
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

FAIMA ÎNTREPRINDERII
DUPĂ NOUĂ

LUNI,
DIN NOU LA
I. A. S. SEGARCEA

NU MAI ESTE 
DATĂ DOAR 

DE PODGORIE...
• Treisprezece ferme (din tot atîtea) au devenit 
rentabile O Contribuția zootehniei: două treimi din 
beneficiile realizate de întreprindere ® „Nu ne 
întrebați despre aportul tinerilor, cind muncim, toți 
avem vîrsta lor:.. “ (C-tin Biță, directorul I. A. S.)

In cea de a douăsprezecea 
lună a anului, firesc, econo
miștii oricărei unități sint oa
menii cei mai solicitați. Mași
nile de calculat se află perma
nent în funcțiune ; se comple
tează rubricile din dările de 
seamă statistice, se compară 
realizările cu „posibilul de ob
ținut", cu planificatul; se pri
vește totul cu ochi de bun 
gospodar. La I.A.S. Segarcea, 
o parte din cifrele-bilanț au 
și fost înconjurate cu roșu. 
Griul, porumbul, floarea-soa- 
relui au dat producții bune,, 
activitatea permanent contro

lată la capitolul eficiență sol- 
dîndu-se cu economii la chel
tuielile de producție de aproa
pe două milioane de lei, cu 
încă un milion și ceva de lei 
obținuți ca venituri suplimen
tare prin livrarea la fondul 
semincer a unor cantități mai 
mari de floarea-soarelui și 
griu. De asemenea, cu reali
zări deloc neglijabile în bilan
țul anului 1969 se înscrie și 
via, cu toate că o bună parte 
din suprafață a fost calamita- 
tă de grindină. Zootehnia de
pășește insa așteptările : pro
ducțiile obținute la toate spe

ciile sînt mai mari decît cele 
planificate, cheltuielile au fost 
reduse substanțial. Din cele* 
aproape șase milioane lei be
neficii (previzibile), cît va rea
liza întreprinderea (cu toate 
că o mie de hectare porumb, 
306 hectare de griu și 120 hec
tare vie au fost complet com
promise de grindină) circa 
două treimi reprezintă contri
buția fermelor cu profil zoo
tehnic. Iată, deci, că după nouă 
luni de la publicarea articolu
lui „De fapt, faima Segarcei 
e dată numai de podgorie" 
revenim cu o rectificare deter

minată de înseși rezultatele 
muncii celor de aici. La Se
garcea, zootehnia este secto
rul de producție care, în 1969, 
s-a detașat în sensul pozitiv al 
cuvîntului. -

„în primăvară, ne spunea 
tovarășul CONSTANTIN* BI- 
ȚĂ, directorul întreprinde
rii, situația era într-adevăr 
critică în zootehnie și mai ales 
la fermele de vaci. Bazîndu-ne 
pe faptul că acolo lucrează

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a lll-a)
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Dacă din maliție sau nai
vitate (ceea ce în cazul nos
tru e totuna) admitem situa
ția ideală că toți elevii, nu 
numai că-și cunosc la per
fecție drepturile și îndatori
rile consemnate în regula
mentul școlar ce prefațează 
carnetul lor de note, dar le 
respectă ad literam, atunci, 
fără îndoială, în sălile de 
spectacole n-am mai întîlni

„NUMAI 

ACELE

SPECTA

COLE../'
OCTAV PANCU-IAȘI

pe nici unul dintre ei... Pen
tru că iată cum glăsuiește a 
10-a îndatorire din pomenitul 
regulament: elevul este da
tor să vizioneze NUMAI A- 
CELE SPECTACOLE (s.n.) 
de teatru, operă, filme etc., 
care sînt recomandate de 
conducerea școlii, de perso
nalul didactic și corespund 
vîrsței lui.

Am doi fii elevi la școli 
diferite și mai am vreo zece 
nepoți, tot elevi și învățînd 
la școli din vreo cinci orașe 
din țară ; în plus, am intrat

(Continuare în pag. a ll-a)

SI DE STAT DIN II. P. BULGARIA.
II. S. CEHOSLDNACĂ, D. D. GERMANĂ, 

R. P. POLONĂ, REPUBLICA SOCIALISIĂ 
ROMÂNIA, R. P. HM!ARĂ SI U. R. S. S.

în zilele de 3 și 4 decembrie 
1969, la Moscova a avut loc 
întîlnirea conducătorilor de 
partid și de stat din Republi
ca Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germa
nă, Republica Populară Polo
nă, Republica Socialistă Ro
mânia, Republica Populară 
Ungară și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste.

La întîlnire au participat:
T. Jivkov, prim-secretar al 

C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
S. Todorov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, I. Bașev, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, minis
trul afacerilor externe, K. Tel- 
lalov, membru supleant al C.C. 
al P.C. Bulgar, șeful secției 
politică externă și relații in
ternaționale a C.C. al . P.C. 
Bulgar ;

G. Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C, din Cehoslovacia,
O. Cernik, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele guvernu
lui, V. Bilak, membru al Pre
zidiului. secretar al C.C. . al
P. C. din Cehoslovacia, K. 
Kurkă, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerjlor Externe al 
R. S. Cehoslovace ;

W. Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat, W. 
Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., pre-. 
ședințele Consiliului de Mi
niștri, E. Honecker, membru 

PRIVIND ÎN OGLINDA
CONFERINȚEI NAȚIONALE A

al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., H. Axen, 
membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., O. Winzer, membru 
al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
afacerilor externe al R. D. 
Germane ;

W. Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., J. Cyran- 
kiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.UP., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Z. Kliszko, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., S. Jedry- 
chowski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone ;

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 

■Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia ;
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SĂ' SE PUNĂ CAPĂT AGRESIUNII 
ÎMPOTRIVA POPORULUI VIETNAMEZ!
Deciaratia participanților la întîlnirea 

conducătorilor de partid și de stat din țările socialiste

J. Kadar. prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., J. F5ck, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
Guvernului Revoluționar
Muncitoresc Țărănesc Ungar, 
Z. Komocsin, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., K. Erdelyi, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., locții
tor al ministrului afacerilor 
externe al R.P. Ungare ;

L. I. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, N. V. Podgornîi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem,
M. A. Suslov, membru al Bi- 
rouluLPolitic, secretar al . C.C. 
al P.C.U.S., K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., B. N. 
Pondmariov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., Ă A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Participanții la întîlnire au 
procedat la un schimb de pă
reri asupra unui larg cerc da 
probleme legate de întărirea

(Continuare în pag. a TV-a)
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Tovarășul IULIAN VEREȘ, 
șei de sector al C. C. al U. T. C.

NE PREZINTĂ :

TREI CONCURSURI
PRUFESIUNALE

PENTRU TINERET
• CONCURSUL PE MESERII AL TINERILOR LUCRATORI DIN 

COMERȚ • „MESERIA — BRĂȚARA DE AUR" — AL TINERILOR 
MEMBRI Al COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI • „BUNA 
SERVIRE" — DESTINAT CADRELOR TINERE DIN REȚEAUA CO
MERCIALĂ Șl DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ A COOPERATIVEI DE 
CONSUM.

