînd o soție care 
protestează, pentru a te duce să 
te distrezi cu un „amic" dubio3 
în alt oraș, e un fapt ce nu 
poate fi pedepsit — la această 
fază — de lege. A avea conflic
te cu părinții fiindcă ai contra
riat principiile lor etice — e un 
fenomen ce nu poate fi sancțio
nat de justiție, cît timp e „nu
mai" atît... Dar toate acestea și 
încă multe altele, sînt preludii 
ale delicvenței !... Să admitem, 
o clipă, că tînărul nostru a avut, 
cum spune el, „ghinion"... indi
ferent de actul penal al compli
cității la escrocherie, toate fap
tele sale erau profund criticabi
le pe planul eticii, a celei sim
ple, obișnuite, de zi cu zi. Cel 
mai important e să poți inter
veni în această primă fază !...

Procuratura susține, deci, că 
„ghinionistul" a avut... noroc 
beneficiind de amnistie... Eu 
l-aș mai considera „norocos" și 
pentru un alt motiv : e de pre
supus că pățania l-a „scuturat" 
suficient, determinîndu-1 să se 
gîndească mai mult și mai res
ponsabil la destinul său.

Aș dori ca un asemenea no
roc să-1 aibă si alții, dar fără 
a trece neapărat Drin experien
ța eroului nostru. Poate le vor 
fi de-ajuns, aceste rînduri ?...
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Vizita tovarășului->

Ion Gheorghe Maurer 
in Marea Britanie
DINEU OFERIT

DE PREMIERUL BRITANIC
Primul ministru al Marii Bri

tanii, Harold Wilson, a oferit 
luni seara, la reședința sa din 
Downing Street 10. un dineu în 
onoarea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România. Ion Gheor
ghe Maurer.

La dineu, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au 
luat . parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. Ni- 
colae Nicolae, adiunct al minis
trului comerțului exterior. 
Gheorghe Oprea, adjunct al mi
nistrului industriei construcții
lor de mașini, Vasile Pungân, 
ambasadorul României la Lon
dra.

Din partea britanică au parti
cipat Michael Stewart, ministrul 
afacerilor .externe și Common- 
wealtbului. Fred Peart, lide
rul Gamerei Comunelor. George 
Thomson, cancelar al Ducatului 
de Lancaster, membru al Cabi
netului. Roy Mason. ministrul 
comerțului, Denis Laskey, am
basadorul Marii Britanii la 
București, înalți funcționari de 
la. departamente guvernamen
tale, membri ai Parlamentului, 
personalități ale vieții culturale 
britanice.

în cursul dineului, premierul 
Harold Wilson și premierul Ion 
Gheorghe Maurer au rostit 
toasturi.

Dineul a fost urmat de o re
cepție. la care au mai partici
pat înalți funcționari guverna
mentali, membri ai Parlamentu
lui, conducători ai unor mari 
firme industriale și comerciale, 
oameni de știință Și cultură, 
ziariști.

★
Survolînd teritoriul Republicii

Populare Ungare. Republicii 
Austria, Republicii Federale a 
Germaniei și Regatului Belgiei, 
în drum spre Marea Britanie, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Maurer, 
a adresat de la bordul avionului 
special telegrame de salut lui 
Jeno Fock, președintele Guver
nului revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar, Josef Klaus, can
celar federal al Republicii 
Austria, Willy Brandt, cancelar 
al Republicii Federale a Germa
niei. și Gaston Eyskens, primul 
ministru al Regatului Belgiei.

ORIENTUL 
APROPIAT

Noi incidente

la Canalul de Suez

CAIRO. — O unitate a for
țelor armate ale R.A.U., sta
ționate pe poziții avansate, a 
traversat duminică după-a- 
miază Canalul ,de Suez în 
sectorul de nord' și a atacat 
pozițiile israeliene, a decla
rat un purtător militar de 
cuvint egiptean citat de a- 
genția M.E.N, Operațiunea 
egipteană a fost urmată de 
un atac al aviației israelie
ne asupra pozițiilor R.A.U. 
din zona Canalului de Suez, 
a declarat purtătorul de cu
vint.

TEL AVIV. - Aviația is- 
raeliană a bombardat dumi
nică seara, timp de 4 ore. po
zițiile militare egiptene si
tuate între El-Kantara și o- 
rașul Suez, a comunicat’ un 
purtător de cuvint al armatei 
israeliene. reluat de agenția 
U.P.I. Intervenția aviației a 
fost precedată de un atac al 
unei unități egiptene care a 
traversat Canalul de Suez 
in sectorul central și a ata
cat pozițiile israeliene.

