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LONDRA 27. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Liviu Rodescu, transmit: Pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, care între
prinde o vizită oficială în Marea 
Britanie, la invitația primului mi
nistru Harold Wilson, a fost pri

mit, joi dimineața, la Palatul 
Buckingham, de Maiestatea Sa 
Regina Elisabeta a Il-a.

Premierul român a fost însoțit 
de ministrul afacerilor externe, 
Corne.liu Mănescu. și de ambasa
dorul României la Londra, Vasile 
Pungan.

i„MA UȘOR ? DIMPOTRIVĂ!“I

I

— De cite ori meditez asupra 
tineretului, ne-a spus interlocu
torul nostru, nu pot să o fac 
decît cîntărindu-i perspectivele, 
căutînd să „ghicesc" trăsăturile 
cu care se va înfățișa o tînără 
generație sau alta atunci cînd 
va ajunge la vîrsta maturității. 
Spun „o tînără generație sau 
alta" pentru că anii și specifi
cul activității mele mi-au dat 
posibilitatea să urmăresc cum 
se ridică și ajung la maturitate 
cîteva generații succesive.

— Intr-adevăr, la cei 82 de 
âsși care vă împodobesc vigu
ri Ha senectute, aveți o vastă 
experiență de viață. Ați lăsat in 
urmă o activitate profesională 
și politico-socială desfășurată 
de-a lungul a peste șase dece
nii (sînteți în „mișcare" din 
J918 și v-ați cîștige' prin merit 
demnitatea de a fi socotit în 
partid din 1921) ; ați cunoscut 

zoi răspunderea de a fi vice- 
ț. ședințe al primei Camere 
democrate și. în continuare, în
tre 1947—1953, al Marii Adunări 
Naționale : tot în anii noștri ați 
condus, administrativ, un oraș 
de dimensiunile și problematica 
lașului... Ați lăsat, deci, în ur
mă, decenii de muncă politico- 
socială desfășurată ne fundalul 
luptelor muncitorești, al priva
țiunile- ,;i primejdiilor, al rt- 
presiun ’or și al unor grele pe
rioade de detențiune și, de a-

Î
nnobilat de civilizația 
noastră cu un sens de- 
rivind dintr-un dina

mism pașnic, cuvîntul o- 
fensivă își găsește o largă 

circulație în mai toate do
meniile de activitate. Ast
fel, nu mai apare surprinză
toare folosirea lui nici acolo 
unde condițiile de lucru te 
opresc să-ți imaginezi un 
cîmp larg, ample mobilizări și 
desfășurări de forțe. Intr-un 
sat vrîncean, tînăra 
cară a căminului 
mi-a vorbit despre 
rea iernii, precizînd

> tru ea acunt începe „ofensiva 
cărții" — cu alte cuvinte, și 
anume cu acelea prin care 
trebuia să-mi traduc exact 
expresia, acum fiecare din
tre cititorii ei va avea mai 
mult timp pentru lectură, iar 
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Paradox în
cetatea cărbunelui1

ea
n-o

spre

al ero- 
locuri 

cunos- 
viciile

vază ai celor cî- 
de pe „strada 

caută ei aici, în- 
muncii și
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de O. PANOU - IAȘI

ea și-a propus să facă totul 
ca acest timp să fîe cu ade
vărat afectat lecturii.

Mă uitam la bibliotecară, o 
ascultam vorbind și nu-mi 
puteam stăpini un zîmbet. 
Era atit de tînără și de fi
ravă, părea atit de mică în 
încăperea inaltă, cu rafturi 
de cărți pînă în plafon, in
cit, deși aproape că își fă
cuse un leit-motiv din vorba 
„ofensivă", mărturisesc că 
nu-mi venea să-i asociez ima
ginea nici măcar cu aceea a 
unui simplu luptător, dar-mi- 
te cu a unui comandant de 
bătălie... Zimbetul meu n-o 
intimida însă, ba la un mo
ment dat chiar îmi atrase 
atenții că mai văzuse 
„zîmbete din astea" și 
speriau. îmi arătă, 
exemplificare, o fișă de lec
tură care atesta că un oare
care Marin Gheorghe sau 
Gheorghe Marin, crescător de 
vite, citise într-un singur an 
vreo 40 de cărți și broșuri 
însuniînd peste două mii de 
pagini, și apoi adăugă cu to
nul cu care un jucător de 
șah vestește partenerului a- 
propierea matului : „Să fi vă
zut cu ce zîmbet ni-a întîni- 
ninat acum vreo trei ani 
dumnealui... (Aici împunse cu 
degetul numele scris în capul 
fișei, dar imediat, cu teamă 
parcă să nu-i fi provocat o 
durere, mîngîie afectuos hîr- 
tia cu palma). Mă privea, 
cum se spune pe la noi, din 
vîrful dealului. N-a refuzat 
cartea pe care i-am reco- 

(Continuare în pag. a ll-a) 

semenea, ați trăit împlinirea 
majoră a viselor politice ale 
clasei noastre muncitoare. Mi 
se pare foarte instructiv pentru 
tinerii de azi să cunoască ima
ginea pe care generația lor o 
desenează în conștiința unui 
înaintaș.

— începusem prin a vă vorbi 
despre faptul că m-am obișnuit 
să privesc tinerele generații prin 
prisma viitorului lor. Ei bine,

Con'orbire 
.''cu.' tovarășul ' 

IOAN NICULI 
ilegalist,membru al Comitetului 

județean lași al P. C. R.. < 

deputat în circumscripția 

județeajiă hr. 2

actuala tînără generație îmi es
te cel mai ușor s-o :„văd“ cum 
va arăta ajunsă la maturitate. 
De ce ? Pentru că. după părerea 
mea ,una din trăsăturile de pro
fil definitorii pentru tineretul 
nostru de azi. trăsătură cultiva
tă cu grijă de politica partidu
lui nostru, de condițiile orîndui- 
rii noastre, rezidă în existența 
unei limpezi perspective de vii
tor, în posibilitatea oferită tine
rilor de a-și racorda fiecare act 
al prezentului la un viitor con
turat cu claritate, in mod ști
ințific.

— Vă numărați printre ace
ia care socotesc că actualei ge
nerații i-au fost rezervate pro
bleme mai ușoare ?

— Eu știu că există tendința, 
la .unii vîrstnici, să afi-me că 
tinerilor de azi le este mai u- 
șor. Și, în ceea ce privește da
tele exterioare, acești vîrstnici 
au perfectă dreptate, căci, într- 

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDER

adevăr, nu se poate face nici 
cea mai mică apropiere între 
nivelul de viață, posibilitățile 
de instruire, condiția socială 
ale tinerei generații de azi și 
acelea ale adolescenților de a- 
cum patru, trei sau două dece
nii. In același timp, însă, pă- 
tiunzînd în fondul chestiunii, 
mă întreb : nu cumva .acest 
prea des repetat „mai u- 
șor“ poate să creeze tinerilor 
impresia că și răspunderile le 
sînt mai ușoare, că greul a ră
mas undeva în trecut, că a fost 
rezolvat de trecutele generații 
și că, deci, actualei generații ti
nere i se cuvine o existență roz, 
lipsită de responsabilități majo
re ? Or, după părerea mea — și 
aici țin să subliniez apăsat că 
vorbesc în virtutea unei boga
te experiențe de viață — nici u- 
nei generații nu îi este mai u- 
șor decît celorlalte. Ba, dimpo
trivă, aș zice că de la o gene
rație la alta „sarcinile specifi
ce" sporesc. Da, da, eu sînt de 
părere că actuala tînără genera
ție trebuie să fie pregătită pen
tru răspunderi mai mari decît 
acelea ale generațiilor anteri
oare. Am „prins" acea generație 
de uteciști care își primejduiau 
libertatea pentru a strecura 
noaptea pe sub uși manifeste 
cuprinzînd cuvîntul partidului... 
Am văzut-o ridieîndu-se și ac- 
ționînd pe aceea care, o dată 
puterea cucerită, urmînd che
marea partidului, a străpuns 
munții, flămîndă și dezbrăcată, 
sub ploi și viscole, ca să re
construiască țara... Sub ochii 
mei s-a ivit, apoi, generația che- 

■' mată să dea alt chip patriei, să 
împlinească industrializarea, 
mecanizarea agriculturii... _ De
sigur, la Bicaz nu s-a mai lu
crat cu mijloacele tehnice și în 
condițiile de trai de la Bum- 
bești—Livezeni, La fel cum, mai

PETRE DRAGU

• O „LUME" LUNGĂ DE 200 METRI.
• CÎTÎ TINERI NU MUNCESC ÎN PETROȘANI ?
• „MAREEA" BRAȚELOR DE MUNCĂ: ÎNTR-UN SINGUR AN 
AU FOST ANGAJATE 6179 PERSOANE, DAR AU CERUT

LICHIDAREA 6 411.
• O CASĂ DE CULTURĂ „TABU" PENTRU MAJORITATEA

TINERILOR
• DE CE ACȚIUNI PARALELE Șl NU CONVERGENTE?

Dacă aveți curiozitatea și 
răbdarea de a sta o oră la o fe
reastră, pe strada principală din 
Petroșani, veți remarca ușor 
că dintre sutele de cetățeni care

Harta interioară
a unui laborator

Intîia privire — 
care e, mai întot
deauna, rapidă și 
exterioară — te-ai 
putea face să cfizi 
că un laborator e 
un fel de „loc unde 
nu se întîmplă ni
mic". Nu alta e im
presia de început în 
laboratorul de cer
cetări uzinale de 
la „Independența"- 
Sibiu. în cîteva în
căperi ale unei clă
diri, dintr-o mare 
curte interioară, se 
află 18 oameni: in
gineri, 
laboranți 
oătuiesg ....
lectiv de cercetare. 
Ca primă imagine 
de ansamblu, „pei
sajul" are tempera
tura unui tablou 
static: mișcarea pa
re prea sobră, at
mosfera fără pulsa-

ție. Întîrzii, însă, 
ceva mai mult lin
gă retortele ce a - 
scund lumi ciudate ; 
încerc să aflu amă
nunte despre oame
nii aplecați asupra 
tomurilor tehnice 
cu formule și a a- 
paratelor cu nume 
complicate, greu de 
ținut minte; intru 
în discuție cu cîțiva 
cercetători (aproape 
toată echipa e tînă
ră, parcă spre a ri
ma perfect cu vîrsta 
laboratorului — 10 
ani) și irpttginea se 
schimbă: am reve
lația unei activități 
vii, cu tensiune șl 
mișcare interioară. 
Ceea ce înseamnă 
rigoare, aer cald, li
niște torturată de 
calcule — cum îmi 
spune și tînăra ingi
neră Viorica Adam,

tehnicieni,
— ce al- 
nfic-tli’ co-

circulă grăbiți, după treburi, se 
disting mai multe figuri, mai 
mulți indivizi a căror treabă 
este, se pare, o plimbare fără 
sfîrșit de la un capăt la altul 

un

se

care mă însoțește 
— sînt numai as
pectele exterioare 
ale cercetării și nu 
în ele trebuie cău
tată nota dominantă 
a tabloului de lu
cru.

Mic ca dimen
siuni, laboratorul a- 
cesta e, totuși, 
mare recipient uzi
nal, în care 
„fierb" soluții teh
nologice de acut in
teres productiv. Me
nirea lui nici nu e 
alta și cum fluxul 
fabricației în a- 
ceasta întreprinde
re profilată în spe- .

VLADIMIR 
UDRESCU

(ContiMiare în 
pag. a Ill-a)

v edere de an
samblu a celor 
două furnale de 
1700 nic. ale 
Combinatului si
derurgic din Ga-

al străzii și înapoi, și iarăși îna- 
nite și iarăși înapoi...

Cine sînt aceste „pistoane" u- 
mane care se preling fără o- 
prire de-a lungul celor 200 de 
metri ai „bulevardului"? Cine 
sînt acești „pierde-toamnă" cu 
pletele lor lungi și necurățate, cu 
lenea îngrămădită în priviri și 
în vorbe, cine sînt acești clienți 
de bază și de 
teva localuri 
mare"? Și ce 
tr-un focar al 
ismului muncitoresc, în 
care, prin tradiție, n-au 
cut niciodată lenea și 
care decurg din ea?

Dar, să dăm mai întîi CU

5

lntr-unul din amfiteatrele noii 
politehnici din București

Foto : SORIN DAN
■
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l BRIGADA „SCÎNTEII | 

TINERETULUI"

* • NEAGU UDROIU
• ION CHIRIC
• ORESTE PLECAM. • v •

TRANSMITE 4

den Vaslui

NUL BILANȚULUI ANUAL
DAR 12 INGINERI AU RĂMAS DEJA CORIJENT!...

D
upă 12 luni de ac
tivitate, întreprins 
derea județeană de 
construcții montaj 
din Vaslui se va 
prezenta la sfîrșitul 

lui decembrie, cu destule emo
ții, la primul ei mare examen : 
bilanțul anual. Săptămînile care 
au mai rămas sînt pline de fră- 
mîntări, de pregătiri, ici-colo 
apar unele semne de întrebare, 
dar (pentru echilibru) se ivesc 
destule certitudini.

— Am în față cifrele realizări
lor pe zece luni, ne declară de 
la început tovarășul SIMION 
TĂTARV, inginer șef al între-, 
prinderii. Judecind după ele Și 
după situația actuală din teren, 
putem spera în îndeplinirea pla
nului anual. La construcții de 
locuințe, de pildă, în loc de 
1000 apartamente s-au predat 
numai 400. Dar la sfîrșitul lunii 
decembrie vom reuși să ne achi
tăm de restanțe deoarece cele
lalte apartamente sînt în stadii 
avansate.

In ceasul al 11-lea, șantierul a 
devenit ceea ce trebuia să fie tot 
anul : loc de activitate febrilă, 
fără pauze neprevăzute, în care 
toți salariații, muncitori și ingi
neri, sînt preocupați continuu de 
îndeplinirea sarcinilor. Atrag ca 
un magnet eforturile la două 
blocuri rămase în urmă : El și 

vîntul faptelor. Ne-am oprit, 
pentru început, la „Cafe-bar“...

La o masă, cîțiva tineri plic
tisiți schimbă vorbe deșuchiate, 
pîcîind alene din țigări. Unul 
dintre ei dezleagă cuvinte în
crucișate. Sava Cornel și Paiya- 
nos Dezideriu șușotesc ceva des
pre niște tranzacții cel puțin du
bioase : vînd și cumpără tot 
soiul de pulovere, ceasuri etc. 
Deocamdată, doar prin vorbe. 
A.E. — care se recomandă „cu

GALINA RADULESCU 
OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a ll-a)

Succese în îndeplinirea 
planului

Ca urmare » perfecționării 
continue a conducerii și orga
nizării producției, a sporirii 
eficienței economice, a valo
rificării rezervelor interne, oa
menii muncii din întreprinde
rile județului BRAȘOV au în
deplinit planul producției glo
bale și marfă pe 11 luni cu 5 
zile mai devreme. S-au creat 
astfel condiții ca pînă la sfîr- 
șitul lunii valoarea producției 
suplimentaro să depășească 
370 milioane lei, dîndu-se peste 
plan 420 tractoare, 740 tone ce
luloză, 2 400 tone amoniac, 
3 070 tone îngrășăminte chimi
ce Și alte produse.