STUDENȚILOR CERCETĂTORI

Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist a 
perfectat în colaborare cu in
stituțiile centrale de resort 
cîteva noi concursuri profesio
nale adresate tinerilor. Cîteva 

. amănunte legate de desfășu
rarea acestora ni le furnizează A A A A A A 
tovarășul IULIAN VEREȘ, șef '
de sector la C.C. al U.T.C.

— Care este trăsătura de 
unire a celor trei concursuri ?

— Acțiunil’e inițiate de noi, 
beneficiind de colaborarea lar-
gă a instituțiilor specializate, 
urmăresc dezvoltarea la tineri 

■— indiferent de sectorul lor 
de activitate — a interesului 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan, străduința de a se per
fecționa. în cazul de față, ca 
un aspect particular în com
parație cu precedentele între
ceri organizate pentru tineri, 
intervine dorința de a impri
ma o curbă ascendentă cali
tății, servirii cumpărătorilor. 
Întrucît, e lesne de observat, 
și în cazul lucrătorilor din co
merț, al celor din cooperația 
meșteșugărească, ca și al ca
drelor din rețeaua cooperației 
de consum, apare caracteristic 
dialogul permanent cu cetă
țeanul, examen care nu întot
deauna este promovat cum se 
cuvine.

— Cum este stabilită desfă
șurarea acestor veritabile în
treceri profesionale?

— Concursurile, constînd a- 
tît din probe practice cît și 
teoretice, sînt concepute după 
sistemul „în cascadă" cu faza 
inițială, de masă, la nivel de 
unitate. La concursul întrece
re „Meseria — brățară de 
aur", organizat împreună cu 
JJCECOM, vă urma după a

ceea etapa județeană. La coh- 
cursul pe meserii al tinerilor 
lucrători din comerț pe care îl

N. U.
(Continuare în pag. a IlI-a)

MUNCA - A DOUA NATURĂ UMANĂ
IN „CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ", 

NU SE ÎNVAȚĂ DOAR... POLITEȚEA!
de IONEL HRISTEAVorbeam în articolul prece

dent despre acel „sistem nevă
zut de canale" prin care se in
filtrează și se alimentează^ la 
tînăr năvoia d’e a munci, plăce
rea de a munci... Nu voi spune 
nici o noutate afirmînd că pri
mul contact important cu mun
ca din viața omului, îl repre
zintă școala... Dar pînă atunci ?

„De ce, mă întreabă un învă
țător, unii copii vin, chiar din 
prima zi a vieții lor școlare, cu 
dorința de a fi cît țnai. activi, 
în timp ce pentru alții, totul 
pare o suferință : sculatul de 
dimineață, disciplina orelor, con
centrarea atenției ? Să fie vor
ba de deosebiri de... nivel in
telectual ? Doar olasa întîia e- 
lementară se află la pragul de 
înțelegere al oricui, — cu ex
cepție, firește, a deficienților 
mintali și asemenea cazuri n-am 
în olasă. Sîrguința care li se 
cere la această primă treaptă, e

profile la rece — aVasile Pintilie. unul dintre tinerii laminoriști de la linia 500 x 5 — laminat 
Uzinei metalurgice din lași.

/'
Foto: O. PLECAN

minimă, și totuși am impresia 
că harnicul și leneșul de mai 
tîrziu se evidențiază de pe a- 
cuiri..."

Pentru a completa observația 
învățătorului voi aminti de 
„curba lui Gauss", binecunoscu
tă în psihologie. Pe baza date
lor statistice, valabile în toate 
timpurile și pe toate meridiane
le, neinfirmate niciodată de 
practică, într-o colectivitate, 
„extremele" reprezintă un pro
cent redus și „media" un pro
cent majoritar. Cu < alte cuvinte, 
orice clasă (ca să rămînem în 
cadrul școlii) va avea cîteva e- 
lemente subdtotate — la stînga 
curbei — și alte cîteva suprado- 
tate — la dreapta curbei — în 
timp ce „grosul" — mijlocul 
curbei — îl reprezintă cei do
tați mijlociu... E clar că învă

țătorul nu se referea doar Ia 
micii elevi „din stînga curbei" 
ci și la deosebirile, sub raportul 
hărniciei, din rîndul celor aflați 
în zona medie... Copiii n-au de
cît șapte ani... Cum — s-au pu
tut infiltra atît de repede — mai 
ales că în primii doi-trei ani 
de viață nu poate fi vorba de 
„muncă" sub nici o formă ! — 
diferențe atît de vizibile ? „E- 
reditatea" intră rar în discuție. 
Să ne adresăm, mai degrabă, 
altei cauze...

COPILĂRIA „DE AUR"

Orice părinte dorește o via
ță frumoasă copiilor săi; cînd 
acesta vine pe lume bucuria și 
devotamentul părintesc se stră- 
duieso să-l asigure tot ce-i ne
voie. Dar copilul crește... La 

trei, la patru ani, mediul înce
pe să-și exercite vizibil influ
ența. Și dacă dorința de a-i a- 
sigura o copilărie „de aur" în
trece unele limite — iată-1, de 
cum a dat ochii cu viața, obiș
nuit să fie servit — chiar cînd 
se poate servi singur — să-și 
transforme dorințele în ordine, 
să nu fie contrazis, supus con- 
strîngerilor, cu alte cuvinte, 
iată „răsfățul". Pe vremuri se 
considera că acest defect de e- 
ducație era specific claselor a- 
vute. Dar azi ?

Am vorbit despre această pro
blemă cu o familie de tineri 
munoitori. Copilăria lor, în a- 
nii privațiunilor de după răz- 

, bol, fusese foarte grea. Trăiau 
în cocioabe, laptele era o săr
bătoare, muntele sau marea —

(Continuare în pag. a ll-a)

în numărul de marți al ziaru
lui nostru am publicat o infor
mație referitoare Ia’ încheierea 
celei de-a X-a Conferințe națio
nale a cercurilor științifice stu
dențești. Cu acest prilej am fă
cut cunoscute numele studenți
lor care au fost distinși cil Pre
miul special al U.A.S.R. Reve
nim astăzi cu intenția să vorbim 
pe larg despre această prestigi
oasă competiție științifică, la 
care au participat studenți-cer- 
cetători din toate centrele uni
versitare ale țării. Și pentru a-i 
spblinia valoarea, credem că 
este semnificativ să arătăm de 
la început că dintre cele peste 
500 de lucrări prezentate, aproa
pe jumătate au primit diferite 
premii și mențiuni, acordate de 

De ce satul nostru are o viață culturală săracă ? — 

se întreabă tinerii din Năstăseni-Bacău

RĂSPUNSUL 
SE AFLĂ 

* LA CEI CE
ÎNTREABĂ!