încordare între
Congo (K) și Congo (B)

La Kinkole, în apropiere de 
Kinshasa, a avut loc dumini
că un miting organizat cu pri
lejul împlinirii a patru ani de 
la 'preluarea puterii de către 
generalul Joseph Mobutu. Cu 
această ocazie, șeful statului a. 
rostit o cuvîntare în care a 
subliniat succesele economice 
și realizările obținute în do
meniul industrializării. Pre
ședintele Joseph Mobutu și-a 
consacrat o parte a cuvîntării 
sale relațiilor dintre Congo 
(K) și Congo (Brazzaville), care 
cunosc în ultimele zile mo
mente de tensiune Șeful sta
tului congolez, Mobutu, a res
pins acuzațiile formulate de 
postul de radio Brazzaville, po
trivit căruia autoritățile de 
la Kinshasa ar fi implicate 
în recenta tentativă de lovitu
ră de stat dejucată în Cctigo 
(B). El a cerut încetarea ace

stor atacuri ale postului de ra
dio Brazzaville împotriva țării 
sale și a avertizat că Congo 
(K) ar putea ocupa Congo (B) 
în decurs de două ore.

Agențiile de presă anunță că 
în urma încordării în relațiile 
dintre cele două state, autori
tățile de la Kinshasa au ho- 
tărît închiderea frontierelor cu 
Congo (B).

★

Postul de radio Brazzaville, 
reluat de agenția U.P.I.. a a- 
nunțat că in întreaga țară ar
mata a fost pusă in stare de 
alertă, ca urmare a declara
ției președintelui Joseph Mo
butu. Duminică seara, postul 
de radio „Brazzaville" a’ afir
mat că „Congo (B) nu dorește 
război, dar că el este gata să 
răspundă oricărui atac din ori
ce parte ar proveni".
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PENTRU ASIGURAREA PĂCII Șl SECURITĂȚII

Timp de o lună, două 
grupuri de indieni a- 
mericani au ocupat 
consecutiv insula Al
catraz din golful 
San Francisco rea- 
firmind prin această 
acțiune cu caracter 
simbolic „dreptul lor 
de proprietate asupra 
acestui teritoriu'". La 
9 noiembrie, 14 indieni 
au debarcat pe insulă 
de unde au fost eva
cuați de autorități 
chiar a doua zi. La un 
răstimp de numai 6 
zile acțiunea s-a repe
tat. De data aceasta 
41 de bărbați, 34 de fe
mei și 14 copii veniți 
din toate colțurile 
S.U.A. sînt hotărîți să 
răntină cu orice preț 
pe insulă. Aceste ac
țiuni sint patronate de 
Centrul indienilor a- 
mericani din San 
Francisco care inten
ționează să organizeze 
un Centru de studii 
pentru populația băști
nașă a Americii. Un 
reorezentant al forului 
oficial al indienilor 
din această parte a 
S.U.A. declara : „Ocu
parea Alcatraz-ului 
reprezintă începutul 
luptei noastre împotri
va. privării de. terenu
rile ce au aparținut' 
indienilor". Indienii 
cer guvernului ameri
can să le vindă aceas
tă insulă la prețul de 
24 de dolari, echiva
lentul sumei cu care 
a fost cumpărată de

un alb insula Manha
ttan.

Insula Alcatraz a 
făcut parte cu secole 
în urmă dintr-un teri
toriu ocupat în exclu
sivitate de indienii a- 
mericani. Atracția 
pentru vestul sălbatic 
și dorința de a-și însu
și păminturi noi i-au 
purtat pe coloniștii

dinilor care le-au îm
piedicat dezvoltarea 
pe linia propriilor lor 
tradiții. „Rezistența" 
la civilizație care li 
s-a reproșat în nenu
mărate rinduri are o 
semnificație deosebită 
in sensul unui refuz 
față de o integrare 
forțată în societatea a- 
mericană deoarece s-a

NEW YORK 24. Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroa- 
ie, transmite: Comitetul pentru 
problemele politice și de secu
ritate al Adunării Generale a 
O.N.U. își continuă dezbaterile 
asupra problemelor dezarmării.