Și întreprinderile industria
le din județul GALAȚI și-au 
realizat cu 5 zile mai devreme 
planul producției globale pe 11 
luni. Rezultate mai bune au 
obținut Stația de sortare a mi
nereului, Industria vinului,

CONSTRUCTORII
SÎNT PREGĂTIȚI
PENTRU EXAME-

ES. De ce în restul anului nu 
s-a atins acest ritm care e în 
adevăr cel normal într-o unita
te de construcții ? Fără îndoială, 
răspunsurile pe care le primim 
nu sînt, la urma urmelor, greu 
de intuit. Evităm exclusiv din 
motive de spațiu, enumerarea 
lor.

— Una din cauzele care au dus 
la înregistrarea unor restanțe, a 
nerealizării unor indicatori, prin
tre care și cel de productivitate 
ne declară inginerul șef, Simion 
Tătaru, este și faptul că o 
parte dintre maiștrii și inginerii 
tineri n-au manifestat nici un 
interes pentru îndeplinirea sarci
nilor întreprinderii, aportul lor 
fiind cu mult sub posibilități.

— într-un an de zile, confir
mă tovarășul ION ARMANU, 

Sub același soare primăvăratic încă, la Poiana Brașov ca și la 
București, tinerii patinatori asaltează patinoarele artificiale.

Uzina laminorul de tablă. Suc
cese de seamă au înregistrat 
în ultima vreme și colectivele 
Combinatului siderurgic din 
Galați, care, printr-o utilizare 
mai eficientă a mijloacelor de 
producție de care dispun și o 
mai bună organizare a muncii, 
au recuperat rămînerile în 
urmă existente în prima jumă
tate a anului și și-au creat 
condiții de indcplinire înainte 
de termen a planului anual.

Cu patru zile înainte de ter
men și-au îndeplinit planul pe 
11 luni și întreprinderile in
dustriale din județul MUREȘ. 
Un calcul întocmit de Direcția 
județeană de statistică arată că 
producția globală suplimen
tară ce se va realiza pînă la 
finele, lunii noiembrie se ridi
că Ia 100 milioane lei.

lAgerpres).

secretarul comitetului de partid, 
au plecat de la I.C.M. Vaslui 
prin demisie sau prin desfacerea 
contractului de muncă nu mai 
puțin de 12 ingineri. Pentru u- 
nitatea noastră, aflată încă la 
început, o asemenea migrație de 
cadre inginerești spre alte zone, 
mai călduțe, echivalează cu o 
reducere bruscă și substanțială 
de forțe, de energie. Mai ales că 
aproape toți cei care au plecat 
sînt tineri, cîțiva abia își, termi
naseră stagiatura.

Insistăm pentru a obține nume 
și motivările aduse de cei în 
cauză. Fiindcă nu e puțin lucru 
părăsirea întreprinderii de către 
12 ingineri. Dacă aceștia s-ar fi 
integrat în eforturile colectivului,



Un cerc de turism original TINERI ȘI TINERE!
„Ateneul tineretului"
la Rimnicu Vilcea

Vizitând 
1 „Mjrcea 
Constanța, 
o efervescentă 
sportivă, am 
asemenea, 
tatea acțiunilor turistice la 
care participă elevii.

Curiozitatea ne-a fost stîr- 
nită încă clin holul liceului 
unde, alături de „Colțul 
sportiv" se află la loc de 
cinste „Colțul turistic", ale 
cărui exponate ilustrează 
elocvent pasiunea elevilor 
pentru turism, importanța 
care este acordată aici a- 
cestui mijloc de educare a 
tinerilor. Discutînd cu 
Mircea Doieeseu, directorul 
adjunct al liceului, deosebit 
de interesante ni s-au părut 
amănuntele deferitoare la 
Cercul de turism al elevilor, 
aflat în al cincilea an de 
existență. Rezervat celor ce 
îndrăgesc excursiile și dru
mețiile, avînd un statut și 
un regulament propriu, 
Cercul de turism își propu
ne drept obiective cunoaște
rea amănunțită a județului 
Constanța, cunoașterea ce
lor mai pitorești locuri și 
priveliști ale patriei, a bo
gățiilor sal» naturale, vizi
tarea orașelor, monumen
telor și localităților istorice, 
informarea complexă a 
membrilor săi cu privire la 
obiceiurile și portul popu
lar. la tezaurul folcloric na
țional.

Tipurile de excursii or
ganizate țintesc tocmai rea
lizarea acestor 
Astfel, elevii care 
din cerc participă 
sii duminicale în 
în Capitala țării, 
cu durată medie . __
în. vacantele de iarnă și de 
primăvară, precum și ex
cursii cu o durată mai mare

recent Liceul nr. 
cel Bâtrin" din 

unde am întîlnit 
activitate 

remarcat, de 
bogăția și varie-

obiective, 
fac parte 
la excur- 
județ sau 

excursii 
(3—8 zile)

Cărți m ziare
Orbii, a căror lectură era pînă 

nu de mult limitată la cărțile și 
publicațiile tipărite, in alfabetul 
Braille, vor beneficia în cu- 
rind de posibilitatea citirii tipă
riturilor obișnuite. Experiențele 
făcute pentru punerea la punct 
a unui sistem de transformare 
a imaginilor în semne tactile 
au fost încununate de succes. 
In principiu, cadrul optic de 
citire, ghidat pe un suport spe
cial străbate suprafața tipărită. 
Imaginile sînt transmise unui 
grup de celule fotoclectrice ale 
căror semnale activează o placă 
cu 144 de cristale piezoelectri-

fflnema
VA PLAUE BRAHMS 7 : rulează 

la Patria (orele 9; 11.30; 14; 16.30;
13, 21,3(1).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Republica tu
rele 8,45, 11,15. 13.45. 16.15;
13.45. 21.15). Bicureștl (Orele
10 12,15. 14,30. 16 45, ÎS. 21,15).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează ia Lu
ceafărul (orele !> 11.15 13.30 16:
18.15. 20.45).

BLOW-UP: 
(oiele 9.15: 
nemateea 
12; 14).

FEMEIA . ___ ____
lează la Festiva) (orele 9.15 
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 RAMlN TINERI : rulea
ză la Central (orele 9.30: 11.45: 14;
16.15. 18.30 20.45)

RĂNI VECHI :
mina (orele 9 15; 16.15: în 
nuare 18.30. 20,30)

CĂLDURA ; rulează ta 
(orele 11,30. 13.45. 16. 18,15.

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE . rulează la Timpuri 
N'ol rorele 9—21 In continuare).

ÎN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează ta Feroviar 
(orele 8,30. 11 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. 13.15; 20.30).

BERU Șl COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Excelsior 
(orele 9: 11,15, 13.30. 16. 18,30; 21), 
Floreasca (orele 9. n.15. 13.30; 16; 
18,15: 20.30). Flamura (orele 9,30; 
11.45: 16, 13.13. 20,30), Tomis (orele 
9.30—15.30 tn continuare. 18. 20.16).

MAI PERICULOASE DECÎT 
BĂRBAȚII : rulează la Grtvita 
(orele 9 11,15. 13 30. 16; 18.15;
20.30), Aurora (orele 9.30: 11,30. 16: 
J8.I5: 20.30)

AM DOUĂ 
TAȚI : rulează 
popoare (orele

ANGELIC A $1 SULTANUL : ru- 
lează la Buzești (orele 15.30: 18): 
Moșilor (orele 13 30 18).

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

LA NORD PRIN NORU-VEST 
rulează la Dacia (orele 8.15—20 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Bt-cegi (orele 9.15: 12.30:
16.15; 19.30). Arta (orele 8—16.30 în 
continuare. 19.30).

OMUL CARE ------------ ----------
ARDE : rulează
15.30. 18). Ferentari (orele 
18; 20.15).

PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR s rulează 
la Unirea (ora 20J5).

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) Ciulești
(Orele 1S.20 20.30)

RĂZBOI ȘI PACE (seriile
IV) ; rulează la - ■ 
15,30; 19).

PARIA rulează 
15.45; 18; 20.15)
15.30. 18).

VIATA LUÎ MATEUS : rulează 
la Vițtorul (ora 20.30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Volga (ore
le 9,30—16 tn continuare . 18.15:
20.30),

VIRID1ANA : rulează 
ța (orele 9.30: 11.45: 14: 
20.45).

LUPII ALBI . rulează
Iar (orele 15.30; 18).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Munca 
18; 20). Cringași (orele 
20.15).

VARA CAPRICIOASA
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).

8:

rulează la Capitol 
12. 15.15. 18. 20,45). Ci- 
(Union) (orele 9.45:

IN'IIĂRATNTCA ; ru-
12;

rulează la Lu- 
conti-
Doina
20.30).

MAME 91 DOI 
ta înfrățirea între 
15.15 17.45 20).

t

VALORA MII.I- 
la Unirea (orele 

15.30:

Cotroceni

ta Pacea 
Viitorul

in si 
(orele

(orele 
(orele

ta Miorl-
16.15: 18:

le Popu-

(orele 16: 
15,30; 18;

i rulează

(pînă 
eanța

Deosebit de interesant 
este modul în care sînt pla
nificate excursiile, pe ani 
de studii și pe zone geogra- 

organizate 
an calendaristic

la 20 de zile) în va
dă vară.

de

fice. Excursiile 
într-ufl 
pentru fiecare an de studii 
se fac într-o anumită zonă 
a țării, urmărind cunoaște
rea acesteia sub cele mai 
variate aspecte, ajungîn- 
du-se ca totalitatea excursii
lor organizate cu o promo
ție de elevi în decursul în
tregului ciclu liceal să cu
prindă, finalmente, toate 
zonele țării.

Membrii Cercului de tu
rism constănțean sînt dife- 
rențiați pe categorii, în 
funcție de vechimea în cerc 
și de numărul de kilometri 
parcurși, fiind stabilită o 
gradație — d'e Ia noii în
scriși pînă la turiștii consa- 
crați, cu peste 2 500 de kilo
metri la activ.

întreaga activitate a Cer
cului de turism este coordo
nată de un birou format din 
elevi și cadre didactice și în
drumat, la rîndul său. de co
mitetul U.T.C. al liceului.

Interesul stirnit în rîndul 
elevilor de tematica variată 
și complexă a excursiilor, 
modul în care această for
mă de distracție activă a 
fost folosită stimulativ, re- 
compensîndu-se prin ex
cursii elevii merituoși, ex
celenta popularizare de care 
se bucură activitatea turis
tică — urmare a preocupă
rilor și eforturilor tuturor 
membrilor cercului — au 
făcut ca. în ultimul an pes
te 850 din cei 1 100 de elevi 
ai liceului să ia parte la ex
cursii organizate-

O. NEGRU

pentru orbi
ce. Cristalele piezoelectric® sînt 
legate de știfturi care, prin vi
brație. ies prin găurile unei plăci 
senzitive pe care orbul își pla
sează un deget. Se obține o ma
terializare tactilă a imaginii, a- 
naloagă întrutotul literei citite. 
După cîteva ore de antrena
ment, persoanele ce au partici
pat la experimentări au putut 
citi circa 20 de cuvinte pe mi
nut. Ritmul nu este prea ridi
cat, la alfabetul Braille se ajun
ge Ia 100 de cuvinte pe minut, 
dar metoda este considerată ca o 
completare și nu ca o înlocuire 
a șcestuia.

OMUL, ORGOLIUL. VENDETA ; 
rulează la Vitan (orele 15.30; 18; 
20,30).

SOARELE VAGABONZILOR ; 
rulează la Rahova (orele 18; 20.30).

dragoste la las VEGAS : 
rulează la Progresul (orele 
15,30. 18).

TINEREȚE FAR A BATRINEȚE: 
rulează ia Rahova (ora 15.30).

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

YO-YO — rulează la Buzești 
(ora 20,30).
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Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia): HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂDATĂ — 
ora 19,30; (Sala Studio): TRA
VESTI — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie: CROITORII CEI MARI 
DIN VALAHIA — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : METEORUL 
— ora 20; (Sala Studio): TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 20; Teatrul Mic: 
TANGO — ora 20: Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru): VIJE
LIE IN CRENGILE DE SASSA
FRAS — ora 19,30; (Sala Studio): 
ENIGMATICA DOAMNĂ ,,M“ — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
BUCUREȘTI VARIETE — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă": 
DRUMUL E LIBER — ora 18,30; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victori
ei): ILEANA SÎNZIANA — ora 17; 
(Str. Academiei): CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 17; Teatrul „C. Tă-

(Urmare din pag. I) 
inițialele", student la I.E.F.S., 
cursuri fără frecvență, dar fără 
serviciul?!) — privește prin ușa 
deschisă picioarele trecătoare
lor. Orele trec, una după alta, 
una mai cenușie decît alta. Mai 
un „tur" pe bulevard, mai o șu
etă la „Cat'e-bar", mai o „aface
re" la „Minerul" 
restaurant de 
mare". Așa 
unui „milionar' 
De ce tocmai 
nar“ ? — veți întreba, 
că aceasta este < ,
cu care se mîndresc tinerii fără 
ocupație din Valea Jiului. Intr-o 
singură seară, și numai în 
Petroșani, am întilnit circa 40 
asemenea tineri. Toți, dar ab
solut toți, pleznesc de sănătate 
și de vigoare, foarte mulți din
tre ei sînt inteligenți, capabili, 
unii ar putea fi numiți chiar 
culți.

Și ceea ce e mai trist și, 
mai ales, îngrijorător, e faptul 
că ei acceptă cu seninătate con
diția lor de paraziți ai societă
ții, doresc și caută această con
diție, se mîndresc cu ea fără 
pic dc jenă, disprețuiesc nu nu
mai munca, dar și pe toți cei 
care muncesc!

La 20 de ani ai lui, Sava Cor
nel, absolvent de liceu, se laudă 
că nu muncește nicăieri, că e 
„milionar". La fel Stummer Er
nest, tot 20 de ani, care figu
rează în evidențele miliției ca 
„șef al vagabonzilor". Dividicea- 
nu Vasife se mîndrește că e 
„mare bătăuș", Sandu Mileti 
spune oricui : „Sînt vagabond și 
nu mi-e rușine cu asta", Rodica 
Singotean, din Petrila. are doar 
16 ani dar nu se sfiește de fel 
să-și ofere „grațiile" diverșilor 
bărbați, bineînțeles contra unor 
sume de bani. Dintre ei, dintre

sau la alt 
pe „strada 

se scurge ziua 
din Petroșani, 

a unui „milio- 
Pentru 

auto-f>orecla

REÎNNOITI-VĂ ABONAMENTUL

PENTRU ANUL 1970 LA ZIARUL

Ucinteia 
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.

Inițiațiva Comitetului munici
pal Vîlcea al U.T.C. se bucură 
de mare audiență la tineri. A- 
teneul găzduiește interesante 
manifestări și discuții. Recent, 
tinerii au asistat la un recital 
de poezie • Eminescu, 
Blaga, Minulescu, Geo 
trescu. Prilej totodată și 
membrii cercului literar 
calitate de a recita din 
proprie. Cadrul a oferit . 
litatea de a sonda gusturile ti
nerilor cu jijutorul unor buleti
ne distribuite pe loc. Inițiativă 
deloc neglijabilă. Aș aminti inte
resul de care s-a bucurat dialo
gul „Prezentul și viitorul indu
striei chimice în județul Vîlcea". 
(Costea Marinoiu).