De sus, de pe deal, privim spre Năstăseni ca într-o oglindă. 
Cîteva zeci de case, aliniate la bordura unui drum subregional, 
satul nu este nici mai mare și nici mai puțin arătos decît 
multe alte sate din țară. Liniștea cu care ne intimpină locurile 
acum, in prag de iarnă, este și ea numai aparentă. Căci dincolo 
de numărul mic de case, dincolo de cei opt sau nouă kilometri 
care ii despart de Parincea — sediul administrativ al comunei — 
la Năstăseni întilnim oameni cu problemele și gindurile lor. Am 
venit însă aici la îndemnul unei scrisori, pe urmele unor în- 
tîmplări mai puțin plăcute pe care tinerii ni Ie infățișau cu 
dorința de a fi ajutați pentru înlăturarea lor din viața satului.

Și într-adevăr, discuția noastră cu tinerii începe de la un 
incident. Cu cîtva timp în urmă, intr-una din după-amiezi, s-a 
organizat în sat o acțiune cu caracter educativ-distractiv. Mai 
precis, trebuia să se țină o expunere urmată de dans. Dar nu
s-a ținut.

■ — Eu urma să le vorbesc
tinerilor, ne spune un cadru 
didactic, Livia Ociocioc. Insă 
înainte de a începe, cîțiva 
au venit la mine să mă invite 
la dans. Au sosit pe rînd, 
frații Butunoi (Mihal și 
Gheorghe) și Jugaru Nicolae. 
Le-am propus, dacă țin nea
părat să danseze înainte de 
expunere, să invite pe altci
neva. Eu mai aveam ceva de 
lucru. „Dacă e pe așa, mi-au 
retezat-o ei scurt, n-o să-ți 

către Ministerul învățămîntului 
și Comitetul Executiv al U.A.S.tl.

După cum se știe, lucrările ce
lei de-a X-a Conferințe națio
nale a cercurilor științifice stu
dențești s-au desfășurat între 
1 și 30 noiembrie, in cadrul a 11 
secții de specialitate. La Bucu
rești, au funcționat secțiile : 
„Științe social-politice" ; „Gco- 
grafie-geologie" ; „Energetică, 
electrotehnică, electronică și te
lecomunicații" : „Agricultură,
zootehnie și silvicultură" : „Ști
ințe economice". Secția de „Psi
hologie, pedagogie, metodică" 
și-a desfășurat lucrările la Cluj. 
Cea de „Filologie" la Iași. Cen-

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a lll-a)

dăm drumul pînă ce n-ai să 
dansezi cu ultimul țigan din 
sală".

Notăm, în treacăt, că ex
punerea ce trebuia să se țină 
în acea seară, într-o sală de 
clasă a școlii, se numea : 
Cum să ne comportăm în so
cietate. Tinerii se aflau în 
propria lor societate atunci...

I. BODEA

(Continuare în pag. a lll-a)

Știind că vine pentru pri
ma oară în Capitală, că Ara
dul este cel mai mare oraș 
pe care l-a văzut vreodată, că 
a plecat incognito din Țara 
lui de legendă, l-am întrebat 
(obișnuitul „cîrlig" reporteri
cesc) ce impresie i-a făcut

Bucureștiul, în primele ore 
după sosire.

— E fără margini; l-oi fi 
străbătut cu trenul — știu 
eu ? — jumătate, acum sînt 
aici, în cartierul Titan, și tot 
nu-i văd hotarul...

Omul care de 60 de ani a 
bătut cu pasul aproape toți 
Apusenii, extaziindu-se de fie-

VALENTIN HOSSU

(Continuare în pag. a Il-a)
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AVANCRO
NICA LA

VACANȚA
DE IARNĂ

A STUDEN
ȚILOR

După cum s-a anunțat, Minis
terul învățămîntului a adoptat 
în această toamnă o nouă struc
tură a anului universitar. Astfel, 
cursurile semestrului I vor dura 
pînă la 31 ianuarie 1970, cu o 
vacanță între 21 decembrie și 
4 ianuarie. Faptul că sesiunea 
din iarnă este precedată de o 
vacanță utilă odihnei, dar oare, 
totodată, creează și posibilitatea 
aprofundării cunoștințelor la o 
disciplină sau alta, se înscrie ca 
un sprijin real în vederea unei 
mai bune pregătiri profesionale 
a studenților.

Și în această iarnă, Comitetul 
Executiv al U A.S.R. și Ministe
rul învățămîntului s-au' îngrijit 
să organizeze, în locuri pitorești, 
tabere de odihnă. Aproape 3 500 
de studenți vor primi bilete 
gratuite - pentru stațiunile Pre-, 
deal, Bușteni, Căciulata, Căli- 
mănești, Govora, Borsec, Lacul 
Roșu. încă de pe acum au în
ceput pregătirile pentru ca în 
aceste tabere studenții să gă
sească, la sosirea lor, tot ceea ce 
este necesar unei petreceri plă
cute și utile a zilelor de vacanță. 
,în fiecare tabără vor avea loc 
baluri și carnavaluri, iar for
mații artistice studențești vor 
prezenta spectacole. Este merito
rie o inițiativă a Consiliului 
U.A.S. din Centrul universitar 
București, care pregătește un 
„turneu al vacanței". Membrii 
Ansamblului de estradă al Casei 
de.cultură a studenților din Ca- 
Îiitală vor fi oaspeții colegilor 
or aflați în tabere.
Peste 1 000 de studenți — pa

sionați ai schiului — vor pleca 
în tabere alpine. Pentru/ ei se 
vor organiza cursuri de ini
țiere privind sporturile alpine, 
întreceri de schi și săniuțe’ Fi
rește, nu vor lipsi, mâi,"acțiunile - 
proprii 
baluri, 
me artistice.

în centrele universitare, ca
sele de cultură și cluburile vor 
programa activități pentru un 
mare număr de studenți. De a- 
semenea, vor fi. organizate nu
meroase excursii, iar în noaptea 
Anului Nou. studenții, împreună 
cu dascălii lor, vor petrece Re
velionul în cadrul facultăților.

vacanței studențești : 
carnavaluri, ; progra*

0 PIESA ROMANEASCA EA
...știu alții cum sînt, dar eu cînd mă gîndesc Ia anii mei de 

licean imi aduc aminte, drăgăliță doamne, că, buni sau răi 
cum eram eu și colegii mei cînd ne ridicaserăm băiețani, fl- 
roscoși ori tocilari, zurbagii ori sfioși, campioni ori poeți, în
drăgostiți ori numai „în perspectivă", așezați ori flușturatici, 
„științifici" ori „umani", lungani sau bondoci, maiștri dese
natori sau mișeîndu-ne ca măturile, cu freză sau fără, cu tu- 
leie ori spini ș.a.m.d. — știam cu toții una și bună ; dacă ni 
se-ntimpla să ne intre-n cap că „beutul de tutun" ne poate 
arăta o țîră mai bărbați de cît nu eram și dacă ne băgăm, 
ie bună voie și nesiliți de nimeni, robi la „iarba dracului", 
apoi pas de a ne fi putut vedea cineva cum ne dedăm la 
scîrbavnicul obicei : ne ascundem prin locuri dosnice, prin

cele cotloane, ori toschete de parcuri, necum să ne dăm în 
vileagul străzii, iar de ne-ar fi prins dascălii ți părinții lasă, 
eliminarea fără milă și praftura care-ar fi urmat, dar ne-ar 
fi pleznit, așa, dintr-un „tic" arhaic numit buna cuviință, 
obrazul de rușine.