în ședința de luni dimineața 
au luat cuvîntul ambasadorul 
României în Statele Unite, Cor
neliu Bogdan, membru al delega
ției române la actuala sesiune, 
precum și reprezentanții statelor 
Costa Rica, Birmania, Maroc și 
Japonia.

După ce a făcut o trecere în 
revistă a principalelor etape ale 
tratativelor de dezarmare din ul
timii ani, reprezentantul român, 
ambasadorul Corneliu Bogdan, a 
spus :

Dezbaterile îndelungate asu
pra dezarmării. în cadrul O.N.U., 
atît m Adunarea Generală cît și în 
Comitetul de dezarmare, au,con
sacrat ca o doctrină unanim ac
ceptată concepția potrivit căreia 
obiectivul central al unui pro
gram efectiv și realist de dezar
mare îl constituie dezarmarea ge
nerală. Tn mod firesc de atin
gerea acestui obiectiv este orga
nic legată satisfacerea năzuințelor' 
de pace, securitate, progres și 
bunăstare ale tuturor națiunilor.

„O importanță hotărîtoare pen
tru însănătoșirea climatului inter
național — declara recent în a- 
ceastă privință președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu —■ ar avea înfăptuirea 
dezarmării generale, în primul 
rînd a dezarmării nucleare —- 
calea radicală de a elimina pe
ricolul războiului atomic. Aceas
ta ar reprezenta o uriașă contri
buție pozitivă nu numai la reali
zarea destinderii internaționale si 
întărirea păcii, ci și la progresul 
general al omenirii. Fondurile 
considerabile alocate astăzi pen
tru înarmare ar putea fi folosite 
pentru intensificarea dezvoltării 
economice si sociale a țărilor, 
nentru lichidarea marilor deca
laje existente în nivelul forțelor 
de producție si al potențialului 
material și cultural a] statelor, 
nentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai afo popoarelor".

Referindu-se la problema prio
rității ce trebuie acordată dezar
mării nucleare, C. Bogdan a de
clarat că a sosit de mult vremea 
ca această „prioritate absolută" 
să călăuzească în practică nego
cierile Comitetului dezarmării. In 
concepția guvernului român — a 
adăugat el — aceasta presupune 
realizarea unui întreg complex de 
măsuri care să cuprindă încetarea 
producției de arme nucleare, re
ducerea și apoi lichidarea totală

a stocurilor existente. Abordarea 
realistă a problemelor dezarmării 
reclamă evident ca în paralel cu 
acțiunile îndreptate spre atinge
rea obiectivului central — de
zarmarea generală și în primul 
rind dezarmarea nucleară — să 
fie adoptate măsuri colaterale, 
menite să frîneze competiția mo
dernă a armamentelor, să dimi
nueze pericolul nuclear, cum ar 
fi interzicerea folosirii armelor 
nucleare, garanții corespunzătoa
re pentru statele nenucleare că 
niciodată și sub nici un pretext 
nu vor fi supuse amenințării sau 
atacului cu arme nucleare, inter
zicerea tuturor experiențelor cu

Cuvîntarea repre
zentantului României 
în Comitetul pentru 
problemele politice 
și de securitate 

al 0. N. U.

arma nucleară, crearea de zone 
denuclearizate în diferite regiuni 
ale lumii.

Referindu-se la influența re
ciprocă dintre problematica de
zarmării și aceea a securității vor
bitorul a declarat:

„Considerăm că problema secu
rității' europene are o semnifica
ție pentru dezarmare care trece 
dincolo de limitele continentului, 
ținînd seama că tocmai în Eu
ropa se află principala concen
trare de forțe armate și arma
mente aparținînd unor grupări po- 
litico-militare opuse. Guvernul 
român consideră că securitatea 
europeană reclamă un sistem de 
angajamente clare din partea 
tuturor statelor, precum și măsuri 
concrete care să ofere fiecărui 
stat garanția deplină că se află la 
adăpost de orice primejdie de 
agresiune sau de alte acte de fo
losire a forței sau de amenințare 
cu forța și să asigure dezvoltarea 
lor pașnică, într-un climat de des
tindere, înțelegere și colaborare, 
în acest spirit, ne pronunțăm 
pentru adoptarea unui curs hotă- 
rît spre desființarea blocurilor 
militare, a alianței nord-atlantice 
și, concomitent, a Tratatului de 
la Varșovia — propunere formu
lată în repetate rînduri de țările 
socialiste, membre ale tratatu-

F> e

„Pieile roșii" 
la Alcatraz

albi intr-o adevărată 
cruciadă pustiitoare a 
așezărilor indienilor 
(care în urma încer
cărilor de „civilizare" 
a lor și-au pierdut 
în concepția cucerito
rilor lor, chiar și i- 
dentitatea devenind 
„pieile roșii").