CRONICA

A apărut

„LUPTA DE CLASĂ
Nr. li — noiembrie 1969

Coșbuc, 
Dumi- 
pentru 
din lo- 
creația 
posibi

SUMAR
PAUL NICULESCU MIZIL : 

Preocupări actuale ale parti
dului nostru în domeniul ac
tivității ideologice.

DIN DEZBATERILE SEMI
NARULUI PRIVIND SARCI
NILE CE REVIN CATEDRE
LOR DE ȘTIINȚE SOCIALE 
IN ACTIVITATEA DIDACTI- 
CA-EDUCATIVĂ ȘI DE CER
CETARE.

COSTIN MURC.ESCU : Cen
tralele industriale în siste
mul dc conducere a economiei 
naționale.

PAVEL APOSTOL : infor
mare, dialog, controversă.

B. STOIAN : Forțele pro
gresului și păcii în lumea 
contemporană.

STRUCTURA SOCIALĂ A 
ROMÂNIEI (Schimb de pă
reri). Intervențiile tovarășelor 
MARIA OLAH. OLIVIA CLĂ- 
TICI.

Convergența sistemelor so
ciale : teorie și realitate.

L. STROJA : Antiistorismul 
conceptului de convergență a 
sistemelor social-economice.

GHEORGHE CREȚOIU :
Teoria convergenței — ignora
re șt denaturare a conținutu- 

al unor

VASILE DRAGOMIR — 
Rm. Sărat.

lui social-economic 
procese obiective.

OPINII :
MARIN BUCUR : C. Dobro- 

geanu-Gherea și critica socio
logică.

SOCIOLOGIE ȘI INVESTI
GAȚIE SOCIALA :

F.I.ENA POPOVICI : Socio
logia cunoașterii — curent și 
disciplină sociologică.

I. SPIELMAN : Premise ale 
cercetării sociologice medicale.

ÎNSEMNĂRI :
MIRCEA ZAHARIA : Cu pri

vire la sistematizarea și urba
nizarea mediului rural.

nase" (Sala Savoy): VARIETĂȚI 
'69 — ora 19,30; (Calea Victoriei): 
FEMEI, FEMEI. FEMEI — ora 
19,30; Ansamblul U.G.S. : ESOP, 
VIAȚA, MUZICA ȘI NOI — Ora 
20; Circul de Stat : RITMURILE 
ARENEI — ora 19.30.

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat nu este posibilă totdeauna la cererea angajatului. Legea concediilor condiționează compensarea de existența unor motive temeinice care, practic au făcut imposibilă realizarea acestui drept. întrucît din scrisoarea dv. nu reiese cauza pentru care nu; puteți lua concediul de odihnă pe anul în curs, vă prezentăm situațiile cînd compensarea în bani este admisă de lege, ur- mînd să apreciați dacă vă încadrați sau nu în una din ele.— raporturile de muncă au încetat prin desfacerea contractului ;— angajatul a fost chemat pentru satisfacerea serviciului militar ;— angajatul a fost scos producție pe o perioadă mare de 12 luni.

emiterea deciziei de invaladi- tate. Explicîndu-se aceste lucruri conducerii fermei, ele au fost înțelese și acum se lucrează la întocmirea actelor necesare pensionării.
ȘTEFAN DINU — Cluj

din mai
Co-

Vladimirescu,
VASILE FLUIERAȘ — 

tnuna Tudor 
județul /Trad.Trimiterea soției dv. în fața Comisiei de expertiză a capacității de muncă în vederea întocmirii dosarului de pensionare a fost refuzată nejustificat de conducerea fermei nr. 9 — T. Vladimirescu. Nejustificat, deoarece refuzul unității s-a datorat necunoașterii sau greșitei interpretări a dispozițiilor legale. Accidentarea soției, deși nu s-a produs în cadrul fermei constituie totțiși un accident de muncă pentru că a survenit în timpul unei deplasări in interesul serviciului. De asc-mcnea, faptul că angajata era sezonieră nu constituie un impediment pentru

Ne relatați că sînteț'i cadru didactic, numit cu mai puțin de o normă întreagă, că dețineți în același timp 1/2 normă în calitate de angajat la o altă instituție și nu cunoașteți, dat fiind această situație, cum trebuie calculată indemnizația pentru concediul de odihnă. Iată răspunsul pe care îl așteptați :Personalul didactic angajat cu mai puțin de o normă întreagă care se completează cu 1/2 normă tehnică, economică sau administrativă , primește pentru funcția didactică indemnizația de concediu pînă la maximum 1/2 normă iar pentru cealaltă funcție o jumătate, calculată potrivit salarizării și vechimii în muncă.

O poezie „angajată" in sen
sul curent al cuvîntului, scrie 
Elena Cătălina Prangati. Po- 
eta va celebra, deci, „culoa
rea revoluției", patria („Eu 
scriu despre cei care se pot 
chema PATRIE, / Oameni în 
care pămîntul a strîns tot ce-a 
avut, / Rodul tîrziilor toamne 
romane / Cu fii re-ntorși cu 
scutul ori pe scut"), istoria a- 
cestui popor și pe eroii lui. In 
concepția sa, viața este un 
ideal pe care nu-l merită ori
cine. Dar pe care-l pot atinge 
și morții, dacă i s-au jertfit. 
De pildă, Decebal sau dacii 
lui, a căror. prăbușire capătă 
proiecții cosmice: „Aud pră- 
bușindu-se-n urma carelor — 
noaptea, / In urma pașilor 
voștri — neliniștea. / Boii au 
adormit cu răsuflarea-ngheța- 
tă. / Ultimul zeu arde sub zi
dul cetății." Și, dacă pathosul 
ideilor nu antrenează, uneori, 
descărcări lirice pe măsură, 
nu trebuie să fim prea aspri 
cu autoarea. Să-i relevăm, 
deci, reușitele parțiale intr-un 
domeniu ce pretinde artiștilor 
o autoexigență aparte.

De obicei. Elena Cătălina 
Prangati își formulează în 
mod direct adeziunea sau re
fuzul de a adera la anume si
tuații- contradictorii. Cîteoda- 
tă, însă, spectacolele înfrico
șătoare la care asistă sînt sim
ple metafore. în acest caz, 
protestul liric este o formă 
trucată a emoției provocate 
de contemplarea unui peisaj 
fascinant. Sau. poate, o „tăl
măcire" a liniilor acestuia, în 
termeni dramatici. Ca în in
cendiul selenar din „Antirăz
boinică" : „Aseară am văzut

prima oară / Luna arzînd. I 
O inimă de foc pe cer, în 
flăcări / Și cenușă pin’ la 
glezne pe pămint. // Valuri de 
singe abureau spre stele / Și 
noaptea se făcu amară. / Cu 
care bombă ați lovit în lună ?"

Adesea, tînăra poetă echi
valează actul liric cu o con
tinuă tentativă de a evada din 
cercul de foc al iluziei, spre 
tărîmurile mai reci, dar mai 
sigure, ale realului. Versurile 
din „Căutare" sînt elocvente 
în acest sens. Dar... simpto
matice, într-altul. Există, în 
volumul „Miza pe lumină", 
multe poezii structurate pe un 
enunț gnomic, pe alocuri, afo
ristic și pe una sau mai multe 
„impresii" sau „viziuni"

te inedite. Preferințele noa
stre se îndreaptă, totuși, 
către „Dragoste de septem
brie" : „Seara dragostea mea 
strălucește spre tine... / Um
brele, ca niște gene ciudate 
se st ring lingă ea. / Trec toate 
cuvintele care te cuprind pe 
sub lună I Uitate, ca niște cai 
fără șa.“ Și către poeziile gra
ve, în care lirismul pulsea
ză febril. între iubire și moat- 
te. Reușitele vizează instq^S 
taneele agonice, tîrzii, cu 
contururi în destrămare și 
relief scrumit: „Nu știu spre 
ce necuprins zboară comete
le, / Nu știu de ce creștem 
și-apoi ne zbîrcim, / Nu știu 
cum se învîrt gînditoare pla
netele / Și noi le iubim II E

CĂTĂLINA
PRANGATI

ps
lumină

„Miza

ELENA

Miza pe lumină
fătata Cvl&ne frâng»» ;

clanșate tocmai de „enunțul" 
inițial. în plan artistic, reali
zări sînt numai „impresiile", 
„viziunile" Elenei Cătălina 
Prangati. De aici, inegalități
le detectabile pe parcursul a- 
celeiași piese sau chiar al ace
leiași strofe.

Erotica poetei nu face notă 
deosebită în această primă 
carte. Iubirea, la o vîrstă fra
gedă, este mai ales uimire sau 
neliniște adolescentină. în ti
pare suave, dar comune, fără 
șocuri prea violente sau accen-

bine sau rău să iubim, nu mai 
cred cum se spune, / Lumea 
din jur mă-ntretaie cu vorbele 
ei. I Tu, prieten cu gînduri 
și brațe nebune, / Șterge-n- 
ceputul acesta de aprig polei, / 
Șterge piatra cu formă de fată ■ 
frumoasă, / Nu mai ciopli, nu 
mai ciopli, e tîrziu...“

Vom urmări in viitor împli
nirile artistice ale Elenei Că
tălina Prangati.

NICOLAE BALTAG

BUFETUL CU SURPRIZE
întâmplarea s-a petrecut în bu

fetul noului hotel din Bistrița 
Năsăudului. E ora șapte seara. 
Cîțiva din flotanții locatari în
cearcă să ocupe Ioc la mese. 
N-apuci să te așezi, că o voce 
politicoasă îți șoptește misterios 
și insinuant : Nu vreți să mai 
așteptați puțin ? Știți, ne vin 
sportivii... Inderci o nedumerire, 
cînd vocea conchide categoric : 
Reveniți după ora 8 ! Dacă nu 
vrei să revii și încerci să fii 
servit, cea mai tăioasă privire 
cade ca o ghilotină peste incă- 
păținata-ți poftă de niîncare,

odată cu 
așteptați 
tepți. O oră pînă vin sportivii — 
căci nu ești sportiv dacă nu te 
lași așteptat ! — încă una pînă a- 
ceștia mănincă; încet, desigur, 
după prescripția medicală, cu îm
bucături amestecate printre rî- 
sete și glume de prost gust, spe
cifice micii infatuări de zeu lo
cal legitimat Ia echipa de fotbal 
„Gloria" Bistrița. Decorul se 
întregește cu alergătura (priso
sind necesității) celor două tine- 

ospătărițe în jurul a trei

cuvintele : Puteți să 
mult și bine ! Și aș-

mese, în timp ce la alte șase, 
timpul trece greu și inutil.

O precizare : nu e vorba atît 
de semnificația și valoarea tim
pului pierdut de ceilalți consu
matori, cit și de o anume atitu
dine, nesănătoasă desigur, de 
ploconire excesivă și umilitoare 
față de tinerele vedete, care nu 
trebuie să-și afle rostul în ast
fel de situații. De aceea, între
barea vizează mai mult o men
talitate decit situația in sine.

(Urmare din pag. I) 

mandat-o, da*r mi-a spus că, 
dacă pot, să i-o las mai mult, 
pentru că are acasă o masă 
cu un picior mai scurt și vrea 
s-o vîre sub piciorul mesei, 
să nu se mai clatine cînd îi 
aduce femeia borșul... Bine, 
i-am răspuns, dacă te lasă 
inima, ia cartea, pune-o sub 
piciorul mesei, ține-o cit 
vrei, o lună, un an, poți nici 
să nu mi-o mai dai înapoi... 
o plătesc eu ; mă bucur că-ți 
sint de folos că o să-ți tih
nească borșul .' A venit după 
un timp să-mi povestească ce 
citise și să ia altă carte. De 
atunci a luat și a citit peste 
o sută...".

Povestea avu darul să-mi 
taie și mie pofta <le zîmbet. 
Cuvîntul „ofensivă" ivit ia
răși pe buzele acestei fete mi
cuțe îmi cerea să-l apreciez 
la justa valoare, să-i acord 
semnificația pe care o bre 
pretutindeni unde și cînd 
oamenii se mobilizează pen
tru cîștigarea unei bătălii, 
dăruindu-se ambițioși. Și, 
răsfoind împreună cu biblio
tecara ceea ce ea numea 
„planul ofensivei", m-am con
vins că, într-adevăr, cu greu 
s-ar fi putut găsi un alt ter
men care să exprime mai 
cuprinzător multitudinea ac
țiunilor hărăzite să prefacă

OFEN
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• 17,00 Consultații pentru elevi. 
Matematică (clasa a vili-a) • 
17,30 Fizică (clasa a XlI-a). Tema : 
Inducție electromagnetică • 13.00 
Lumea copiilor : „Harap Alb" 
(Spectacol de păpuși) • 18,30 Ac
tualitatea economică • 18,45 Film 
documentar : „Rîpa Roșie" — o 
producție a studioului Al. Sahia 
• 19,00 Telejurnalul de seară • 
19,20 La volan — emisiune, pen
tru conducătorii auto • 19,30 
Mai aveți o întrebare ? Emisiune 
de cultură științifică. Tema : E- 
xistă farfurii zburătoare ? La în
trebările telespectorilor vor răs
punde : prof. dr. docent Călin 
Popovici, prof. dr. Ion Pascaru, 
Felicia Antip, Ion Hobana șl Vic
tor Kernbach • 20,15 Film artis
tic. ,,Un Idiot la Paris" — pro
ducție a studiourilor franceze • 
21,45 Reflector — telefoileton co
tidian •_ 21,55 Cadran — emisiu
ne de adtualitate internațională • 
22,25 Recital ' Arta Florescu • 
22,55 Telejurnalul de noapte.

acești tineri fără ocupație, se 
recrutează in mare măsură au
torii actelor infracționale în 
zona Văii Jiului.

Situațiile întocmite la Miliția 
municipiului Petroșani ilustrea
ză cel mai elocvent această re
alitate : tineri și tinere fără o- 
cupație sînt implicați 
rite infracțiuni : furt, 
ție, huliganism, lovire, 
hărie etc.

Și în acest timp, în 
de tineri se sustrag muncii, ro- 
tindu-se în „lumea" lor lungă 
de 200 de metri, Valea Jiului are

în felu- 
prostitu- 
viol, tîl-

care zeci

Rotonda Ateneului in pauza unui concert.

ca și cum un plus de cultură 
trebuie să aducă un minus de 
efort.

Statisticile indică, din păcate, 
o mare fluctuație a brațelor de 
muncă: în 1968, spre exemplu, 
in unitățile Centralei cărbunelui 
au fost angajate 6 179 persoane, 
dar au plecat 6 411. Ceea ce tră
dează un „reflux" al responsa
bilității celor angajați, în marea 
lor majoritate tineri, o condam
nabilă fugă de efort, ale cărei 
rădăcini morale trebuie căutate 
mai 'departe de teama de greu
tăți în sine, undeva în educația

atragerea tuturor tinerilor în 
rîndul populației active.