...Ceea ce n-am văzut să se-ntîmple, deunăzi și mai în fie
care dimineață, cu fragedele obrazuri, neatinse de brici, ale 
liceenilor care vin, în recreație, și fac pur și simplu coa
dă la țigări la debitul de tutun din Drumul Taberei, lingă 
„Complex". Ba, pe unu! dintre imberbii logofeți, înfipt peste 
rînd între'o gospodină venită după'chibrituri și un bunic 
cumpărător de gazetă, l-am auzit zicînd, ca răspuns la pro
testele celor din jur : „Lasă, bre nu vă șucăriți așa, că noi 
venim din producție !“.

Respectivul, ca și alți vreo 10—15 de-o virstă cu el, purta 
pe mîneeă onorabilul ecuson cu însemnele Liceului nr. 33. 
Iar eu atit am avut de spus.

D. INSU

iNTÎLMRE LITERARĂ
M

BATON ROl’fiE
(S- B A.)

Rou,

Azi, 5 decembrie 1963, ora 18,*3. 
Ia librăria ,,Mihail Sadovean
din București, B-dul Magheru nr. 
6, va avea loc o m^re întâlnire în
tre scriitori și cititori, în cp ul 
căreia va fi prezentat iubito lor 
de carte ALMANAHUL LITERAR 
1970, editat 
lor.

Cu acest __ ______ „ r____
în librărie și vor oferi autografe 
următorii scriitori : Victor Efti- 
nȚÎC. Maria Banuș, Sidon.ia Dră- 
gușanu.. Florența Albu, Gabriela 
Melinepcu, Arieta Dumitriu, Me- 
liu.sz. Jozsef, Radu Boureanu, Mi
hai Beniue, Dimitrie Stelaru,' A- 
drian Păunescu, Al I. Stefănes
eu, Vlaicu Bârna, Ion HofSa. Ben 
Corlaciu. Ion Th. Ilea, Traian 
Iancu, Aurel Rău, Neagu Rădu- 
lescu, Gheorghe Torriozei, Camil 
Baltazar, Arnold Hauser, Tudor 
George, Darie Novăceanu, Manole 
Auneanu, Ion Iuga. Ion Ghenea 
Stănescu, George Dan, Gheorghe 
Astaloș. Romulus Balaban și Vic
tor Bănciulescu.

Intrucît această întîlnire literară 
va fi televizată și filmată, publi
cul este rugat să vină exact la 
Ora anunțată.

Numele tinerei autoare drama
tice SUZANA CIORTEA nu este 
necunoscut iubitorilor de teatru 
din țara noastră. Una din piesele 
sale „Dialog despre viață și 
moarte", a apărut anul trecut 
în „Luceafărul", bucurîndu-se 
de o; bună primire O a i doua 
piesăj „Sărmane umbre", a inau
gurat, in primăvara lui 1969, 
Studioul teatral profesionist ai 
Casei de creație populară a mu
nicipiului București. Spectacolul, 
în regia liii Emil Mândrie și 
avînd drept protagoniști pe 
George Bănică și Maria Rotaru, 
scotea la iveală neobișnuitele re
surse dramatice ale autoarei, 
capacitatea ei de a-și încor
pora meditația într-un conflict 
teatral puternic, forța de a por- 

' tretiza și de a crea atmosferă, 
în sfîrșit, o a treia piesă a Suza- 
nei Ciortea figurează în reper- 
tbriul de perspectivă al Teatru
lui „C. I. Nottara" din Bucu
rești.

Acum cîteva zile, piesa de de
but a autoarei a văzut luminile 
rampei la Little Theatre din Ba
ton Rouge (S.U.A.), în traduce
rea lui P. P. Fuchs. Spectaco
lul a avut un suooeș puțin obiș
nuit, după cum consemnează 
criticul teatral al ziarului „Mor-

nin>g Advocate" din Baton
ge, Anne Price : 

„LITTLE THEATRE a 
zentat duminică seara un 
tacol care a dat satisfacții de
pline, montind pentru prima 
dată in această țară o piesă în
tr-un act de o autoare drama
tică din România. Meritele pro- 

- vin din două surse : piesa în
săși, care este deosebit de cap
tivantă, și mizanscena care a fost 
ireproșabilă (...). Piesa, cu două 
personaje feminine (interpretate 
de Anne Dean Teague și Muriel 
Wilson) a fost regizată în mod 
magistral de Oran Teague, care 
declară că textul însuși i-a im
pus concepția regizorală, adău
gind că, după părerea sa, piesa 
va trebui și, desigur își va face 
drum în repertoriile altor tea
tre americane — părere unanim 
împărtășită de toți cei care am 
fost prezenți în sală (...) Drama 
ajunge la un deznodămînt ful
minant, dar meritul piesei, 
al actorilor și al regizoru
lui este că au reușit să 
capteze atenția și imaginația 
spectatorilor încă de la primele 

^replici. A fost un spectacol de 
mare clasă (...) Studioul LITTLE 
THEATRE-uIui prezintă piese 
de valoare inegală. Efortul de 
duminică seara, însă, a fost o 
demonstrație de profesionalism, 
constituind o contribuție de sea
mă la meritul acestei secții re
lativ noi a teatrului".

Salutăm cu bucurie succesul 
tinerei autoare și așteptăm s-o 
reîntîlnim în repertoriul tea
trelor noastre.

MIRCEA POPA:

„CASCADORII"

de Uniunea Scriîtori-

prilej, voi- ft prezenți

pre- 
spec-

S. C.

MMI m SPEmCOLL.
(Urmare din pag. I)

a

Proza lui Mircea Popa nu 
pâre dominată de ambiția fres
cei, a panoramei, ci de tentația 
mărturiei. Autorul nu mai este 
un privitor detașat și ,,obiectiv", 
ci erou și narator al propriilor 
experiențe. Un anume grad de 
generalizare nu se poate nega 
personajelor și situațiilor circum
scrise, dar efortul evident al 
scriitorului rămîne acela de par
ticularizare, de singularizare. 
Prin aceasta, realismul narațiu
nilor sale nu se diminuează. 
Dimpotrivă, contrazicînd limitele 
unei optici rutiniere, el se recu
noaște mai complex, deci mai 
veridic, într-o multitudine de 
ipostaze, variate și divizate, ca 
viața însăși. Ceea ce poate de
ruta, la prima vedere, este doar 
faptul că acest realism are ca 
suport unitatea, nu grupul; o 
aventură personală a eroului na
rator, nu o aventură exemplară. 
Dar viața oare se compune nu
mai din secvențe tipice, sche
matizate printr-o literaturizare a- 
buzivă ?

Vîrsta aventurii este mai ales 
adolescența. S-ar putea spune, 
uneori, că adolescentul nici nu-și 
aparține în întregime. El'aparți
ne, de fapt, aventurii. Pretextele 
nu se lasă așteptate : un scrîșnet 
de roți pe asfalt, o scuză/ o con
fuzie... „— Și dacă aș fi fost 
ăla ?" va veni, prompt, replica 
curiozității amatoare de expediții 
în necunoscut. Expediție de altru
ist, cu nostalgia descoperirilor 
pline de o sublimă gratuitate : 
„poate că este ceva de descope
rit. în privirea unui cascador" 
(„Cascadorii). Iar Mircea Popa 
știe, intr-adevăr, să „vadă" și să 
sugereze dramă acestor exis ten - 
țe-dubluri, care riscă și-și vînd 
gesturile pentru gloria altora,

pierzîndu-și totodată, identitatea 
și enigmele.