In prezent se mai 
găsesc în S.U.A. 600 de 
mii de indieni în re
zervația californiană 
sau răspîndiți la în- 
tîmplare pe întreg te
ritoriul S.U.A. Nu se 
poate vorbi despre ei 
ca despre o comunita
te din cauza vicisitu

intimplat ca autorită
țile să recurgă la mă
suri care contravin 
dezvoltării lor firești. 
Pe de altă parte, pro
gramele de „ajutor" 
inițiate cu diverse pri
lejuri s-au dovedit in
suficiente, ele circum- 
scriindu-se mai ales 
zonelor rezervate indi
enilor considerați incă 
pe nedrept o populație 
„înapoiată", cu nece
sități reduse. Aceasta 
explică situația econo
mică și culturală in 
care se găsesc aceste 
cite va sute de mii de 
oameni. Intr-un raport

recent al Biroului Fe
deral pentru proble
mele indienilor se ara
tă că 52 Ia sută din in
dienii apți de muncă 
sînt șomeri, 85 la sută 
din familiile lor tră
iesc în condiții insa
lubre, iar educația in 
școli se încheie prac
tic după primele patru 
clase elementare. Re
vista TIME scria : 
„Sărăcia acestor popu
lații este atît de 
mare incit trebuie ne
apărat întreprins ceva 
eficient și rapid pen
tru ca America să nu 
aibă pe conștiință dis
pariția totală a vechi
lor triburi de indieni". 
Este adevărat, Admi
nistrația a promis lua
rea unor măsuri pen
tru îmbunătățirea con
dițiilor indienilor sub 
forma unui program 
care este prevSzut pe 
o durată de 10 ani dar 
reprezentanții indieni
lor se arată foarte 
sceptici din cauza ex
periențelor anterioare 
cu rezultate nesemni
ficative. în S.U.A., e- 
coul „operației" Alca
traz. a determinat un 
curent de opinie favo
rabil rezolvării situa
ției populației indiene 
amenințată cu dispari
ția, ceea ce a și de
terminat guvernul a- 
merican să ridice par
țial blocada instituită 
asupra insulei.

DOINA TOPOR
ITALIA : Aspect de la recentele ciocniri din Milano între poliție 

și muncitori greviști.

lui — și ca pași însemnați 
spre acest țel, lichidarea bazelor 
militare străine de pe teritoriile 
altor state, retragerea tuturor tru
pelor neeuropene de pe continent 
și, în general, retragerea tuturor 
trupelor străine în interiorul gra
nițelor lor naționale. O mare im
portanță, în același cadru, ar a- 
vea-o realizarea unei înțelegeri 
între statele Europei de a se ab
ține de la acțiuni și demonstrații 
de forță. Fără îndoială Că aseme
nea măsuri ar crea un climat de 
încredere în care s-ar putea abor
da cu rezultate mai bune pro
blemele de care depind pacea și 
securitatea lumii, inclusiv dezar
marea".

Vorbitorul a subliniat că țara 
noastră sprijină ideea convocării 
unei conferințe mondiale de de
zarmare la care să fie invitate, 
creîndu-se condiții corespunză
toare de participare, toate țări
le. Așa cum am declarat și în 
alte ocazii, a continuat el, con
siderăm că orice abordare rea
listă a marilor probleme ale vie
ții internaționale și îndeosebi 
problemele dezarmării, presu
pune, ca o premisă fundamen
tală. asigurarea participării Re
publicii Populare Chineze.

Trecerea în revistă a princi
palelor probleme ale dezarmării 
relevă lipsa de progrese în rea
lizarea unor măsuri efective de 
dezarmare, a continuat vorbito
rul. Ne exprimăm convingerea 
că factorul esențial în măsură 
să depășească greutățile existen
te în domeniul dezarmării, îl 
reprezintă voința politică a sta
telor, a puterilor nucleare în 
primul rînd.

în opinia noastră, datoria 
Adunării Generale, a fiecărui stat 
membru este ca să-și aducă în
treaga contribuție pentru a im
prima negocierilor de dezarmare 
un nou ritm și un conținut co
respunzător, rezoluțiilor, obiec
tivelor principiilor O.N.U., in
tereselor și așteptărilor popoare
lor. în ceea ce o privește Româ
nia, țară socialistă, profund ata
șată cauzei păcii, participantă 
activă la negocierile de dezar
mare, își exprimă hotărîrea de 
a acționa ferm în acest spirit.