Președintele judecătoriei din 
Petroșani, tovarășul Aurel Coș- 
nia, consideră că sursa acestei 
categorii de tineri se află în 
numărul mare de minori cu ca
rențe de educație, lipsiți de o 
supraveghere normală din par
tea părinților și, mai ales, a 
școlii. Aceeași concluzie ne este 
expusă și de procurorul șef al 
procuraturii locale, tovarășul 
David Maniu. Faptul că 353 din 
minorii cu educația neglijată 
(64 °/o) sînt elevi confirmă caren-

care favorizează existența ace
stor minori (mai apoi tineri) cu 
educație neglijată este și lipsa 
unei vieți culturale suficient 
de bogate, de atrăgătoare, 
care să le ofere tinerilor posi
bilități interesante de a-și pe
trece timpul liber, care să 
le captiveze atenția, să-i pasio
neze. Singura casă de, cultu
ră din oraș, dirijată ca un fel 
de feudă de consiliul local al 
sindicatelor, este un loc „tabu" 
pentru cei mai mulți dintre ti
neri în majoritatea zilelor săp- 
tămînii. O dată sau de două ori

PARADOX IN
CETATEA CĂRBUNELUI

nevoie ca de aer de brațe de 
muncă. Numai în unitățile cen
tralei cărbunelui peste 900 de 
locuri de muncă își așteaptă o- 
cupanții iar în construcții sînt 
necesari alți 200 de muncitori. 
Tovarășul Gh. Măgureanu, șeful 
serviciului forțelor de muncă, 
ne spune că majoritatea tineri
lor înscriși în evidența serviciu
lui solicită posturi în adminis
trație. se feresc ca de ■ foc de 
munca în mină. „Sîntem absol
venți de liceu — afirmă mulți 
dintre ei — munca în mină ar 
fi o jignire pentru noi", ca și 
cum absolvirea liceului ar con
feri dreptul la anumite munci, 
ușoare și lipsite de răspunderi,

despreprimită inițial de tinerii 
care e vorba.

Numărul relativ mare 
neri care vagabondează și pierd 
vremea prin cîrciumi influen- 
țînd și pe mulți dintre cei aflați 
în producție și constituind o 
sursă permanentă de alimentare 
a mediului infracțional ar fi 
trebuit, în, mod firesc, să neli
niștească forurile locale și să 
atragă din partea lor măsurile 
în consecință. De aceea 
adresat 
va din 
aflăm 
pentru

de ti

ne-am 
reprezentanților cîtor- 
acțste foruri, dorind să 

măsurile preconizate 
eliminarea treptată a 

unor astfel de prezențe parazita
re în viața municipiului, pentru

țele muncii educative desfășura
te în școlile municipiului; de 
altfel, lipsa de preocupări edu
cative a secției de învățămînt 
este dovedită și de faptul că ea 
nu deține o evidență precisă a 
minorilor neșcolarizați, că nu a 
luat măsuri (și legea prevede a- 
semenea măsuri) pentru sancțio
narea părinților care refuză 
să-și înscrie copiii la școală și 
să se ocupe de educația lor. 
Faptele au dovedit, așa cum ne 
confirmă și tovarășul președinte 
Aurel Coșma, că cei mai mulți 
tineri fără ocupație și delinc- 
venți sînt dintre aceștia minori 
cu educație neglijată,

Pe de altă parte, o condiție

pe săptămînă sînt programate 
conferințe urmate de dans. E 
oare suficient? Tovarășii din 
conducerea casei de cultură re
fuză să sprijine acțiunile studen
ților de la Institutul de mine și 
ale altor categorii de tineri din 
oraș; există doar cîteva brigăzi 
și formații artistice care repetă 
în fiecare seară, dar cîți tineri 
pot cuprinde ele ? Mulți tineri 
cu care am stat de vorbă jindu
iesc după un club, unde să-și 
poată petrece serile, unde să se 
poată intîlni și discuta, după 
cercuri variate în care să-și poa
tă descoperi și dezvolta aptitu
dinile. De ce nu se organizează 
așa ceva la casa de cultură? Se

că la Consiliul local al 
sindicatelor există concepția că 
fiecare for are obligații separate 
în legătură cu educația tinere
tului ; sindicatele pe ale lor, 
U.T.C. pe ale sale, școala la fel 
etc.

Și aici ajungem la o altă con
diție care, credem, a permis a- 
pariția unui asemenea climat 
„educativ" în rîndul tineretului 
petroșenean. Este vorba de reala 
lipsă de colaborare a factorilor 
in a căror sarcină cade educația 
tineretului. Fiecare din acești 
factori a luat măsurile pe care 
le-a crezut necesare pe linia sa, 
lipsind o coordonare și o îndru
mare atît de necesare în activi
tatea educativă. In loc să fie 
convergente, așa cum era nevo
ie, acțiunile au fost adesjea pa
ralele. Pe de altă parte, în mod 
surprinzător, majoritatea 
țiunilor educative (mai 
cu caracter preventiv) 
pornit nu de la școală 
de la organizațiile U.T.C., ci de la 
miliție, procuratură, judecătorie 
sau asociația juriștilor, adică de 
la factorii în a căror sarcină 
cade în primul rînd descoperirea 
și pedepsirea infracțiunilor și, 
în orice caz nu în primul rînd, 
prevenirea lor. Este clar că ma
joritatea tinerilor nu sînt vi
zați de aceste aspecte, ale edu
cației legate mai mult de sfe
ra penalului, este clar că ponde
rea activității educative trebuie 
să cadă pe munca cu elevii, cu 
tinerii muncitori, cu studenții.

Este singurul mod în care din 
Petroșani pot dispare tinerii 
fără căpătîi, „milionarii" de la 
,,Cafe-bar“ sau de la „Minerul", 
sutele de minori cu educație 
neglijată, climatul infracțional 
care, în ultimii ani. a marcat o 
ascendență îngrijorătoare.

li c- 
ales 

au 
sau

biblioteca, în timpul iernii, 
intr-unui din locurile de 
prim interes, iar lectura în- 
tr-una din cele mai atrăgă
toare petreceri ale timpului 
liber. Era un plan viu, por
nit de la o cunoaștere temei
nică a cititorilor și a prefe
rințelor lor — și poate mai
mult, pornit de la o cunoaș
tere amănunțită a unor si
tuații care, să recunoaștem, 
nu întotdeauna fac obiectul 
preocupărilor bibliotecarilor. 
Amintesc aici două atari si
tuații : comuna prevăzînd o 
extindere a poniiculturii în 
condiții de zonă răcoroasă, 
bibliotecara și-a propus să di
fuzeze mai multe broșuri 
semnate de cercetătorii unei 
stațiuni experimentale pomi
cole și să-i poftească pe cîți
va dintre aceștia să-și pre
zinte lucrările în fața citito
rilor : avînd în vedere că tot 
mai mulți elevi din ultimele 
clase ale școlii generale din 
comună își exprimă dorința 
de a urma în continuat^ școli 
profesionale ori licee, biblio
teca le pune Ia dispoziție, pe 
baza unei liste alcătuite de 
cadrele didactice, un „set" 
de cărți, întregindu-lc cunoș
tințele obligatorii la exame
nele de admitere. Și toate a- 
cestea, nu trecute in plan la 
modul general, vag, ci pc nu
me conctete, pe titluri con
crete de cărți și broșuri, pe 
date tot atît de concrete pri
vind întâlnirile intre cititori’ 
consfătuirile cu autorii etc.

Și cînd, în sfirșit, îmi iau 
rămas bun de la micuța bi
bliotecară, iar ea mai ros
tește — pentru a cita oară ? 
— cuvîntul „ofensivă", nu știu 
cum, privind-o mai atent, îmi 
pare că a mai crescut. Că 
s-a mai înălțat. Poate nu 
chiar într-atît incit un regi
ment de ulani s-o fi primit 
în rîndurile ei, dar cu certitu
dine atit cit, comparind-o cu 
un ostaș într-o bătălie, apro
pierea să nu mai pară hazar
dată.



TELEGRAMĂ
Președintele Cobslliuiiți tic Stat al Republicii Socialiste Ro- 0 

mânia, NICOLAE CEÂL’ȘESCU, a trimis domnului MOKTAK 
•)ULD DADDAH, președintele Republicii Islamice Maurita- 
aia, următoarea telegramă : 0Cu ocazia aniversării independentei Republicii Islamice Mauritania,, vă adresez. Excelentă. în numele poporului ro- nân și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune .■‘rări de fericire personală, de progres pentru poporului mau- ' ih inian.

A

întoarcerea in Capitală 

a tovarășului Ion Iliescu
Joi seara, s-a înapoiat în 

Capitală delegația Uniunii Ti
neretului Comunist condusă 
de tovarășul Ion Iliescu, .prim- 

. secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, care, la invitația Ti
neretului Liber German a fă
cut o vizită in R. D. Germană.

Printre persoanele oficiale 
prezente la sosite p.y aero
portul Bănoasa se aflau Ewald 
Moldt , ambasadorul R. D.

★

BERLIN 27. — Corespon
dentul Agerpres, St. Deju, 
transmite : Intre 20 și 27 no
iembrie, delegația C.C. al 
U.T.C., condusă de primul- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru] pentru problemele 

. tineretului, Ion Iliescu, a făcut 
o vizită în R.D.G. la invitația 
Consiliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German. în 
timpul șederii în R.D.G., 
delegația română a avut între
vederi cu membrii Consiliului 
Centra] al Uniunii Tineretului 
Liber German, printre care 
Gunther Jahn, prim-secretar al 

> Consiliului Central, reprezen- 
■ tânji ai organizațiilor de tine- 
I , ret din regiunile Pdtsdam și 
I Karl-Marx-Stadt, reprezentanți

în aula Academiei au început 
joi lucrările sesiunii științifice 
jubiliare a Institutului de geo
logie și geografie, consacrată 
aniversării a 25 de ani de la 
înființarea Institutului de geo
grafie-

Participanții la sesiune au a- 
doptat, într-o atmosferă entu
ziastă. textul unei telegrame 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului -C-omunist Român.

„Albania socialistă la 25 de 
ani“ este titlul expoziției orga
nizate de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Arte, a cărei inau
gurare a avut loc joi la amia
ză în sala Ateneului Român.

Dedicată evenimentului pe 
care poporul albanez îl sărbă
torește la 29 noiembrie — ani
versarea unui sfert de veac de 
la eliberarea țării de sub jugul 
fascist, expoziția prezintă, prin 
imagini și cifre sugestive, unele 
din realizările cele mai importante 
ale poporului albanez. O serie 
de cifre ilustrează creșterea pro
ducției industriale în ultimul

IWim INTERIOARĂ i HI LABORATOR UZINAL
(Urmare din pag. I)

cidl pe unicate pune probleme 
dintre cele mai neașteptate pe 
masa de lucru a laboratorului, 
pentru un cercetător cu vocație 
împrejurările sînt un bun prilej 
de afirmare. După cum, la rîndul 
ei, fiecare soluție de randament, 
propusă, acordă un plus de pres
tigiu produselor întreprinderii. 
„Turnătoriei i s-au dat în vre
mea. din urmă cîteva „rețete" 
foarte avantajoase, mă informează 
ing. Lucia Săndulescu. sosită abia 
de doi ani în uzină. Pe baza lor, 
prin metodele complexometrice 
pe care noi le-am preconizat se 
pot determina zincul și aluminiul 
din aliajele neferoase. Și, tot la 
fel, nichelul din oțelurile înalt 
aliate. Soluții dintre cele mai 
bune, găsite nu fără efort. Dacă 
în cazul din urmă controlul do
zării înainte de elaborarea șarjei 
dura două ore, acum operația se 
efectuează într-o jumătate de oră. 
Cîștigul nu e numai de timp, ci 
și de calitate, de precizie. Și apoi 
unul în plan moral: întreaga fa
bricație, se știe, e o rețea cu fire 
nenumărate, ce se întretaie în 
toate sensurile. Această țesătură 
de operații tehnologice și destine 
ale reperelor rămîne să fie domi
nată de minteq și brațul tuturora. 
Fiecare lucrător, la un loc de 
muncă anumit, își aduce contri
buția efectivă, care se înscrie în 
cadrul unor intercondifionări mai 
largi. Comunici astfel om cu om, 
secție cu secție, uneori mai mult 
decit ai crede la prima vedere. 
La prelucrări mecanice, la vop
sele sau în altă parte a apărut, 
să zicem, o problemă spinoasă de 
lucru : perimarea sau insuficiența 
unei tehnologii ori altceva de a- 
cest. fel. Atunci, apel la „creiere- 
le“ tehnice ale uzinei, care re
partizează „cazul". Se înțelege că 
laboratorul nostru este dintre cele 
mai solicitate șl. de-ar fi să caut 
o expresie acestor relații inter- 
sectoare, le-aș numi de solidarita
te a muncii. Te simți implicat in 
problemele de interes general șl 
faci totul spre a ieși bine, spre a 
te simți necesar și a-fi justifica 
opțiunea pentru profesie".

Indicii acestei atitudini profe
sionale se pot depista în celelalte 

Germane la București și mem
bri ai ambasadei.

*
La plecare pe aeroportul 

Schonefeld, delegația a fost 
condusă de Gunther Jahn, 
prim-secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Tineretului 
Liber German, de alți activiști 
al Consiliului Central, precum 
și de ambasadorul României 
în R. D. Germană.

(Agerpres)
★ ,

ai organelor de partid ș» de 
stat care răspund de munca 
tineretului, a vizitat o între
prindere, o cooperativă agri
colă de producție și Școala 
superioară tehnică din Karl- 
Marx-Stadt.

Cu ocazia acestor întâlniri, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă prietenească și de co
laborare, a avut loc un schimb 
de păreri și de experiență în 
ceea ce privește munca și 
sarcinile organizațiilor de tine
ret din cele două țari.