Cu un titlu atât de beckettian, 
„Anna, zilele acelea faimoase" 
este o nuvelă a frustrării și a 
complexului vinovăției. Destine
le de aici și-au ratat împlinirea. 
Ele nu „trăiesc" în prezent, ci 
pendulează continuu între re
gret și speranță. Războiul, o crimă 
scuzabilă sau bătrînețea le-au

A. V.

Radieicov :

PENTRU 
UNIVERSALĂ*

„Furie", leiM. Sadoveanu : „Venea 
moară pe Șiret", lei'8,00.

EDITURA TINERETULUI

EDITURA PENTRU
LITERATURĂ

•1EDITURA
LITERATURA

C.N.E.F.S.

M. si N. Postolache „Tradițiile 
sportive ale romanilor

Al. Vlahuțâ : „Pictorul N. L 
Grlgorescu", lei. 5,50; I. Crin- 
guleanu : „Un cățel ca vai de 
el", lei 2,50,

EDITURA
dacă 5 

școli unde elevul se 
de o atare îndrumare, 
ele sînt într-atît de 

și atît de bine pitite.

eu însumi cu diferite treburi 
reportericești în vreo sută 
de școli din mai toate ora
șele noastre și n-am intilnit 
pînă acum nici o conducere 
și nici un personal didactic 
care să facă asemenea reco
mandării sub nici o formă — 
și, har cerului, forme sînt 
destule, începind cu dialogul 
direct dintre profesor și elev 
din orele de dirigenție, con- 
tihuind cu publicarea la 
„afișier" a listei de specta
cole propuse de școală și 
sfîrșind cu popularizarea u- 
nor spectacole prin interme
diul stației de radioficare.

• _ * N-aiW pretențța absurdă de 
— âicreăe'că'xeeaicelnu cunost 

eu nici nu există, dar cerîn- 
du-mi scuze pentru eventua
la lipsă de modestie, prea 
multe știu în acest sens ca 
să, ezit .a afirma că, d_„X 
șxișță 
bucură 
atunci 
puține

';v '-/l -jJff
: . ...............  nu I...... i.im

VA FLACE BRAHMS? rulează 
la Patria (orele 9; 1.2; 15; 18; 21), 
Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20.30) .

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Republica (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,45), Festival' (o- 
rele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

BLOW-UP : rulează la Capitol 
orele 9,45; 12,30; 16; 20,15), cine
mateca Union (orele 9,45; 12; 14).

SA TRĂIM PlNA LUNI : rulea
ză la Capitol (ora 18,30).

ClND SE AUD CLOPOTELE : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 20,451.

FRAȚII KARAMAZOV ! rulează 
la Central (orele 10; 14,45; 19).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR ; rulează la Lu
mina (orele 3.45; 16,15 în conti
nuare ; 18,30, 20,45) ; Floreasca (o- 
rele 9; 11,15; 13.30: 16: 18.15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Doina (orele 11,15; 14,15;
17,15; 20,15). Program pentru copii 
(orele 9—10) ; pacia (orele 8—19.45 
în continuare)"

MONDO CANE : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Feroviar (orele 9; 12; 15; 
17,45; 20,30), Excelsior (orele 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30), Gloyia (orele 
9,15. 12; 15.15; 18: 20.30) 1

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Grivlta (o- 
rele 9; 11,15; 13.30, 16; 18.15; 20.30). 
Giuieștl (orele 15,30; 18; 20,30), Au. 
rora (orele 9.30; 11,30; 13.30; 16; 
18.15; 20 30).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la înfrățirea (orele 15,15: 
17.45; 20).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Bucegi (o- 
rele 9; 11,15; 13,30, 16; 18,15; 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18).

NOAPTEA : rulează la Unirea 
(ora 20,15).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează lă Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) , Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) .

LUPII ALBI : rulează Ia Lira 
(orele 15,30; 18). Vitan (orele 15,30, 
18; 20,30), Moșilor (ora 15,30).

CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : ru
lează la Lira (ora 20.15).

RĂZBOI Șl PACE (seriile III și 
TV): rulează la Drumul Sărit (ore
le 15.30; 19).

MORȚII RĂMIN TINERI : ru
lează la Popular (orele 15.30; 18.
20.30) .

CĂLDURĂ : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30. 18; 20.30).

VIRIDIANA : rulează la Buzești 
(erele 15.30: 18; 20 15)
, CĂSĂTORIE DIN INTERES : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18;

NORD PRIN NORD-VEST : 
rtilează la Volga (orele 10—16 în 
gontinuare ; 19,30).

TIGRUL: rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18).

TOTUL DE VINZARE : rulează 
la Viitorul (ora 20,30).

BALTAGUL : rulează la Miorița 
(orele 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30).

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează la Munca (orele 16: 
18; 20). ,

MOARTEA UNUI BIROCRAT S 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18. 
20,13).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la Tomls 
(orele 9,30—15,30 în continuare; 
18; 20,15).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 19), Pro
gresul (orele 15,30; 19).

PĂPUȘĂ : rulează la Arta (ore
le 10—16 în continuare , 19,30).

IN IMPARATIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9: 11,15; 16; 18,15: 
20,30).

PARIA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18)

OAMENI ÎMPIETRIȚI : rulează 
Ia Rahoca fora 20 151.

RĂNI VECHI : rulează la Moși
lor (orele 18; 20,30).

ora 5,00 pe... „Calea laptelui". (în 
aceleași- condiții, producții dife
rite de lapte) ® 19,00 Telejurnalul 
de seară ® 19,20 La volan — emi
siune pentru, conducătorii auto 
® 19,30 .Mal aveți o întrebare 7 
Emisiune de cultură științifică : 
„Ce se știe pînă acum despre 
cancer 7“ @ 20,30 Filmul artistic 
„Mica romanță de vară" a 21,40 
Reflector — telefoileton cotidian 
• 21,50 Muzică pe 16 mm : Pia 
Colombo e 22,05 Cadran — emi
siune de actualitate internațională 
0 22,35 Seară de balet : „Frances
ca da Rimini" — muzica de P. I. 
Cealkovski. Dansează ; Rodica Sl- 
mion, Dan Molse șl Adrian Gheor
ghiu 0 23,00 Telejurnalul de
noapte.

incit a le descoperi imi reîn
vie romantica virstă cînd 
doream să mă fac detectiv...