România, a spus C. Bogdan, 
a sugerat la 3 aprilie 1969, să 
se aibă în vedere proclamarea 
unui deceniu al Națiunilor Uni
te pentru dezarmare, 1970— 
1980. In concepția guvernului 
român, obiectivele deceniului 
dezarmării ar urma să se inspi
re din rezoluțiile adoptate în 
ultimii ani de Adunarea Gene

rală a O.N.U. în problema de
zarmării, din recomandările 
Conferinței statelor nenucleare, 
din principiile Cartei O.N.U. și 
prevederile art. 6 al tratatului 
de neproliferare a armelor nu
cleare și să țină seama de docu
mentele, propunerile și sugestii
le avansate de diferite state în 
cadrul Națiunilor Unite și în 
Comitetul de la Geneva. Elabo
rat într-o primă formă, în Co
mitetul dezarmării, programul 
deceniului de dezarmare ar 
urma să fie finalizat la Aduna
rea Generală cu participarea lar
gă a tuturor membrilor Organi
zației Națiunilor Unite. El ar 
constitui, astfel, baza acțiunilor 
întreprinse în cadrul deceniului^ 
de dezarmare al Națiunilor Uni
te, asigurînd ca arzătoarea pro
blematică a dezarmării să se 
afle — ca și dezvoltarea — în 
centrul preocupărilor comuni
tății internaționale în perioada 
1970—1980.

Analiza sobră a realităților 
internaționale arată că în ciuda 
obstacolelor, uneori mari, ideile 
păcii, securității și legalității in
ternaționale își croiesc drum. 
Dezarmarea rămîne, în optica 
noastră, singura cale, pe care 
însă trebuie s-o folosim cît mai 
eficient, cu perseverență și res
ponsabilitate, pentru asigurarea 
păcii și securității, atît de ne
cesare tuturor popoarelor lumii.

REÎNTORS
Luni ora 20,58 GMT. 

După un zbor care a du
rat 10 zile, nava spațială 
„Apollo-12“ a revenit cu 
bine pe Pămînt.

Apele Pacificului, la sud-est de 
Insula Pago Pago din Arhipela
gul Samoa, erau brăzdate de un 
imens dispozitiv format din zeci 
de nave, avioane și elicoptere, 
care așteptau să îndeplinească 
misiunea de recuperare a astro- 
nauților Charles Conrad, Alan 
Bean și Richard Gordon.

Principalul rezultat al misiunii 
„Apollo-12“ constă astfel în fap
tul că ea a dat posibilitate omu
lui să constate că se poate simți 
pe Lună ca și pe Pămînt, fiind 
deci posibilă desfășurarea unei 
munci constructive pe alte cor
puri cerești și planete. Aparatele 
tehnice instalate în Oceanul 
Furtunilor au transmis deja o se
rie de date foarte importante și 
ele continuă să funcționeze per
fect. S-a stabilit astfel că Luna 
are o atmosferă a cărei presiune 
este egală cu o milionime din 
presiunea atmosferei terestre. Vi
brațiile scoarței selenare, provo
cate de căderea modulului înregis
trate de seismometru și recepțio
nate la Houston, relevă însă după 
aprecierea cercetătorilor, caracte
ristici necunoscute și nebănuite 
ale satelitului natural al Terrei.

...Transportați cu un elicopter. 
Conrad, Bean și Gordon, purtând 
măști de izolare biologică, au fost 
introduși imediat în laboratorul 
mobil de carantină în care ur
mează să stea pînă sîmbătă, cînd 
vor ajunge la laboratorul de re
cepție lunară al Centrului spațial 
de la Houston. De abia de la 10 
decembrie, după încheierea pe
rioadei de carantină, ei vor putea 
să se înapoieze în mijlocul fami
liilor.

Luni la ora 0,32 GMT (2,32 ora 
Bucureștiului) a început prima 
conferință de presă spațială din 
istoria presei, Ia care au parti
cipat cei trei astronauți de pe 
„Apollo 12“, aflați în acel mo
ment la 182 000 km de Pămînt, 
și ziariștii, aflați la Centrul spa
țial de la Houston. Iată cîteva 
din întrebările și răspunsurile date :

HOUSTON : Dacă această mi
siune ar trebui să fie refăcută 
sau ar trebui să efectuați alta, 
ce fel de echipament veți a- 
dăuga sau ce modificări ați a- 
duce celui existent necesar ac
tivităților la sol?