La 27 noiembrie, ambasa
dorul României în R.D.G.. 
Nicolae Ghenea. a oferit în 
saloanele Ambasadei un coc
teil, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

sfert de Veac, extinderea rețelei 
electrice, succesele obținute în 
activitatea de recuperare a pă
mânturilor arabile, dezvoltarea 
transporturilor, activitatea cul
turală.

e
e

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, joi seara a avut loc 
la cinematograful ..Republica" 
din Capitală un spectacol de 
gală cu filmul „Cind se aud 
clopotele", distins anul acesta 
cu medalia de argint la Festi
valul internațional de la Mos
cova. ‘ 

O

Prof. dr. docent Ana Aslan, 
directorul Institutului de geria
trie București, a fost aleasă pre- A 
ședință a Uniunii Mondiale de " 
medicină profilactică și igienă 
socială pe o perioadă de doi ani. 
De asemenea, a fost aleasă pre- 0 
ședință a Congresului interna
țional de medicină profilactică 
și igienă socială, care va avea 0 
loc în Iugoslavia^' în septembrie .
1970. (Agerpres). ©

realizări ale laboratorului: o me
todă nouă pentru protecția anti- 
corosivă a lanțului cu role; sau 
în studierea unor noi formule de 
amestecuri de turnare care în
găduie suprafeței pieselor turnate 
să rămînă curată, fără impurități. 
Se face astfel un serviciu bun nu 
numai turnătoriei, ci și secțiilor 
de prelucrare, cărora li se înles
nește așchierea. De numele ingi
nerului Bera se leagă procedeul 
execuției unor modele din mase 
plastice pentru turnătorie. După 
cum tot el a stabilit formula li
nei soluții pentru degrevarea su
prafețelor metalice cu detergenți 
lichizi, fbarte necesară pentru în
lăturarea toxicității și creșterea 
calitativă a unor ‘‘repere. Post- 
calculate pe patru luni, economii
le se cifrează, prin aplicarea so
luției, la 143 000 lei. „Poate că 
cercetarea aici la noi să nu fi 
dat niște rezultate spectaculoase 
în comparație cu cea a altor cen
tre, preciza laboranta India Bon
doc. Avem de soluționat zeci Ș> 
zeci de cazuri, pentru fiecare ne 
cheltuim. Tuturora trebuie să le 
aflăm o cheie potrivită, fiindcă e 
absolut necesar, ele privesc ne
mijlocit. producția uzinei. Am 
putea fi socotiți, fără exagerare 
și. desigur, la nivelul nostru, o 
stație de recepție-emisie : primim 
în laboratoarele chimic, mecanic, 
de analiză a cauciucidti’. a vop
selelor, de analiză metalo-grafică 
— diferite „semnale" (sînt si ca
zuri cînd sugerăm noi probleme
le) ; după un timp transmitem 
formula, metoda, soluția aștepta
tă, acolo, la un anumit loc de 
muncă".

De bună seamă că în acest 
proces de cercetare se cere să fii 
prompt, la zi cu informația, pa
sionat. Chemarea către orprofesie 
trebuie cultivată și cea de cerce
tător nu face execepție. „Acum 
cîțiva ani. cînd am venit aici, po
vestește Viorica Adam, nu bănu
iam că voi întîlni un mediu atît 
de stimulator înclinațiilor proprii. 
Atunci laboratorul avea mai pu
țini oameni, pe parcurs echipa 
s-a mărit, posibilitățile de cerce
tare sînt astăzi altele, mai perfec
ționate. Graficele consemnează 
un urcuș calitativ, o pondere a-
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J ILIE NASTASE ȘI ION ȚI- 
I RIAC au trecut și de turul 2 

în marele turneu internațional 
„OPEN“ de tenis pe teren 
acoperit, care reunește în a- 
ceste zile la Stockholm toate 
marile rachete ale lumii. Năs- 

1 tase l-a eliminat în două șe
fi turi 6—1, 6—3 pe suedezul

Haakan Zahr, în vreme ce Ion 
Tiriac l-a învins cu 6—8. 6—3, 
6—4 pe cunoscutul campion a- 
merican Marty Riessen.

© La Radioclubul central 
din Capitală s-a desfășurat 
CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RADIOTELEGRA- 
FIE. Cupa de campioană re
publicană a revenit echipei 
Radioclubului central din 
București. Radioamatorul Va- 
sile Giurgiu de la Radioclu
bul din Sibiu este noul cam
pion al probei de regularitate, 
Soare Lorian din București a 
devenit campion la proba de 
transmitere-viteză, iar Ion 
Șerbănescu de la Radioclubul 
din Pitești a cîștigat campio
natul la recepție-viteză.

9 Primul concurs de biatlon 
al sezonului, desfășurat la 
Novosibirsk, a reunit schiori 
din România și U.R.S.S. Proba 
de ștafetă 4 x 7,5 km. a reve
nit formației U.R.S.S. I.

Cel mai bun schimb a fost 
realizat de V. Mamatov 
(U.R.S.S. I> — 38’ 1”. CON
CURSUL REZERVAT JUNIO
RILOR A FOST CÎȘTIGAT 
DE ECHIPA ROMÂNIEI, cel 
mai bun timp -individual fiind 
obținut de schiorul român Ni- 
colaie Horga.

O Ieri, a avut loc la Zurich 
tragerea la sorți a optimilor de 
finală din cadrul competiției 
internaționale de fotbal „CUPA 
EUROPEANĂ A TÎRGURI- 
LOR“. Echipa Dinamo Bacău 
va întîlni formația scoțiană 
Kilmarnock, primul meci, po
trivit tragerii la sorți, urmînd 
să se dispute pe terenul echi
pei scoțiene. Iată programul 
celorlalte întîlniri : F.C. Rouen- 
Arsenal Londra ; F.C. Neapole- 
Ajax Amsterdam ; Vitoria Se- 
tubal-Hertha Berlinul occiden
tal ; Anderlecht Bruxelles- 
Dunfermline ; Newcastle — 
Southampton ; F.C. Barcelona- 
Internazionale Milano ; Karl 
Zeiss Jena-Ujpest Budapesta. 
Partidele tur-retur se vor dis< 
pută pînă al 15 ianuarie 1970.

0 La Roma, în meci retur 
pentru „CUPA EUROPEI 
CENTRALE» la fotbal, echi
pa Honved Budapesta a dis
pus cu scorul de 2—1 (2—0) de 
formația Lazio și s-a calificat 
pentru sferturile de finală ale 
competiției.

(Agerpres)

cordată problemelor fundamenta
le ale producției uzinale, promp
titudine în rezolvare. Spuneam 
că venisem doar în practică. Am 
simțit, din primele momente, că-i 
climatul de care am nevoie : ca 
profil și ambianță. După termi
narea studiilor la Timișoara, 
m-am întors. Am rămas aici și 
cred că nu voi mai pleca. M-am 
legat de oameni, de problemele 
întreprinderii. Am crescut, am 
poate, mai multă experiență. îm
preună cu alți doi colegi am pro
pus un procedeu pentru mărirea 
durabilității sculelor așchietoare 
— deja brevetat ca invenție. 
După nenumărate studii și încer
cări, cercetări documentare și 
timp de lucru, am descoperit o 
compoziție specială care se aplică 
pe plăcuțele din metal dur ale 
sculelor așchietoare — adaos ce 
le mărește rezistența la tăiere. 
Procedeul se aplică nu numai în 
secțiile uzinei, ci în multe între
prinderi din țară, de la Reșița, 
Ploiești, Mîrșa, Satu Mare, Bucu
rești. Economiile calculate în 
primul an în întreprindere au 
fost de 264 000 lei. La posibilită
țile de manifestare ale laborato
rului realizarea e dintre cele mai 
frumoase.

O suită a cotidianului: fapte 
de mai mare sau mai mică în
semnătate — la un loc consti
tuind fizionomia unei activități, 
exegeza de lucru a unei echipe 
restrinse. Un colectiv prins în an
grenajul cel mare al muncii, în 
cercetare, în tensiune. O investi
ție generoasă de idei și eforturi, o 
continuă veghe tehnologică; îți 
rămîne întipărită în memorie pa
siunea lucrului, la amplitudinea 
pe care o poate oferi micul la
borator uzinal de cercetare și im
presia inițială de „loc unde nu se 
întîmplă nimic" nu se mai susți
ne. Sudura profesională, sufle
tească, a oamenilor, racordarea 
competenței lor la nevoile pro
ducției au creat laboratorului un 
frumos prestigiu „de specialist" 
avizat. Cînd sînt autentice, iată, 
vocațiile își croiesc drum ori
unde, indiferent de cadru, fie a- 
cesta modest sau mai de amplă 
rezonanță,

între edițiile „CUPEI TINERETULUI DE LA SATE-
-ar părea că pe-

S
rioada de timp, 
destul de îndelun
gată, trei luni (sâ 
ne înțelegem, trei 
luni de la... finală !) 

carș separă cele două mari 
etape ale calendarului sportiv 
sătesc —. ediția de vară și 
iarnă a „Cupei tineretului de 
la sate" — se consumă, zi 
după zi, fără ca alte compe
tiții cit de cit notabile, continuă 
să constituie, una lingă alta, o 
punte de legătură. O punte care 
in mod firesc ar trebui să exis
te, dacă ne gîndim fie și numai 
la deplina reușită a etapei fina
le pe țară a „C.T.S." din august. 
A devenit un adevăr, mai ales 
cu această ocazie, că tinerii care 
trăiesc și muncesc la sate, au 
îndrăgit activitatea sportivă, că 
sportul face parte acum din 
programul lor zilnic.

Acolo unde există preocupare 
și tragere de inimă, tineri cu 
simțul răspunderii și cu putere 
de a înțelege că stadiul atins 
trebuie menținut și amplificat 
in acest interval de timp, acti
vitățile sportive „de casă" au 
continuat Aproape de la sine. 
Două puncte ale itinerariului 
nostru — comunele Movilița Și 
Coșereni din județul Ilfov — 
ne-au ilustrat un mod diametral 
opus de ă privi răspunderile or
ganizației U.T.C. în acest dome
niu.

Primul popas, la Movilița. 
Tehnicianul veterinar Constan
tin Mazilu, locțiitorul secretaru
lui U.T.C., nu ne poate furniza 
d^cit... proiecte. Ultima compe
tiție organizată în comună ? Un 
turneu de fotbal care a avut loc 
în satul Roșiori cu participarea 
a trei echipe, în luna august. 
In rest, de atunci, nimic. Nu tre
buie înțeles că dacă, uneori, în 
timpul liber, cițiva cooperatori 
bat mingea la o poartă, asta 
s-ar putea numi activitate spor
tivă organizată, de organizația 
U.T.C. și asociația sportivă. De 
fapt asociația „Avîntul" Movi
lița, figurează doar în scripte. 
Președintele ei, Petre Dedu, un 
om în vîrstă, este preocupat de 
orice altfel de activități, fie ele 
profesionale sau obștești, nu
mai de sport nu. 65 de tineri, și 
însuși tovarășul Petre Dedu, tot 
așteaptă de o bună bucată de

Clipe libere, folosite din plin : la Ghimpați, pe terenul de sport și împrejurul lui, tinerii coope- 
latori se întilnesc aproape zilnic Foto : VIOREL RABA

Rapidistele au ciștigat turneul
Aseară s-a consumat gala finală a turneului 

internațional feminin de volei. O atracție aparte 
a fost prilejuită de jocul din deschidere Rapid— 
Penicilina. Din păcate, doar Rapid a existat cu 
adevărat pe teren, asigurind, printr-un soliloc, 
spectacolul voleibalistic pe care multi il aștep
tau. Penicilina a decepționat complet, fiind doar 
o umbră a echipei din meciurile precedente cind, 
ne dezvăluise in primele două seri foarte mult 
din sintaxa bogată și spectaculoasă a acestui 
sport, oferind, în schimb, un joc cu propoziții 
simple, adică fără combinații, cel mult o pasă 
ori două, rar trei, cu explozii sporadice de su
turi semnate de Itu sau Căunei. în fața unui 
asemenea adtcrsar, rapidistele fără să simtă

trena emoțiilor și fără să cheltuiască prea multă 
energie — folosind același sextet de jucătoare 
— a învins cu 3—0. în partida vedetă, Dimano 
n-a putut rezista formației berlineze care a prac
ticat un volei de arhitectură „gotică" datorită 
înălțimii jucătoarelor Haag, Schmidt, Heller, 
Schoart și Jochmann, în același timp adevărate 
tunare, in fața cărora blocajul dinamovistelor 
a lost în majoritatea situațiilor distrus. Totuși 
partida, a plăcut, avînd un nivel ridicat. Oas
petele au cîștigat pe merit cu 3—0. Clasamentul 
final al turneului arată astfel : Rapid 3 victorii, 
Selecționata Berlinului 2 victorii, Dinamo o 
victorie și Penicilina 0 victorii.

CORNEL VALEANU

0 0 0 0 0 0
(Urmare din pag.-el)

tîrziu, pe șantierele marilor 
combinate, răspîndite în întreaga 
țară, altele au fost condițiile fa
ță de acelea ale „Eșalonuiui“-Bi- 
caz... Condiții mult mai moder
ne, mult mai prielnice. Deci, 
„mai ușor". Dar răspunderea ?... 
Nu a fost, oare, ea, de la o e- 
tapă la alta, cu mult mai mare ? 
La Bumbești-Livezeni s-a con
struit o cale ferată ; la Bicaz
— un complex energetic ; la 
Porțile de Fier se ridică un gi
gant de dimensiuni continenta
le... Și enumerarea, în permanent 
crescendo, ai putea continua 
căci, după cîte știu, în curînd, 
pe Olt se va ataca o suită de 
lucrări energetice a cărpr pu
tere o va egala și chiar depăși 
pe cea de la Porțile de Fier- 
Dar asemenea exemple ne poate 
furniza orice loc de pe harta ță
rii. Cu un d'eceniu în urmă, la 
Iași, tineretului i se încredința 
răspunderea construirii unei 
case de cultură ; azi tinerii de 
pe aceste meleaguri au fost puși 
față-n față cu sarcina constru
irii, dării în funcțiune și activă
rii productive a unei uzine — 
cea de fibre sintetice — a că
rei valoare este însemnată cu 
cifre înalte în planul de stat. 
Și acesta este numai un exem
plu... Despre ce „ușor" poate fi 
vdrbg aici, îh împrejurări în 
care, la. fel ca și în ceea ce pri
vește trecutele tinere generații
— dar la alte dimensiuni desi
gur — tineretul de azi este che
mat să-și dea măsura întregii 
lui puteri creatoare, să înfăp
tuiască, pentru țară, realizări 
cu care va trebui să se reco
mande atunci cînd, ajuns la 
maturitate, va sta față în față 
cu viitoarea generație tînără ? 
Adică exact ce facem noi, bă- 
trînii și maturii de azi, cînd ne 
recomandam, prin intermediul 
faptelor noastre, celor tineri.

— Acesta ar fi unul din as
pectele problematicii puse în 
discuție. Altul ?...

— Ca să fiu mai explicit, voi 
da un exemplu strict autentic. 
Recent, un tovarăș pe care-1 cu
nosc de zeci de ani mi s-a plîns 
că fiul său, stu/lerit. în anul doi, 
a rămas repetent. îl știu pe acel 

vreme ca „președintele" să fie 
schimbat. Secretarul U.T.C., Tu
dor Jegu, locțiitorul său, ba chiar 
plenul comitetului U.T.C. din 
comună, nu pot lua în discuție 
această problemă ? N-am putea 
spune că o astfel de schimbare 
ar transforma spectaculos în- 
tieaga viață sportivă a comunei.

LIPSEȘTE ESENTIALUL-
PUNTEA DE LEGĂTURĂ

• CE SE ÎNTÎMPLĂ! PE TERENURILE DE SPORT ALE SATULUI ÎN LE DE TOAMNA?
• DOUĂ SECVENȚE — DOUĂ COLECTIVE — DOUĂ CONCEPȚII. • DE CE SOLUȚIILE SIM
PLE SE ÎNTREVĂD CEL MAI GREU? • TINERII COOPERATORI AȘTEAPTĂ REVIRIMENTUL. CIT

TIMP ÎNCĂ ?