Să ne înțelegem : destule 
școli, aproape toate, se ocupă 
ca elevii lor să devină spec
tatorii unor piese sau ai unor 
concerte, organizează chiar 
vizionări colective, dar aici 
nu despre așa ceva vorbim 
— și ca să nu mi se răstăl
măcească cuvintele, repet că 
am în vedere recomandarea 
permanentă a spectacolelor, 
in genere, acțiune care să 
facă ' parte din obișnuințele 
instituțiilor școlare, astfel 
incit, să zicem, elevul de li. 
ceu bucureștean să nu con
sulte in „Săptamîna" titlurile 
pieselor și filmelor, bifîn- 
du-ie pe cele care îl atrag, 
ci să afle de la școală de exis
tența celor ce-i sînt necesare 
(pentru cultura sa generală, 
pentru divertismentul său) 
și de a celor pe care școala 
le interzice. Pentru că neo- 
cupîndu-se școala de aceste 
recomandări și interziceri, 
citatul paragraf din regula
ment ori nu mai are rost, 
ori este înțeles formal.

Și cum nu cred că sînt 
nici prea naiv și nu vreau 
să fiu nici malițios, voi spu
ne că rostul paragrafului 
este în afară de orice discu. 
ție și că cei care il încalcă, 
deși la prima vedere par a 
fi elevii, ne pripim dînd 
vina pe ei. Poate că elevii 
de azi sînt cu totul altfel de- 
cît eram eu cu vreo două, 
zeci de ani în urmă, dar 
mărturisesc că, după cite 
îmi amintesc, nu m-aș fi dus 
din proprie inițiativă la di
rector sau la un profesor cu 
întrebarea : „Vreau să merg 
azi la un spectacol ; la care 
sînteți de părere să-mi cum
păr bilet?" Era altceva cînd 
inițiativa pornea de la școa
lă — și pornea, adeseori ! — 
și în sensul invitației de a 
lua parte Ia un spectacol și 
în acela al amendării altuia. 
Am dubii că s-a schimbat 
ceva între timp...

(Ba, nu, greșesc, s-a schim
bat totuși ceva : au dispărut 
matineele destinate adoles
cenților. Același regulament 
școlar atrage atenția elevilor 
că ora cea mai înaintată care 
îi poate găsi intr-un local 
public este 21,30. Adică exact 
atunci cînd încep excelentele 
spectacole de poezie, dans și 
muzică ale Teatrului Țăndă
rică. Adică aproximativ a- 
tunci cînd, la Național cade 
cortina încheind, o dată cu 
sughițul Cetățeanului tur
mentat,- actul al doilea al 
„Scrisorii pierdute” sau cînd, 
la Municipal, Catindatul fuge 
să se ascundă de teama Iui 
Nenea Iancu... — asta ca să 
amintesc numai două spec
tacole din acelea ce trebuie 
văzutKMÎigaifl.lățl.: 4e către elevi -și care n-eu mai fost 
programate duihinică . dimi
neața sau stmbătă după*a- 
miază din- vrenii imemora
bile). Dar matine.ele sînt aliă 
poveste — spinoasă și ea, 
dar alta. Să rămînem la su
biectul abordat inițial Vreau 
să cred că problema îndru
mării elevilor către sălile de 
spbctacoJe — atîta timp cit 
regulamentul școlar cere ce* 
am văzut că cere — nu este 
una permițînd mai multe in
terpretări, printre care și 
aceea că rămîne la latitudi
ne cadrelor didactice dacă 
trebuie sau nu să recomande 
și să interzică elevilor anu
mite manifestări artistice și 
culturale. Ea este o obligație 
a fiecărei școli șl cum ace
lași regulament prevede un 
capitol de drepturi și altul 
de îndatoriri, aș sugera ca la 
cel dinții să se specifice că 
elevul are dreptul să benefi
cieze de o eficientă îndru
mare privind petrecerea 
timpului său liber.

Și, evident, un asemenea 
drept pentru elev ar implica 
și îndatorirea cadrelor didac
tice de a-1 preface într-unul 
permanent șj peste tot via-

năruit viața într-o variantă dez
nădăjduită a ei. în fond, fieca
re personaj își supraviețuiește 
lui însuși și efectuează, în mo
mentul lecturii, „turneul de ier
tare". Sau încearcă zadarnic să 
afle „unde a greșit". întrebare 
la care . răspunde doar cîntecul 
de pustietate al Elenei și zîmbe- 
tul pierzaniei, uitat pe buzele ei. 
Pe acest fundal, aventura nu 
mai înseamnă opțiune, ci refu
giu, exil. Demență — în „Bles
tem" și fapt divers erotic — în

„Departe... departe..." Surprind ’ 
zător, însă, nici aici anecdotica 
nu se substituie, întru totul, dra
mei morale. Chiar atunci când 
aceasta din urmă nu este tians- 
pusă în termeni expliciți, o poți 
recompune din implicații. O sim
plă notația finală,' în „A desco
peri ceva" (oamenii „descoperi
seră violența"), racordată cîtorva 
instantanee pregătitoare, declari 
șează reverberații profunde in 
conștiința lectorului, după ulti
mul tur de manivelă. Căci, în 
mod evident, Mircea Popa își 
„gîndește" materia epică pe o 
matrice-peliculă, cinematografic.

Dincolo de talentul indiscuta
bil, ce cristalizează ferm încă de 
la prima carte, uimitoare la a 
cest tînăr scriitor este de <ia cu 
care „atacă" și „spune" once 
temă. De pildă, deși debutantul 
de azi a depășit moda și „furia" 
plasării adolescenței în baruri și 
absurd, el aruncă, totuși, demon-, 
ctrativ (și polemic cu colegii de 
breaslă ?), o asemenea tușă, pe 
planșa din faț? sa („Acolo, în 
ochii mei"). Iar în „Doric" și 

ț„C:nd cine ceafa", Mircea Popa 
izbutește o remarcabilă incursiu
ne artistică în mediul muncito
resc, perimetru atît de schemati
zat sau evitat de scriitori, pînă 
acum. Autorul „Cascadorilor" nu 
agreează decorurile festive, idili
ce și exterioare. El coboară, îm
preună cu eroii săi, în mină și în 
conștiința minerilor, pentru a 
lua perspective interioare, aspre, 
dar veridice. Rezultatele, în plan , 
artistic, sînt memorabile. Aș a- 
dăuga, la toate acestea, excelenta 
scriiturii, pe care unele erori de 
dozaj nu reușesc să o compfo- 
mită.

NICOLAE BALTAG

CÎȚI ION NICODIN - NI ȚĂ ?
(Urmare din pag. I)

care dată, ca un copil, în fața 
măreției pădurii și muntelui, 
a înălțimii cerului și repezi
lor Crișuri, era acum dominat 
de alte dimensiuni, de care 
se simțea atras, dar și puțin 
înfricoșat... „El vine de de
parte, spunea prof. univ. 
George Macpvescu, la verni- 

. sajul expoziției din holul Ca
sei Scriitorilor. vine parcă 
dintr-o cronică, scrisă la în
ceput de meșterii olari șj ai 
icoanelor pe sticlă, o cronică 
pfe care al o continuă într-un 
fel

George Maiorescu, care l-a 
vizitat în cătunul Nicodinești, 
satul Brusturi, comuna Hăl- 
magi, județul Arad, descria 
locurile văzute : „Am urcat 
dealurile pe firul pîraielor 
repezi, în văi umbrite, unde 
oamenii poartă de veacuri nu
mele cătunelor lor, âm văzut 
pajiști. ,yjer?I de ..otavă crudă 
și pajiști -policrome de flori

albe. Am simțit umbrele din 
văi si lumina de pe creste și, 
am înțeles uimitoarea Iui pa
letă de culori" ,.