CONRAD : Ameliorarea uti
lajelor și a casetelor lor. Ele

PE TERRA
sînt bune, dar ar putea ,jă mai 
bune. < X

HOUSTON: Au existat unele 
neînțelegeri privind afirmațiile 
voastre în legătură cu lansarea 
pe timp de furtună. Ați accepta 
să fiți lansați încă o dată în ase
menea condiții atmosferice ?

CONRAD : Am reușit o dată 
și vom reuși și a doua oară.

HOUSTON : Aflindu-vă pe 
Lună păreați extrem de fericiți, 
aveați o stare de euforie. Mulți 
credeau că erați amețiți de oxi
gen. Este adevărat ?

CONRAD : N-am fost sub e- 
fectul oxigenului. Am fost pur 
și simplu fericiți că eram în 
conformitate cu programul, că 
totul mergea bine.

HOUSTON : Puteți să ne dați 
o scurtă descriere a terenului 
lunar, a culorii și compoziției 
sale, precum și dificultățile pe 
care le-ați întimpinat manipu- 
lînd diferite materiale pe care 
le-ați atins.

CONRAD : Anumite părți pă
reau mai frumoase decît altele.

BEAN : Culoarea părea să fie 
aceeași peste tot. Totul era gri. 
Rocile și solul păreau gri. Dar 
este interesant de notat că 
nuanțele se schimbau foarte 
mult în funcție de incidența ra
zelor solare. S-ar putea desco
peri că „Surveyor“-ul privit pe 
Pămînt să fie gri, in timp ce noi 
l-am văzut maron.

HOUSTON : Puteți compara 
vreun petec de pămînt în ce 
privește culoarea, structura ți 
aspectul general cu cel al Ocea
nului Furtunilor ?

GORDON : Luna seamănă în 
general cu un deșert. în ce pri
vește Oceanul Furtunilor, n-aș 
putea să-1 compar cu nimic.

HOUSTON CĂTRF. CONR< 1 . 
Toată lumea se întreabă ce &-a 
intimplat cînd ați căzut pe 
Lună. A fost o căzătură acciden
tală sau intenționată ? Ce im
presie v-a făcut această căzâ- ; 
tură, ținînd cont de gravitația 9 
lunară mult mai mică ? Ați fi 
putut să vă ridicați fără ajuto
rul lui Bean ?

CONRAD : Nu am căzut „in
tenționat". încercam să culeg 
ceva. Am căzut pe o parte. EI 
m-a ajutat să mă ridic. Nu cred 
că aceasta pune vreo problemă. 
Acolo nu se cade așa ușor ca 
pe Terra.

BEAN : Conrad a căzut atît 
de lent incit a avut timpul să se 
răsucească. Eu însumi mi-am 
pierdut echilibrul de mai multe 
ori, dar n-am căzut.

HOUSTON : Credeți că se pot 
prelungi viitoarele activități pe 
suprafața lunară peste cele patru 
ore prevăzute și că s-ar putea 
spori numărul ieșirilor?

CONRAD : Cred că ar trebui 
prelungită fiecare ieșire. Noi 
aveam rezerve pentru șase ore 
Si nu ne-am simțit prea obosiți.

U.R.S.S. și S.ll.l au ratificai | 
Tratatul de neproliferare 

a armelor nucleare
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

In cadrul ședinței sale de luni, 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a ratificat Tratatul de 
neproliferare a armelor nucleare, 
care a fost semnat la 1 iulie 1968. 
La ședință, care a fost prezidată 
de Nikolai Podgornîi, au fost pre- 
zenți Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin și alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

Despre semnificația ratificării 
acestui tratat au vorbit Nikolai 
Podgornîi, Andrei Gromîko și alte 
personalități sovietice. In cuvîn
tul său, N. Podgornîi a subliniat, 
printre altele, că tratatul trebuie 
să constituie un pas substanțial 
spre rezolvarea altor probleme 
importante ale dezarmării, în 
primul rînd ale dezarmării nu
cleare.