Desigur, sînt multe de făcut în 
afară de aceasta. Dar a avea în 
fruntea asociației un tînăr, pa
sionat de sport, care să mobili
zeze în jurul său entuziasmul 
celorlalți ni se pare cel mai fi
resc lucru. Pentru că la Movili
ța, totul trebuie luat de la ca
păt.. Trei șahuri și un rînd de 
table nu co.nstituie, în nici un 
caz, materialele necesare unei 
activități sportive cît de cit via
bile. Totul pare și mai de neîn
țeles cu atît mai mult cu cît ti
nerii au la dispoziție teren de 
fotbal, de volei și chiar o popică- 
rie —- dată uitării, însă. Locții
torul secretarului U.T.C. ne re
lata, cumva parcă cerîndu-ne 
părerea, că ar putea fi organizat 
cu ușurință un concurs de tir — 
„cel mai bun ochitor" — și chiar 
o echipă destul de bună, de han
dbal. Cine vă oprește, tovarășe 
Mazilu ? Mai bine zis, ce aș
teptați ? Poate că, tinerii din 
alte comune, care nu au nici 
terenul de sport pe care îl a- 
veți dv., nici popicaria, nici po
sibilitatea de a practica tirul 
(n.n. Constantin Mazilu este și

tînăr — ca de altfel și pe tatăl 
său — de cînd era copil și știu 
că a primit o educație bună în 
care însuși exemplul vieții de 
muncă neobosită a părinților 
săi ar fi trebuit să aibă cel mai 
mare rol. Spun „ar fi trebuit" 
pentru că, din păcate, tocmai în 
virtutea acestui „mai ușor" de 
care vorbeam, dar de data a- 
ceasta apărut sub altă înfățișa
re (aceea în care omul matur 
spune : „Eu am dus-o greu ; 
să-i fie barem copilului meu 
mai ușor.") părinții au greșit 
față de odrasla lor. Au greșit 
neobișnuindu-1 încă de mic, cu 

„Mai ușor? 
Dimpotrivă!“

greul nobil al răspunderii indi
viduale, cu necesitatea de a da 
înainte de a pretinde. O greșea
lă în care părinții au persistat, 
ea culminînd cu crearea, pentru 
tînărul ajuns student, a unei... 
rente lunare destul de consis
tente, rentă pe care junele a 
socotit-o ca pe ceva care i se 
cuvine de la sine, ajungînd im
plicit la concluzia că nu mai 
trebuie să muncească de vreme 
ce totul îi vine de-a gata. Re- 
zultaul, trist pentru părinți și, 
în mod sigur, cu repercusiuni 
nefaste asupra viitoarei evoluții 
a fiului, nu putea fi altul.

Dar să mergem mai departe, 
acceptînd adevărul că nu toți 
tinerii crescuți de părinții lor 
departe de răspunderi ajung la 
repetenție și că cei mai mulți 
își termină cu bine studiile, de
venind specialiști și ajiingînd, 
acum abia, în fața primei res
ponsabilități a vieții lor — și 

comandantul centrului de pregă
tire a tinerilor pentru apărarea 
patriei) ar fi găsit mult mai u- 
șor soluțiile care, parcă, vă spe
rie prin simplitatea lor. Ce ar 
ti de făcut ? Notați, in ordine : 
un președinte de asociație tînăr, 
destoinic, căruia să-i placă spor
tul ; alcătuirea unor echipe de 

handbal și organizarea unor 
partide fiindcă asta vă cer ti
nerii dv ; fondurile ce vi se cu
vin să fie adunate la asociație. 
Și o dată lucrurile urnite din 
loc, este exclus să nu aveți — 
în afara doar a scriptelor, ca 
acum, — și realizări și rezulta
te reale. N’-ar trebui, credem, să 
omiteți a solicita sprijinul șco
lii. al profesorului de speciali
tate ca și al conducerii C.A.P, 
Ambii factori au îndatorirea de 
a veni în sprijinul activității 
sportive. Dacă acești factori nu 
se oferă singuri, atunci solicita- 
ți-Ie sprijinul !...

La cîțiva kilometri, o altă co
mună — Coșereni. Șecretarul 
U.T.C. — tînărul contabil, Nico
lae Trifu. De data aceasta însă, 
am avut de ascultat mai puți
ne relatări, în schimbul unor e- 
xemplificări practice. Pe terenul 
de fotbal, animație : un inimos 
instructor, Andrei Marin, se o- 
cupa de pregătirea jucătorilor. 
Un teren îngrijit, împrejmuit cu 
gard nou din prefabricate. «Am 
solicitat sprijinul organizației 
de partid, a conducerii C.A.P,

încă una de cea mai mare în
semnătate. Ei bine, tocmai din
tre aceștia se aleg acei ingineri 
sau medici sau dascăli sau cer
cetători al căror prim cuvînt, o 
dată intrați pe poarta uzinei, 
dispensarului, C.A.P.-ului, cla
sei de școală sau laboratorului, 
este cuvîntul referitor la drep
turi, la acel „mi se cuvine" a- 
mintit în cazul junelui repetent. 
Or, potrivit celei mai elementa
re logici, în orice domeniu de 
activitate, pentru a ți se cuve
ni ceva trebuie să faci mai în
tîi demonstrația concretă, prin 
fapte, că meriți acel ceva. Dar

tinerii din categoria de care 
vorbeam nu vor să-și asume 
răspunderea unei asemenea de
monstrații. De aici acele „de- 
zertări" de la îndatoririle pro
fesionale — de fapt îndatoriri 
civice, patriotice — pe care le 
discutăm în ultima vrtme...

— Deci, obișnuința tînărului, 
încă din vîrsta fragedă, cu greul 
răspunderii o socotiți un impor
tant mijloc de educație.

— Unul fundamental aș zice. 
Să fim înțeleși, cazurile de de- 
zerțiune despre care vorbeam nu 
sînt atît de nefaste prin canti
tatea lor cît sînt de primejdioa
se prin influența pe care o pot 
avea asupra tinerilor — cei mulți 
— de bună credință. A-și vedea 
un coleg de profesie tolănit la 
masa unui bar, în loc să fie pre
zent în hala uzinei unde a fost 
repartizat, poate constitui, chiar 
pentru tînărul care s-a prezentat 
la post, un „exemplu de brava

a celorlalți, factori din comună, 
la care am găsit înțelegere..." — 
ne „divulgă" secretarul însuși. 
La căminul cultural masa de 
tenis este luată cu asalt în fie
care după-amiază. La fel șahu- 
rile. Ne-a fost prezentat cel mai 
bun sportiv din comună : Gheor- 
ghe Radu, imbatabil fa tenis de 

masă, președintele asociației 
sportive. Să fie numai o coin
cidentă ? Materiale sportive se 
găsesc, de asemenea. Un bun 
gospodar, casierul asociației,Con
stantin Nițescu, știe mereu ce

Constructorii 
sînt pregătiți

(Urmare din pag. I) 

dacă aportul lor de oameni pri- 
cepuți, cu prestigiu de specialiști 
ar fi fost cel așteptat, e de pre
supus că azi peste întreprindere 
nu ar pluti o ceață a incerti
tudinii.

— Să începem cu ALEXAN
DRU CODREANU, care a fost 
inginer șef al întreprinderii, ne 
spune tovarășul Ion Armanu, se
cretarul comitetului de partid.

Dînsul a plecat prin demisie 
la Ploiești. După dînsul a plecat 
și inginera LILIANA CUMPA- 
NAȘU, adueînd o motivare de 
ordin... sentimental.

VAS1LE G AVRIL, inginer șef 
adjunct, a plecat tot prin demisie 
la Iași, invocînd condiții de via
ță neprielnice. IOAN AZOIȚEI, 
după ce a fost criticat pentru pa
sivitate, ,țiea .prezpnțat și, el de
misia. Se pare că asta și aștepta. 
Ing. VICTOR FECIORU, șeful 
șantierului instalații, a fost sanc
ționat în dese rinduri pentru 
neîndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. în loc să caute să înțe
leagă menirea și răspunderea pe 
care o avea în funcția respecti
vă, să ia măsuri pentru îndrep
tare, a pleoat și dînsul. Acum o 
săptămînă, de la același șantier, 
după ce i s-a terminat stagiatura, 
a plecat și inginerul NICOLAE 
ENE. Și-a prezentat demisia în 
mod politicos și a plecat fără a- 
dresă. Ing. ERVIN BELINSCHI, 
șef de șantier, a invocat faptul că 
are familia la Brăila. Așa că în
tr-o seară a luat o coală de hîr- 
tie albă și a scris cu litere mari, 
rotunjite o cerere de demisie. La 
fel inginerul N. CIIIRIAC, care 
abia terminase stagiul.

—- La cîțiva ingineri tineri a 
trebuit să renunțăm noi, ne de
clară secretarul comitetului de 
partid, deoarece comportarea lor 
pe șantier era în afara oricăror 
norme ale eticii conducătorului 
procesului de producție. E jenant

dă" — căci știm bine ce năstruș
nice interpretări dau uneori ti
nerii noțiunilor de bravură, de 
eroism etc. Și atunci nevoia de 
„mai ușor" poate deveni con
tagioasă, îneît...

— Incit ajungem din nou, dacă 
v-am înțeles bine, tot la pro
blema cuantumului de răspun
dere ce revine fiecărei genera
ții.

— Exact. Iar în cazul actualei 
generații tinere, repet, răspunde
rea este de o însemnătate spo
rită. Căci un inginer nu mai este 
un mînuitor de tîrnăcop de pe 
vremea Bumbești-Livezenilor. El 

este un specialist pentru a cărui 
instrucție națiunea a investit 
eforturi materiale — căruia, să 
se țină cont, i-a dat înainte de 
a-i pretinde — în care și-a pus 
speranțe mari și de la care aș
teaptă eforturi productive, crea
toare, de aceleași dimensiuni, pe 
măsura programului de dezvol
tare a țării. E o eroare de op
tică : unii tineri specialiști pre
tind de Ia societate chiar înain
te de a-și fi plătit, față de ea, 
cele mai elementare datorii. E o 
chestiune de echitate aici...

— Și, într-un fel, de roman
tism.

— Dacă vreți... Dar mie mi se 
pare că la unii tineri — la cei ce 
exersează fie un individualism 
de nuanță pragmatică nespecific 
tinereții, fie o apatie, un spleen 
de import — această noțiune de 
romantism tineresc — ca și a- 
ceea de ideal de altfel. în accep
țiunea nobilă a cuvîntului — 

-trebuie cumpărat, știe să admi
nistreze fondurile. Conducerea 
cooperativei agricole sprijină 
activitatea sportivă. Cum ? — 
am întrebat. „Astăzi, dac-anr a- 
vea meci la Ion Roată, Jilavele, 
Horia sau Malu Roșu, mijloa
cele pentru transportul sportivi
lor și al numeroșilor susținători 
n-ar fi o problemă — este răs
punsul unui apreciat fotbalist, 
mecanicul cooperator Costel 
Stanciu.

Alăturarea acestor două exem
ple ne scutește de explicații. Ea 
ilustrează elocvent ceea ce nu
mim preocupare și tragere de 
inimă. într-un caz, și inactivita
te plus indolență, în celălalt. Și 
dacă la Movilița nu se face sport 
decit în cadrul etapelor de masă 
ale „Cupei tineretului de la sa
te" — adică o dată-n vară și al- 
tădată-n iarnă,-și atunci pentru 
a fi respectate niște indicații ce 
vin de la secția sport a comi
tetului județean U.T.C. — cu si
guranță că totul trebuie expli
cat mai întîi prin prisma preo
cupării organizației U.T.C. de 
a-șî îndeplini o elementară în
vestitură : aceea de a face totul 
pentru a oferi tinerilor activi
tăți sportive multiple, variate, 
continui, spre a le satisface do
rința de mișcare în aer liber, 
de destindere și pasiunea de a se 
întrece pe terenul de sport la 
disciplinele pe care le îndrăgesc,

VIOREL RABA

pentru noi să facem asemenea 
referiri, dar renunțarea lor la 
demnitatea de inginer ne obligă. 
Și ne sînt citate numele tineri
lor ingineri CĂTĂLIN LIȚU, 
ALEXANDRU 1ONESCU, VIR
GIL PIPA și ILIE ANDRONIC.

Ce au făcut mai sus-numiții ? 
Ilie Andronic, ca șef de șantier, 
iar inginerul Alexandru Ionescu 
ca șef de lot, au oferit un spec
tacol în fața tuturor muncitorilor 
în subordine, demonstrîndu-și 
măiestria pugilistică. Cătălin 
Lițu a venit la Vaslui „antrenat" 
pe alte șantiere. Colegii lor, Vir
gil Popa și Alexandru Ionescu, se 
preocupau mai mult de păhărel 
decît de organizarea muncii pe 
șantier.

Desigur, atitudinea acestor oa
meni, cărora li s-au oferit funcții 
de mare răspundere în cadrul 
LG.M. Vaslui, ne stîrnește cel 
puțin nedumerirea. Sînt ingineri 
tineri dar în loc să dovedească 
ceea ce se cerea, că nu în za
dar s-a investit încredere în ei, 
au tinut să se evidențieze prin 
părăsirea locului de muncă, prin 
abateri grave de la etică. Nu ți
nem deloc să facem considerații 
de morală elementară, însă cazul 
lor stîrnește, după cum mai spu
neam, cel puțin nedumerire. De
sigur, ducînd lipsa aportului a- 
cestor cadre de conducere, I.C.M. 
Vaslui, cum era și firesc, în a- 
cest penultim ceas se prezintă cu 
unele restanțe, din fericire, nu 
prea mari. Perpetuarea multor 
deficiențe mai ales în ce privește 
dotarea locurilor de muncă, cu 
cele necesare, în folosirea fondu
lui de timp și a utilajelor se da- 
toresc, fără îndoială, și celor 12 
tineri ingineri. Dar, în ciuda a- 
cestor greutăți, sînt premise ca 
întreprinderea din Vaslui să-și 
îndeplinească planul, să treacă 
examenul bilanțului anual. Cum 
rămîne cu cei 12 ingineri ? Nu 
credeți că ar trebui invitați la o 
reexaminare ?

este socotită ca find învechită 
și necorespunzăioare cu „timpul 
modern". Or, a fi un tînăr cu 
adevărat modern înseamnă, 
după părerea mea, cu totul alt
ceva decît a nu te spăla zile-n 
șir sau a căsca plictisit, după 
ultimul răcnet al modei hippy.

— Ar fi foarte interesant pen
tru cititorii noștri să știe cum 
vi-1 imaginați dumneavoastră, 
un octogenar; pe tînărul modern 
în adevărata accepție a cuvîn
tului.

— Ca pe un tînăr exemplar 
uman armonios dezvoltat fizic și 
psihic, ceva mai lucid decit tre
cutele generații dar dispunînd 
de o combustie interioară pe 
măsura incandescenței acelora, 
bine pregătit intelectual și pro
fesional, capabil să facă fața la 
locul lui de muncă exigențelor 
puternicei revoluții tehnico- 
științifice pe care o trăiește o- 
menirea — și, mai cu seamă, 
neprecupețind nimic, în spiritul 
îndemnului dat de partidul nos
tru, pentru a afirma, prin reali
zări productive, aportul țării 
sale la această revoluție.

— Ați imaginat un portret ex
presiv, emoționant...