...Pictează de ” ani, deci e 
foarte tînăr ; de cînd a ieșit 
la pensie, acum la vîrsta se
nectuții revine copilul care la 
12 ani punea culori pe pîn
ză ; au urmat anii milităriei, 

, gospodăria ■ și mineritul. In
sălbatice, pădurile toamna *63, plictisit de inactivitate Șt
agonizîrid între galbenul mă
rului ți incendiul, frunzelor de 
cireș, munții mîngîiați de ne
guri albastre și turme albe de 
mioare coborîndu-le povârni
șurile

(Urmare din pag. I)
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Opera Română : SEARĂ BAR- 
TOK-STRAVINSKI — ora 18,30; 
Teatrul Național „T. L. Caragia- 
le" (Sala Studio): PĂRINȚII TE- 
RIBHfl — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie:.DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mâgu- 
reanu); UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — ora 20; Teatrul Mic: 
OFIȚERUL RECRUTOR — ora 
20; Teatral Giulești: ULISE ȘI 
COINCIDENTELE — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru): VIJELIE IN CRENGI
LE DE SASSAFRAS — ora 19,30; 
(Sala Studio); ENIGMATICA 
DOAMNĂ „M“ — ora 20; Teatrul 
„Ion Vasilescu": MANEVRELE — 
ora 19.30; Teatrul „Ion Creangă": 
MUȘCHETARII... MĂGĂRIEI SA
LE — ora 16; Teatrul Țăndărică 
(Calea victoriei): PAPUCIADA — 
ora 17; Teatrul ,.C. ’ Tăriase" (Sala 
Savoy): VARIETĂȚI '69 — ora 
19,30; (Calea Victoriei): FEMEI, 
FEMEI, FEMEI — ora 18; Ansam
blul U.G.S.R. : RITM ’70 — ora 20

un vis nerealizabil. în legătură 
cu propriul copii — acum, cînd 
trăiau într-un bloc modern și 
cunoșteau -bucuriile vieții civi
lizate — nutreau o firească do
rință de „revanșă"... Situația 
se întîlnește frecvent, în condi
țiile noastre, efortul de-a oferi 
bucurii copilului fiind cu atît 
mai înverșunat cu cît diferența 
dintre condițiile de trai ale a- 

1 cestuia și cele ale generației 
precedente devine mai mare... 
Cum sâ-i combați pe părinți ? 
Cum să contrazici argumentele 
lor care încep de regulă cu 
„măcar el să trăiască omeneș
te" ? Și în definitiv, nu e fireso . 
să presupui că, cu cit copilul 
va crește mai îndestulat și fe
ricit, cu atît va fi mai apt pen
tru munca de mai tirziu ?

Și totuși, iată realitățile: 
printre școlarii care se adaptea
ză cel mai greu condițiilor de 
muncă disciplinată, aflați în a- 
cea „zonă medie" a curbei lui 
Gauss, un procent însemnat îl 
ocupă tocmai „răsfățații". De 
cele mai multe ori, efortul de 
integrare școlară se lovește, pa
radoxal, tocmai de condițiile 
„prea bune" care-1 adăpostesc 
de efort și răspundere în mediul 1 
familial !

față de muncă și a deprinderi
lor de muncă are un alt carac
ter : „se poate face apel la im
portanța și necesitatea unei ac
țiuni ; prin aceasta, munca va 
căpăta un caracter conștient"... 
(sublinierile îmi aparțin).

Nu voi insista asupra meto
delor care pot realiza această 
gradație ; ele aparțin specialii- ■ 
tului. Voi aminti însă „experi
mente" (chiar de curînd a fost 
prezentat unul într-un jurnal 
cinematografic) prin care copiii, 
într-un fel de „joacă serioa
să" sînt plasați în adevărate...

1-
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3 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultații < pentru elevi. Limba 
română (clasa a XH-a). Terna : 
George Călinescu ® 17,30 Chimie 
(clasa a IX-a). Tema : Legături 
chimice a> 13,00 Lumea copiilor. 
Rică și Tică la Televiziune Film- 
mul de desene animate „Pompie
rul șl Felicitas" — episodul II 
0 18,30 Ancheta economică. La

DE LA „PLĂCERE" 
LA „NECESITATE"

Psihologia copilului a stabilit 
de mult importanța educării 
precoce prin muncă. S-o ascul
tăm pe profesoara Ursula Șchio
pu, doctor în științe psihologice: 
,,La început munca trebuie să 
aibă un caracter atrăgător, să 
cuprindă elemente de efort in
telectual și fizic -și de îmbinare 
a lor. în procesul muncii copilul 
va cunoaște plăcerea transfor
mării ce poate să o săvîrșească 
acțiunea omului. La preșcolarii 
mari, educarea atitudinii corecte

de inima îmbătrînită înainte 
de vreme, a luat de la soție o 
bucată de pînză albă, meni
tă să fie față de pernă, și a 
făcut un „phip"; l-a lucrat în 
taină și, cînd l-a terminat, nu 
mică i-a fost mirarea, și. sa
tisfacția în același timp, la 
exclamația acesteia : „Ăsta-i 
tata cu oile". Nu l-a învățat 
nimeni cum să-și facă culori
le, cum se ține pensula, cum 
se întind pînzele, cg cartoane 
sînt mai hune. Ficta meticu
los, pleca ore întregi prin po- 
iene și păduri, compunea. 
după pofta inimii, ce începu
se a întineri, nu acorda im
portanță proporțiilor și per
spectivei — nu-l interesau și 
nici nu le cunoștea... Și a ve
nit în vacantă studentul în fi
lologie Gheorghe Dragoș, tî- 
nărul său consătean: a ră
mas surprins de pînzele aco
perite cu verde crud-; nu 
știa exact dacă tablourile sînt 
foarte valoroase artistic, dar 
a adus cîteva în București — 
„pentru că-mi alinau dorul 
de casă, pentru că pe pereți 
aveam acum crâmpeie de plai 
moțesc". In anii care au ur
mat, s-a încăpățînat de așa 
manieră îneît i-â atras acolo, 
în creierul munților, pe artiș
tii plastici Vaier și Emil 
Chendea, apoi pe scriitorii 
George Macovescu și T. G. 
Maiorescu. Unanimi în pă
rerea că tablourile aparțin u- 
nui pictor autentic, unui cro
nicar contemporan al vieții 
satului său, toți au hotărît 
să-i facă cunoscută opera.