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a semnat luni, în cadrul 
unei ceremonii organizate la 
Casa Albă, instrumentele de 
ratificare ale Tratatului de ne
proliferare a armelor nucleare, 
aprobat de Senatul american la 
13 martie a.c. Cu acest prilej, el 
a declarat că guvernul Statelor

Unite încheie astfel procesul cl“- 
ratificare a unui acord internai 
țional de o importanță majoră, 
destinat să întărească securitatea 
în lume. Președintele și-a expri
mat, totodată, speranța că tratatul 
va fi ratificat cît mai curînd, de 
numărul necesar de state pentru 
ca el să poată intra în vigoare.

NEW 1ORK 24. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Secretarul genera] al 
O.N.U., U Thant, a salutat ratifi
carea simultană de către Uniunea 
Sovietică și Statele Unite a Tra
tatului de neproliferare a armelor 
nucleare, relevînd însemnătatea a- 
cestor acțiuni în cadrul eforturi
lor pentru realizarea dezarmării.

Acest tratat, adoptat de Adu
narea Generală a O.N.U. în vara 
anului 1968, a fost ratificat pînă 
în prezent de 22 de state și sem
nat de aproximativ 90. Pentru a 
intra în vigoare, el trebuie să fie 
ratificat de cel puțin 43 de state, 
printre care și patru mari puteri.

Tratativele 
soviete-

■cil r» rt
Delegația grupului interpar

lamentar al Republicii Socialiste 
România, condusă de prof. Mihai 
Levente, președintele grupului, 
care se află în R.D. Germană la 
invitația grupului interparla
mentar al R.D.G., a vizitat in 
cursul zilelor de sîmbătă și du
minică regiunea Rostock, unde 
a avut convorbiri cu reprezen
tanții regiunii.

Luni, delegația română a fost 
primită la Consiliul de Stat al 
R.D. Germane de secretarul con
siliului, Otto Gotsche. Ea între
vedere, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, a parti
cipat ambasadorul Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
unenea. ■ •

In după-amiaza aceleiași zile, 
președintele grupului inter
parlamentar român a fost pri
mit de Georg Stibi, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe.

La întrevedere a participat am
basadorul României în R.D. Ger
mană.

• ÎN CAPITALA ETIOPI
EI s-a deschis luni cea de-a 12 
sesiune a Comitetului O.N.U. 
pentru aplicarea științei și teh
nologiei în vederea dezvoltării.

Printre cei 18 membri, ai Co
mitetului — savanți de renume 
din diferite țări — se află șl 
reprezentantul României.

Sesiunea va analiza un pro
iect de măsuri privind activita
tea internațională în cadrul 
celui de-al doilea „deceniu al 
dezvoltării".

• LUNI DIMINEAȚĂ s-au 
deschis la Palatul Națiunilor din 
Geneva lucrările celei de-a 28-a 
Sesiuni a Comitetului energiei 
electrice de pe lingă Comisia E- 
conomicâ a Națiunilor Unite

pentru Europa. în ședința de 
inaugurare, ca președinte al Co
mitetului a fost ales în unani
mitate șeful delegației române, 
Adrian Georgescu, adjunct al 
ministrului energiei electrice.

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat postului de radio Tunis și 
reluat de agenția FRANCE 
PRESSE, ministrul de externe 
al Franței, Maurice Schumann, 
a declarat că „Franța va folosi 
toate mijloacele posibile de 
care dispune pentru a apăra 
independența și integritatea Tu
nisiei, dacă vor fi amenințate". 
El a adăugat însă că ,,nu există 
nici un motiv să se creadă că 
acestea sînt amenințate".

• OPINIA PUBLICA MON
DIALĂ nu are dreptul să tacă 
în fața crimelor săvîrșite de mi
litarii americani în Vietnam.

Trebuie să spunem tot ceea ce 
gindim despre asemenea acțiuni, 
a declarat ministrul de externe 
al Suediei, Torsten Nilsson, la 
Conferința Partidului Social De
mocrat de la Malmo, referindu- 
se la politica guvernului ame
rican dusă în sud-estul Asiei. 
Ministrul suedez a relevat că a- 
semenea acțiuni sînt de multă 
vreme considerate drept crime 
de război și condamnate de 
dreptul internațional.

• LA TEHERAN a sosit luni, 
într-o vizită oficială, președinte
le Republicii Socialiste Cehoslo
vace, Ludvik Svoboda, informea
ză agenția , C.T.K.

• IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat luni satelitul arti
ficial al Pămîntului ..Cosmos- 
311", la bordul căruia este in
stalat aparataj științific desti
nat continuării cercetărilor în 
spațiul cosmic.