— N-a fost nevoie să mi-1 ima
ginez. Pentru că asemenea ti
neri, cu adevărat moderni, eu 
întîlnesc zilnic. Fie la centrul 
nostru universitar, fie în între
prinderile de pe platforma in
dustrială — cu adevărat moder
nă — a lașului, fie la catedrele 
școlilor și liceelor sau în sălile 
unităților spitalicești din cir
cumscripția mea electorală. De 
fapt, asemenea tineri sînt. în în
treaga țară, cei mai mulți. Mi 
se pare, însă, că tocmai despre 
faptele lor se vorbește la noi 
prea puțin, că tocmai exemplul 
lor este prezentat cu oarecare 
sfială și. mărturisesc sincer, 
nu-mi pot explica această reți
nere. După părerea mea, orga
nizația de U.T.C., ca și presa, 
radioul sau mișcarea cultural- 
artistică ar putea să-și facă, din 
studierea profilului spiritual al 
unor asemenea tineri, din popu
larizarea datelor lui, din lauda 
lor, sarcina cea mai nobilă - și 
totodată cea mai eficient-educa- 
tivă.



□□
Joi, la amiază. Camera de Co

merț din Londra a oferit, în sa
loanele Hotelului Savoy, un de
jun în onoarea primului ministru 
Ion Gheorghe Maurer și a per
soanelor care-1 însoțesc. La dejun 
au participat Roy Mason, minis
trul comerțului, lordul Erroll of 
Hale, vicepreședintele Camerei de 
Comerț, miniștri de stat și sub
secretari de stat de la ministerele 
afacerilor externe, tehnologiei, co
merțului. conducători și reprezen
tanți ai unor mari firme indus
triale și comerciale, ziariști.

Adresînd un călduros bun venit 
premierului român, în numele 
membrilor Camerei de Comerț 
din Londra, lordul Erroll of 
Hale a subliniat — în toastul 
rostit cu acest prilej — evoluția 
ascendentă a relațiilor economice 
și comerciale dintre cele două 
țări, exprimîndu-și, totodată, con
vingerea că actuala vizită a pre
mierului Ion Gheorghe Maurer 
va contribui la dezvoltarea în 
continuare a cooperării economi
ce britano-române.

Mulțumind pentru ospitalitatea 
cu care a fost țntunpinat, primul 
ministru al României și-a expri
mat — în răspunsul său — satis
facția pentru modul în care evo
luează relațiile economică dintre' 
cele două țări. Subliniind dorin
ța României de a contribui la 
amplificare^ acestor relații, atît 
pe plan economic, cît și în alte 
domenii, vorbitorul a arătat că 
eforturile comune în această di
recție asigură nu numai avantaje 
economice reciproce, ci constituie, 
totodată, un important aport la 
instaurarea unui climat de înțele
gere și pace în lume.

★
După-amiază, premierul român 

și persoanele care-1 însoțesc au 
făcut o vizită la Palatul Westmin
ster, sediul Parlamentului brita- 
nio.

Întîmpinați de secretarul 
grupului britanic al Uniunii In
terparlamentare, M. J. Paterson, 
înalții oaspeți au vizitat acest 
monumental edificiu, de care sînt 
legate multe momente importan
te din istoria poporului britanic. 
Ei au fost apoi invitați să asiste 
la ora interpelării din Camera 
Comunelor, în cadrul căreia pri
mul ministru și alți membri ai 
guvernului au răspuns la între
bări ale deputaților asupra unor 
probleme privind politica internă 
și externă a cabinetului.

în continuarea programului a- 
celeiași zile, premierul Ion 
Gheorghe Maurer a participat la 
o recepție oferită în onoarea sa 
și a persoanelor care-1 însoțesc 
de guvernul Marii Britanii. Oas
peții au fost întîmpinați, la 
Banqueting House, de George 
Thomson, cancelar al ducatului 
Lancaster. La recepție au partici
pat membri ai guvernului, perso
nalități ale vieții economice, cul- 
tural-artistice, oameni de știință, 
ziariști.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit joi seara un dineu în saloa
nele Hotelului Claridges, în onoa-

rea primului ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson.

Au luat parte Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Londra, Nicolae Nicolae, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Gheorghc Oprea, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini, și alte persoane ofi
ciale române.

Din partea britanică, la dineu 
au fost prezenți Michael Stewart, 
ministrul afacerilor externe și al 
Commonwealth-ului, lordul Sha- 
kleton, lord al Sigiliului privat și 
lider al Camerei Lorzilor, Fred 
Peart, lider al Camerei Comune
lor, George Thomson, cancelar al 
ducatului Lancaster, Cledwyn Hu
ghes, ministrul agriculturii, Denis 
Laskey, ambasadorul Marii Bri
tanii la București, Robin Brook, 
președintele Camerei de Comerț, 
lordul Blacket, președinte al Royal 
Society, precum și președinți ai 
unor mari companii industriale.

în cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru Harold 
Wilson au toastat pentru prietenia 
dintre cele două popoare, pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
multilaterale dintre România și 
Mărea Britanie, pentru pace și 
înțelegere între popoare.

Joi după-amiază au avut loc, la 
Foreign Office, convorbiri ofici
ale între Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Ro
mâniei, și Michael Stewart, mi
nistrul afacerilor externe și al 
Commonwealth-ului al Marii Bri
tanii.

La convorbiri au participat, din 
partea română, ambasadorul Va
sile Pungan, și Cornel Vladu, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne, iar din partea britanică 
George Thomson, cancelar al du
catului Lancaster, și ambasadorul 
Denis Laskey.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind relații
le bilaterale româno-britanice, 
precum și aspecte ale situației in
ternaționale, printre care proble
ma securității europene, proble
ma vietnameză, situația din O- 
rientul Apropiat, rolul și activi
tatea Organizației Națiunilor 
Unite.

Privit prin hubloul 
avionului, de la mari 
înălțimi, peisajul mau- 
ritanian oferă o ima
gine 
nele 
tuni 
pul 
largi

Tensiune in Cipru
Consiliul de Miniștri al Ci

prului s-a întrunit joi pentru a 
doua oară, pentru a examina 
o serie de măsuri de securita
te. menite să pună capăt ac
tualei stări de tensiune care 
s-a creat în insulă, ca urma
re a repetatelor atentate asu
pra unor edificii publice și a 
forfelor de ordine. Corespon
dentul din Nicosia al agenției 
FRANCE PRESSE, citind 
presa locală, relatează că pre
ședintele Makarios este „deo
sebit de preocupat" de at
mosfera care domnește în Ci
pru după atentatul asupra u- 
nui polițist în orașul Limassol,

selenică. In zo- 
bintuite de fur- 
ciclonice, nisi- 
se depune în 
valuri circulare. 

Mauritania nu-și dez
minte renumele de 
„țara nisipurilor". Cu- 
prinzind în limitele 
frontierelor sale a- 
proape întreaga Sa- 
hară occidentală, a- 
ceastă țară africană 
cunoaște doar în sud, 
unde fluviul Senegal 
biruie pustiul, verde
le crud al culturilor 
de mei și orez, al 
pădurilor de salcimi 
saharieni producători 
ai renumitei „gume 
arabice". In rest — 
nisip, și undeva, dea
supra, platoul Tagant, 
dominind tăcerea de
șertului 
doar de 
nomazilor 
de cămile

Abia în 
după cucerirea inde
pendentei in 1960, 
populația de 1,5 mi
lioane locuitori, a în
ceput să se îndelet
nicească și cu alte 
profesii decît_ crește
rea vitelor, 
rirea unor 
importante 
reuri ( fier, 
tan, cositor etc)

întreruptă 
strigătele 
crescători 

sau capre, 
ultimii ani,

Descope- 
zăcăminte 
de mine- 
cupru, ti- 

as-

• ambasadorul repu
blicii SOCIALISTE ROMA
NȚA la Tokio, Iosif Gheorghiu, 
a fost primit de Masayoshi 
Ohira, ministrul de externe 
ad-interim al Japoniei, in le
gătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor dc acreditare. Cu 
acest prilej, a avui loc o con
vorbire cordială.

ÎNCHEIEREA SESIUNII F.A.O.
• JOI ȘI-A ÎNCHEIAT LU

CRĂRILE cea de-a 15-a sesiune 
a Conferinței Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură 
(F.A.O.).

In aplauzele tuturor celor pre
zenți, conferința a adoptat, 
printre altele, două rezoluții i- 
‘nițiate de Republica Socialistă 
România. Prima rezoluție, la

Școala: victimă a 
„amputărilor bugetare"

Imediat după instalarea sa, cu aproximativ o lună în urmă, noul guvern din Brazilia a recu
noscut că are de făcut față unor grave carențe existente la toat; nivelele educației în țară. 
Ocupîndu-se de această problemă, mai multe ziare din Rio de Janeiro și Sao Paulo au subliniat 
că situația actuală este un rezultat al politicii negative în domeniul alocațiilor bugetare destinate 
învățămîntului dusă de guvernele din ultimii ani cît și a influenței, apreciată drept „anti-națio- 
nală", ce a fost exercitată de consilierii și experții nord-americani.

S.U.A. : Demonstrație la San 
în Vietnam. Pe pancarta mare

Divergențe
persistente

DUPĂ CONVORBIRILE 
MINISTRULUI DE EXTERNE 

FRANCEZ LA ROMA
După vizita fulger a 

ministrului de externe 
francez, Maurice Schu
mann, la Roma, observa
torii politici de aici sînt 
de părere câ pozițiile ce
lor două guverne conti
nuă să rămînă neconver
gente.

în principal, aceasta se re
feră la metodele și conținutul 
unor măsuri privind evoluția 

• relațiilor din cadrul Pieței co
mune. De pildă, în probleme
le politicii agricole — dintre 
cele mai controversate — 
Nloro este de părere că nu 
trebuie stabilită o scadență 
rigidă privind negocierile din
tre cei șase, în timp ce Schu
mann cere 
menului de 31 
1969. De asemenea, el consi
dera că faimosul 
francez 
profundarea și lărgirea Pieței 
comune — este un tot ce nu 
poate fi reglementat doar 
parțial. Aceasta — consideră 
unii observatori — reflectă de 
fapt contradicțiile de fond ce 
fac ca primirea Angliei să 
continue a fi amînată.

respectarea ter- 
decembrie

„Triptic" 
desăvîrșirea, a-

Francisco pentru încetarea imediată a intervenției americane 
purtată de demonstranți scrie : „Nici unul să nu mai moară !".

7»ATROCITĂȚI INIMAGINABILEu

• După dezvăluirea masacrului de la Song

My • Declarația M. A. E. al R. D. Vietnam

• Dezbaterile din comisiile Congresului
S. U. A

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care se arată că 
guvernul acestei țări denunță cu 
hotărîre masacrul de la Song My 
și celelalte crime comise de ame
ricani în Vietnamul de sud.

Guvernul R.D. Vietnam chea
mă guvernele și popoarele iubi
toare de pace și dreptate, organi
zațiile democratice internaționa
le Și regionale, personalitățile și 
oamenii cu vederi progresiste din 
Statele Unite să-și ridice glasul 
și să ia măsuri pentru a opri pe 
agresorii americani să-și intensi
fice sprijinul și ajutorul pentru 
lupta justă a poporului vietnamez 
pentru independență și libertatea 
patriei, pentru pacea in Asia și în 
lumea întreagă. *

Reprezentanța specială a Repu
blicii Vietnamului de Sud în Re
publica Democrată Vietnam a or
ganizat joi la Hanoi o conferință 
de presă, la care au luat parte 
doi martori oculari, supraviețuitori 
ai masacrului populației satului 
sud-vietnamez Song My, organi
zat la 16 martie 1968, de către o 
unitate militară americană. Cei 
doi, — un băiat în vîrstă de 13 
ani și o fată de 12 ani — au re
latat ziariștilor felul în care fami
liile și consătenii lor au fost uciși,

cuns sub dunele ar
zătoare ale deșertu
lui, a permis dez
voltarea primelor u- 
nități industriale. In- 
tr-un timp scurt, 
Mauritania a devenit 
al doilea producător 
african de minereu 
de fier. La Fort-

presu-rii). Se fac . 
puneri privind spo
rirea producției de 
cupru, pînă în anul 
1980, la un nivel de 
circa 100 000 de tone.

Pentru asigurarea 
cadrelor necesare e- 
conomiei, autoritățile 
din Mauritania con-

înnoiri în
„țara

nisipurilor"
Gourand, se află cel 
mai mare bazin mi
nier cu o producție 
de circa 7 milioane 
tone 
Noi 
vor 
triei

oxizi de fier, 
perspective se 

deschide indus- 
extractive în 

cursul anului viitor 
cînd se va începe 
exploatarea zăcămin
telor cuprifere de la 
Akjoujt (la 250 km 
nord de capitala ță-

multă
în capitala 
Nouakchott, 

bîntuit de 
in limba 

10 
urmă doar 
— au 

mai

ener- 
ță- 

(„o- 
vîn- 
băș- 

ani 
un

fost con- 
multe 

un li-

sacră 
gie. 
rii, 
rașul 
turi" 
tinașilor) cu 
în 
sat 
struite 
școli primare, 
ceu mixt pentru 650 
de elevi, un altul 
pentru fete, mai mul
te colegii pentru pre-

gătirea cadrelor teh
nice, o școală nor
mală de învățători 
și o alta pentru for
marea diferitelor spe
cialități de funcțio
nari necesari admi
nistrației publice. 
Dezvoltarea învăță
mîntului întîmpină, 
însă numeroase di
ficultăți in special, 
datorită faptului că 
numai circa 25 la 
sută din populația 
țării are un caracter 
stabil. S-a găsit to
tuși o soluție, care 
pare a început să 
dea rezultate. O sală 
de clasă, sub aco- 
perămîntul unui cort 
din piele de cămilă 
însoțește triburile de 
nomazi, în căutări
le lungi ale oazelor. 
O școală, care se 
deplasează de-a lun
gul drumurilor de 
intersecție a carava
nelor de cămile. 200 
de asemenea 
funcționează în 
șert.

La 9 ani 
dobindirea 
denței, Mauritania se 
află în plin efort 
pentru înlăturarea 
stării de subdezvol
tare, pentru consoli
darea independenței 
și asigurarea unor noi 
pași pe drumul pro
gresului.

cu singe rece, de către soldații 
americani.

In ședințele desfășurate 
miercuri, cu ușile închise, de Co
misiile pentru serviciile forțelor 
armate ale Senatului și Camerei 
Reprezentanților, consacrate exa
minării masacrelor la care s-au 
dedat trupele americane împotri
va populației civile din Vietnamul 
de sud, au fost prezentate, pen
tru prima oară, diapozitive în 
adori înfățișînd crimele din sa
tul My Lai. Numeroși congres
meni americani nu și-au putut 
ascunde indignarea față de a- 
ceste masacre. Președintele Comi
siei senatoriale pentru serviciile 
forțelor armate, Stephen Young, a 
precizat, după ședință, că cele vă
zute „au demonstrat o cruzime ce 
nu putea fi depășită în timpurile 
lui Hitler '. El a menționat că una 
din fotografii înfățișa „necomba- 
tanți uciși avînd piepturile tăiate 
cu baionetele" adăugind că nu
mărul civililor asasinați s-ar putea 
ridica la aproximativ 700. Young 
a subliniat că a fost șocat de „a- 
ceste atrocități inimaginabile". Se
natorul Daniel Inouye, care și-a 
pierdut mîna dreaptă în cursul 
ultimului război mondial, a de
clarat : „Credeam că sînt blindat 
față de cruzimi, dar acum trebuie 
să recunosc că mi s-a făcut rău 
dună cele ce am văzut".