După cum anunță agenția 
M.E.N., Ministerul Afacerilor 
Externe al R.A.U. a notificat gu
vernelor Statelor Unite, Marii 
Britanii și Canadei că guvernul

egiptean le consideră responsa
bile pentru permisiunea acordată 
companiilor din țările respec
tive de a semna contracte în 
vederea unor prospecțiuni pe
troliere pe malul de est al Gol
fului de Suez, în teritoriile a- 
flate sub ocupația trupelor is
raeliene. Guvernul egiptean — 
precizează agenția — a subliniat 
că autorităților din cele trei țări 
le va reveni în întregime răs
punderea pentru complicațiile 
care s-ar putea ivi în Orientul 
Apropiat în urma acestei hotă- 
rîri.

• La Delhi a avut loo un 
mare miting organizat cu pri
lejul încheierii lucrărilor Comi
tetului pe întreaga Indie al Con
gresului Național Indian. I^jjînd 
cuvîntul în fața miilor de parti- 
cipanți, care scandau lozinci în 
sprijinul actualei politici a gu
vernului, Indira Gandhi a subli
niat că măsurile adoptate pe 
plan economio și social de cabi
netul său au drept scop să înlă
ture greutățile pe care le în- 
tîmpină țara. în același timp, 
ea a relevat că partidul de gu- 
vernămînt trebuie să se facă

ecoul cererilor poporului, întru- 
cît, în caz contrar, nu va fi ca
pabil să conducă țara.

• ION BRAD, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă al Republicii 
Socialiste România, care se află 
într-o vizită oficială în R. D. 
Germană, a fost primit la 24 
noiembrie de ministrul culturii 
al R.D.C., Klaus Gysi. Intilni- 
rea s-a desfășurat într-o atmos- 
teră cordială.

• Conferința internațională 
pentru interzicerea armelor chi
mice și bacteriologice, desfășu
rată timp de trei zile la Londra, 
și-a încheiat duminică lucrările. 
Reprezentanții celor 20 de țări 
participante, au adoptat trei pro
iecte de rezoluții. Prima dintre 
ele cere tuturor statelor lumii 
să adere la protocolul de la Ge
neva din 1925, care interzice 
folosirea armelor chimice, și bac
teriologice.

Conferința a hotărît crearea 
unei comisii însărcinate cu con
tinuarea campaniei internațio
nale de luptă împotriva armelor 
bacteriologice și chimice.

• ÎN CADRUL UNEI EMI
SIUNI TELEVIZATE, senatorul 
republican Jacob Javits a decla
rat că „un program unilateral 
de retragere a trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud" este 
absolut necesar pentru a se 
pune capăt războiului

• După cum anunță agenția 
ACTC, peste 240 000 de persoana 
din Coreea de sud se sustrag 
mobilizării hotărîte de regimul 
de la Seul în vederea formării 
unei „armate de rezervă de au
toapărare locală". La 21 noiem
brie, regimul lui Pak Cijan Hi 
a convocat o reuniune specială 
în cadrul căreia a ordonat re
prezentanților autorităților lo
cale să contribuie la depistarea 
„elementelor care se sustrag mo
bilizării". în ciuda represiunilor, 
subliniază agenția ACTC, numă
rul celor care refuză să se pre
zinte la centrele de recrutare 
este în continuă creștere, fiind 
expresia protestului populației 
față de hotărîrile regimului de 
la Seul.

americane 
de la Helsinki

HELSINKI 24 (Agerpres). —s 
La 24 noiembrie, după o pauză 
de trei zile, la Helsinki au con
tinuat tratativele preliminare so- 
vieto-americane privind limitarea, 
înarmărilor strategice. întilnirea^F 
a avut loc la sediul ambasadei 
S.U.A. După cum s-a mai anun
țat, săptămîna trecută au avut 
Ioc trei întîlniri ale celor două 
delegații.

Anunțînd întîlnirea de luni, a- 
genția TASS subliniază că inte
resul față de tratative este mare, 
atît în Finlanda cît și în nume
roase alte țări. „Acest lucru este 
de la sine înțeles, relevă agenția, 
deoarece limitarea înarmărilor 
strategice, iar apoi reducerea lor 
este un scop important, a cărui 
realizare ar corespunde interese
lor vitale, nu numai ale popoare
lor sovietic și american, ci și ale 
popoarelor din alte țări ala 
lumii".
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