Pe de altă parte, senatorul 
Charles Goodell a declarat că a 
primit o serie de informații pri
vind alte atrocități comise de tru
pele americane împotriva popu
lației pașnice srtd-vietnameze. El 
a refuzat să dea alte amănunte.

In anul 1969, trupele america
ne din Vietnamul de sud, îm
preună cu cele saigoneze și sud- 
coreene, au înfăptuit 11 masacre 
similare celui de la Song My, 
relatează agenția GIAI PHONG.

S-a reamintit cu acest prilej 
câ una din primele preocupări 
ale lui Suplicy de Lacerda, de
ținătorul primului portofoliu de 
ministru al educației în perioa
da regimului fostului președin
te Castelo Branco a fost de a 
da universității braziliene „un 
tratament de șoc". Drept urma
re, sub pretextul „combaterii 
subversiunii", au fost operate 
numeroase arestări în rînduri- 
le studenților, a fost dizolvată 
Uniunea Națională a Studenți
lor Brazilieni și au fost conce
diate 215 cadre didactice de la 
Universitatea din Brasilia. în
cercările ministrului Lacerda de 
a crea o organizație studen
țească pro-guvernamentală s-au 
soldat cu un eșec. Miniștrii ce 
i-au urmat s-au îngrijit, aproa
pe în exclusivitate, de introdu
cerea normelor regimului mili
tar la toate nivelele educației. 
Printre acestea s-a numărat și 
ceea ce a fost numit în mod 
exagerat drept „reforma Uni
versității". Măsura și-a propus 
crearea unui număr sporit de 
cadre tehnice pentru necesită
țile industriei dar a fost anula
tă, în mare parte, prin restric
țiile impuse unor sectoare ale 
populației de a urma învăță- 
mîntul universitar. Principala 
piedică a constituit-o sprijinul 
acordat înființării unor institute 
particulare de învățămînt su
perior care, prin taxele exorbi
tante ce au fost impuse, au 
constituit, în fapt, o barieră în 
calea dorinței a zeci de mii de 
tineri de a primi o pregătire 
universitară.

Studenții nu au întîrziat să-și 
manifeste opoziția față de a- 
ceastă „reformă", susținînd ne
cesitatea ca universitățile bra
ziliene să devină centre de cer
cetări științifice și de pregătire

a unor cadre cu calificare ri
dicată.

In scopul aplicării „reformei", 
guvernul fostului președinte 
Costa e Silva, a apelat la ser
viciile profesorului nord-ame- 
rican Rudolph Atcon, investit cu 
titlul de secretar executiv al 
Consiliului rectorilor, căruia 
i-au fost acordate „depline pu
teri". Concomitent, Ministerul 
Educației al Braziliei a încheiat 
’19 acorduri cu Agenția pentru 
informația S.U.A. (U.S.I.A.), în 
baza cărora învățămîntul uni
versitar a fost axat după mode
lul nord-american. Cînd Ru
dolph Atcon a părăsit, anul 
trecut, Brazilia, el a prezentat 
guvernului un plan propriu de 
„reformă universitară" care 
stipula, în primul rînd, transfor
marea organismelor publice din 
domeniul învățămîntului în 
„fundații particulare".

Aceste propuneri au provocat 
un val de proteste în rînduri- 
le studenților care au declarat 
greve și au organizat numeroa
se manifestații. Drept urmare, 
Universitatea din Brasilia a 
fost ocupată de armată, cîteva 
sute de studenți au fost ares
tați, iar cadrele universitare, 
au fost amenințate cu conce
dierea în cazul în care se vor 
deda la „activități sindicale". 
Planurile elaborate de guver
nul fostului președinte Costa e 
Silva prevedeau pentru reali
zarea „reformei" necesitatea a 
7 000 de cadre didactice uni
versitare. Aceasta atrăgea, însă, 
nevoia unei suplimentări a bu
getului universitar cu 25 milioa
ne cruzeiros noi (6 milioane 
dolari), sumă ce nu a putut fi 
obținută.

Potrivit unor statistici, înce- 
pind din 1963 (primul an cînd 
bugetul universitar a fost pus

în întregime sub controlul gu
vernului militar) procentul alo
cațiilor bugetare destinate a- 
cestui sector a fost redus în 
permanență. Ultima victimă a 
fost universitatea din Sao 
Paulo, al cărei buget a fost re
dus la începutul acestui an cu 
350 000 cruzeiros noi (85 000 do
lari). Astfel s-a ajuns ca, în ce 
privește alocațiile destinate în
vățămîntului, Brazilia să ocupe 
unul din locurile codașe în A- 
merica Latină, cu numai 7,5 la 
sută din bugetul național.

Situația nu diferă mult nici 
în ce privește învățămîntul pri
mar. în prezent, 23 de milioane 
de brazilieni în vîrstă de peste 
14 ani, nu știu să scrie sau să 
citească. Alți 5,5 milioane de 
copii de vîrstă școlară nu pot 
frecventa cursurile din cauza 
lipsei de clase. Fostul Minister 
ai Educației nu a vărsat guver
nelor statelor 80 milioane cru- „ 
zeiros noi prevăzuți pentrp' 
construirea a 200 de noi școli .. 
primare, 100 de școli secunda
re și plata salariilor a 10 000 
de profesori și învățători. A- 
ceasta este moștenirea primită 
în domeniul învățămîntului de 
noul guvern brazilian condus 
de generalul Medici.

Ce poate fi făcut pentru 
medierea situației actuale ? li
nul din răspunsuri este conți
nut într-un manifest, semnat de 
2 500 de cadre didactice și sa- 
vanți, ce a fost remis guvernu
lui. Documentul recomandă a- 
locarea a 30 la sută din buge
tul federal pentru programele 
de învățămînt și cercetări știin
țifice „fără de care — după 
cum subliniază — Brazilia nu 
va reuși să învingă barierele 
înapoierii tehnologice".

P. NICOARA

IARNA ÎN EUROPA
Iarna intră treptat în drep

turile ei pe continentul euro
pean. în Europa apuseană, 
ea și-a făcut simțită prezen
ța prin furtuni, ploi toren
țiale, inundații și. pe alocuri, 
ninsoare. Prima zăpadă a 
căzut și în Polonia și Ceho
slovacia. în partea occidenta
lă a continentului, doar Por
tugalia mai beneficiază de 
timp frumos.
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I.T. R. P. ALBANIA. — Imagine din portul Durres

ORIENTUL APROPIAT
• Declarația unor fări socialiste

• Ciocnirile dintre armata sauditâ
și sud-yemenită -a

Comitetele centrale ale partide
lor comuniste și muncitorești și 
guvernele din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germa
nă, R. P. Polonă, R. P. Ungară 
și U.R.S.S. au dat publicității o 
declarație în care, după ce se 
analizează situația din ultimul 
timp din Orientul Apropiat, se 
arată că sînt necesare măsuri pen
tru transpunerea în viață a re
zoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967.

CAIRO. — Aviația egipteană a 
atacat joi poziții ale trupelor is- 
raeliene, situate la est de loca
litățile Ismailia și Kantara, anunță 
agenția M.E.N., citind un purtă
tor de cuvînt militar. Avioanele 
care au luat parte la această ac
țiune, în afară de unul, s-au re
întors la bazele lor, a adăugat 
purtătorul de cuvînt.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt militar israelian, citat de 
agenția France Presse a confirmat 
raidul întreprins joi de aviația 
R.A.U. El a anunțat că două a- 
vioane egiptene participante la 
raid au fost doborîte.CAIRO. — Agențiile de presă relatează că luptele care au izbucnit miercuri dimineața

•în regiunea de frontieră dintre Arabia Saudită și Republica Populară a Yemenului de Sud continuă cu violență. După cum informează agenția M.E.N., care reproduce comunicate date publicității, a- tît la Djeddah, cît și la Aden, în luptele care se desfășoară la sud de deșertul Rub El Khali sînt angajate puternice unități de artilerie, aviație și blindate.Comunicatele sînt contradictorii, ambele guverne acu- zindu-se reciproc de acte de agresiune. Conform comunicatului dat publicității la Djeddah, forțele sud-yeme- nite au pătruns pe teritoriul saudit, unde au reușit să o- cupe un post de frontieră. în fața acestei situații, menționează comunicatul, armata sar udită a primit ordin să contraatace.în comunicatul dat publicității la Aden se precizează că luptele au izbucnit în cursul acestei săptămîni în urma u- nei încercări a forțelor armate saudite de a ocupa regiunea Wadiha. Totodată, se menționează că forțele armate sud-yemenite au interceptat o unitate saudită.
ssIokx r*rt

care s-au asociat Columbia, 
Franța, Republica Federală a 
Germaniei, Senegal și Ungaria 
— prevede, convocarea în 1970, 
la Roma, a unei sesiuni speci
ale a F.A.O. consacrată exclusiv 
aniversării a 25 de ani de la 
crearea organizației. A doua re
zoluție, privind dezvoltarea ru
rală prin efectuarea reformei 
agrare, la care s-au asociat 
R.A.U.. și Chile, face apel la 
mobilizarea tuturor forțelor și 
resurselor umane pentru dezvol
tarea rurală, considerînd înfăp
tuirea reformei agrare ca un 
instrument esențial al dezvoltă
rii economice.

• PREȘEDINTELE NIXON a 
semnat miercuri noua lege pri- 
yind introducerea sistemului de 
recrutare prin tragere la sorți. 
Potrivit acestui sistem, recrută-.

rile se vor face prin tragere la 
sorți de către tinerii care au 
împlinit vîrstă de 19 ani. Siste
mul se va aplica tuturor celor 
în vîrstă între 19 și 26 de ani. 
urmînd a intra în vigoare la 
1 ianuarie 1970.

• IN BIROURILE DIN ATE
NA ale societății israeliene de 
aviație „El-Al “a fost aruncată 
joi dimineață o grenadă care a 
explodat în sala d'e așteptare. 
Potrivit relatărilor poliției 
grecești, 32 de persoane au 
fost rănite dintre care trei 
grav. Poliția a precizat că au
torul atentatului este un cetă
țean iordanian cu domiciliul la 
Damasc. Este vorba de Man
sour Mouran, în vîrstă de 23 
ani, care, după cum relevă a- 
genția France Presse, a decla

rat că aparține organizației 
arabe „Djebehet Nedal Chani".

• GUVERNUL ITALIAN a 
hotărît să angajeze 5 000 de noi 
polițiști pentru a putea face fa
ță agitațiilor sociale și studen
țești care confruntă în prezent 
Italia, a anunțat ministrul de 
interne, Franco Restivo. El a 
precizat că guvernul a decis, de 
asemenea, sporirea salariilor 
polițiștilor, începînd cu 1 ianua
rie 1970.

CONGRESUL COLHOZNICILOR
DIN U.R.S.S.

• joi s-au Încheiat la 
MOSCOVA lucrările Congre
sului unional al colhoznicilor. 
A fost adoptat noul Statut mo
del al colhozului. Congresul a 
hotărît ca din anul 1970 să se 
introducă un sistem unic de 
asigurări sociale pentru colhoz
nici. A fost adoptată, de ase
menea, hotărîrea de constituire 
a Consiliilor colhozurilor în 
raioane, regiuni, republici, pre

cum și a Consiliului Unional al 
colhozurilor. Joi, Congresul a 
fost salutat de o serie de oaspeți 
dc peste hotare. Tovarășul Va
sile Vîlcu, președintele Consiliu
lui Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție din România, a transmis 
Congresului uri călduros salut 
din partea U-C.A.P., a Ministe
rului Agriculturii și Silvicultu
rii, a țărănimii din țara noas
tră.

• DUPĂ CE A ISPĂȘIT opt 
din cele 12 luni la care fusese 
condamnată, ducesa spaniolă 
Medina Sidonia a fost eliberată 
miercuri din închisoare. „Duce
sa roșie", cum este supranumită, 
a cărei activitate politică era 
considerată drept periculoasă 
pentru regimul politic din Spa
nia. a fost condamnată la un an 
închisoare pentru că a organizat 
„în mod ilegal" o mișcare a ță
ranilor din satul Palomares. 
Aici, după cum se știe, în 1966 
un avion american „B-52" a 
pierdut în urma unei ciocniri 
aeriene patru bombe- cu hidro

gen. Țăranii, conduși de Medi
na Sidonia, cereau compensarea 
pagubelor suferite de pe urma 
acestui accident.

• JOI A ÎNCEPUT în fața 
unui tribunal din localitatea el
vețiană Winterthur procesul in
tentat celor tței palestinieni, 
care au atacat în februarie un 
avion al companiei israeliene 
..EL-AL" pe aeroportul din 
Ziirich, precum și unui cetățean 
israelian însărcinat cu securi
tatea avionului, care a împușcat 
pe unul dintre atacanți. Proce
sul va dura probabil pînă la 17 
decembrie. Măsuri severe de 
securitate au fost luate în jurul 
și în clădirea în care se1 desfă
șoară procesul.

• SUB AUSPICIILE asocia
ției de răspîndire a cunoștințe
lor din R.P. Polonă, la Univer
sitatea populară din Varșovia a 
avut loc o manifestare consa
crată personalității lui Nicolae 
Bălcescu.

• COMISARUL FEDERAL 
NIGERIAN pentru afacerile ex
terne,. Okoi Arikpo, a făcut o 
declarație în care a afirmat că 
singurul organism care are au
toritatea de a acționa ca media
tor în conflictul care-opune gu
vernul federal nigerian autori
tăților biafreze este Organizația 
Unității Africane. Referindu-se

la faptul că Elveția și-a expri
mat dorința ca, împreună cu 
alte cîteva țări europene, să în
cerce să medieze în acest con
flict, Okoi Arikpo a menționat 
că o asemenea propunere nu a 
fost acceptată de guvernul fede
ral, adăugind că problema nige
riana trebuie să fie soluționată 
numai de africani.

Prima cutie cu eșantioane selenare recoltate de astronauții 
Charles Conrad și Alan Bean în Oceanul Furtunilor a fost des* 
chisă miercuri seara la laboratorul de recepție lunară a Centru
lui spațial de la Houston.

în cursul zilei de joi a început efectuarea analizelor de labo
rator pentru a se stabili mai întîi nivelul de radiație al rocilor 
In următoarele zile vor fi făcute experiențe biomedicale.

La Centrul spațial din Houston s-a anunțat, totodată, că seis- 
mometrele instalate în Oceanul Furtunilor au semnalat un cu
tremur lunar natural a cărui cauză nu este cunoscută.

Datele telemetrice recepționate la Houston au dus la o nouă 
descoperire apreciată a fi extrem de importantă — detectarea 
cîmpulului electromagnetic al Lunii. Magnetometrul a semna
lat existența unui cîmp magnetic lunar ecuatorial de o intensi
tate cuprinsă între 30 și 40 Gamma. Deși aceasta este extrem 
de mică, în raport cu intensitatea cîmpului magnetic terestru, 
care măsoară la Ecuator 35 000 de Gamma, ea este mai mare 
decit considerau astronomii.
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