Așa s-a ajuns ca, după ne
numărate peregrinări prin 
diverse case bucureștene, pic
turile naive ale țăranului ION 
NICODIN-NIȚA să facă o- 
biectul celei de-a zecea expo
ziții din ciclul de manifestări 
„Plastică și poezie". Despre 
valoarea artistică a operei 
brustureanului își vor spune 
părerea specialiștii, important 
este acum de relevat modul 
în care cîtiva iubitori de fru
mos au descoperit și pus în 
circulație valori de artă in
contestabile. în Caietul expo
ziției T. G. Maiorescu scrie : 
„într-o lume de experiențe 
sterile, în care imaginea plas
tică pulverizează realul, Ion 
Nicodin-Niță ne trimite din 
Brusturi mesajul vibrant a] u- 
nei realități carnale, îmbibate 
de esențe tari, ©logiindu-i vir
tuțile printr-o tiișă spontană 
și sigură, printr-o sensibilitate 
acută și rafinată euforie cro
matică. Pictura lui Nicodin ne . 
conduce spre înseși izvoarele 
artei. Cele veșnice și nese
cate”.

Dar cîți Ion Nicodin-Niță 
nu or mai exista, veniți par
că din legendă, autentici fău
rari de frumos, așteptând cu 
demnitate să fie descoperiți 
de alți și alți entuziaști S

Tomaanume". Poetul

NU SE ÎNVAȚĂ

ireale fumuri

a- 
la

principiile „copilăriei- de aur", 
nepoata însă dăduse piept pre
matur cu greutățile vieții. în 
timp ce prima se mulțumea s-o ■ 
întrebe ce mai face și să-i o- 
fere încurajări verbale, cea de 
a doua, cu reflexele deja edu
cate, se ocupa imediat de pro
blemele practice — spălatul va
selor, micile servicii necesare 
bolnavși... Nevoită să facă zil
nic comparații, femeia izbuc
nea în plîns | se impunea con
statarea că în propria ei fiică 
asemenea impulsuri nu existau, 
și aceasta nu din pricina unei

tă, a ideii că munca și joaca ar . 
fi același lucru... într-un ves
tit film despre universul copi
lăriei, există această .scurtă și 
extrem de- sugestivă lecție, pe 
oare tatăl o dădea fiului său de 
cinci ani, îh două cuvinte : „e-

' xistă trebuie"... Momentul cînd 
acest „trebuie" apare în viața 
copilului nu e, neapărat, plăcut. 
Poate apare protestul, cîteodată 
chiar vehement; nu-i nimic — 
nu orice protest e destinat suc
cesului ! Dnpă o împotrivire, 
sau după mai multe, „necesita
tea" va fi acceptată. Aceasta va

DOAR... POLITEȚEA!
aetivități productive! (în cel 
la care mă refer ei cumpărau 
și vindeau, într-un magazin spe
cial, pe bază de „bani" confec
ționați ad-hoe)„. într-o familie 
am văzut o fetiță de patru ani 
care, înzestrată cu un șorțuleț, 
servea pe musafiri ca o veri
tabilă... „gazdă". Părea o glu
mă, dar fetița muncea, afectiv, 
cu seriozitate ! (Și cu plăcere). 
Consultată asupra aceleiași pro
bleme, psihopatologul Adriana 
Onofrei relata un caz care-1 
continuă parcă, la distanță de 
ani, pe cel precedent : o femeie, 
internată în sțiital, primea, al
ternativ, vizita fiicei și nepoa
tei sale. Fiica și-o crescuse pe

structuri morale inferioare, oi 
fiind'că... ea însăși, mama, negli
jase să le educe, la timp...

Să conchidem, așadar, că via
ța copilului trebuie să fie mai 
„aspră", mai „săracă în bucurii" 
pentru a permite o infiltrare 
mai rapidă a respectului pen
tru muncă ? Ar fi să simplifi
căm... Educația nu e un dre
saj, și o teorie prin care s-ar 
ajunge la frustrarea copilăriei de 
voluptățile ei, ar însemna, în 
fond, o cruzime !... Dar tocmai 
aci intervine „gradația" la care 
se referă cuvintele Ursulei 
Șchiopu : apariția nevoii de 
muncă prin joc, însă și evita
rea o dată cu creșterea în vîrs-

fi o primă trecere peste prag, va 
urma o alta, și o alta, pînă cînd 
i se va părea cu totul firesc fe
nomenul (de care depinde între
gul lui viitor 1) că în viață nu 
e suficient doar să iei, trebuie 
să și dai !...

UN „HANDICAP" GREU 
DE ÎNVINS

într-o bună zi, copilul va 
fia că trebuie să se scoale 
timp,, fiindcă altfel va întîrzia la 
școală ; că seara trebuie să re
nunțe la televizor, fiind’că alt
fel ,nu se va scula la timp. Că 
într-o dimineață cu soare tre
buie să-și amîne dorința de a

alerga, pentru că a început' ora 
de clasă. Nu sînt toate acestea 
repetiția generală a marelui 
„trebuie" de mai tîrziu, cînd 

zva avea de abordat cu tenacita
te urcușul vieții ?

Dar și această „repetiție ge
nerală" își are propria ei... repe
tiție, în răstimpul primilor ani 
de viață. E greu să-1 inveți să 
muncească pe tiparul care nu 
și-a format această deprindere 
încă din școală, dar e nu mai 
puțin dificil să-1 înveți să fie 
activ pe școlarul -care nu și-a 
format deprinderea din fami
lie !... Și tot așa, dînd carul vie
ții îndărăt, ajungem la primele 
izvoare ale dragostei de muncă. 
Cît de apropiate sînt ele, în 
timp, de— laptele de la sînul 
mamei-!

Se spune adeseori : „n-are cei 
șapte ani de-acasă“ ; e vorba — 
cum se știe — despre tinerii 
lipsiți de politețe. într-adgvăr, 
această trăsătură se educă foar
te devreme. Dar nu numai ea !... 
Leoaica, în joaca ei cu puii, îi 
întărită din cînd în cînd pen
tru a le „educa" agresivitatea ; 
cu alte cuvinte îi... învață să 
muncească, fiindcă „meseria" de 
leu pretinde agresivitate. E o 
lecție pe care mamele, exage
rat de „leoaice" cînd e vorba 
de apărarea de „suferință" a 
puilor ei umani, e bine să nu o 
uite.

Am asistat la o scenă cînd 
părinții unui tînăr delicvent se 
justificau cu uimire ; „noi i-am 
oferit tot, n-am cruțat nimic, 
avea ceea ce dorea, cum de-a 
ajuns astfel ?“ Li s-a dat un răs
puns laconic și dureros : „poa
te tocmai de aceea a ajuns ast-, 
fel",..

Dar să nu dramatizăm... Am 
vorbit aici, doar de primul „ca
nal" prin care se irigă nevoia 
de muncă a tînărului. Din fe
ricire. mai sînt și altele — în 
anii de școală. în mediul social, 
în activitatea productivă...



TELEGRAME

Dragi tovarăși,

în legătură cu încetarea din via
ță a mareșalului Uniunii Sovieti
ce Kliment Efremovici Voroșilov.

BASCHET.- în „C.C.E.“ Dinamo-Racing

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliu] 
de Stat al Republicii Socialiste România și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste România, au trimis o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii So- 
I Mice, Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste și Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste în care se spune:

I . ''' . ’ '

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consi
liul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România vă adresează profunde condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a mareșalului Uniunii Sovietice, Kliment 
Efremovici Voroșilov, vechi militant al mișcării revoluțio
nare, eminent comandant militar, conducător de seamă al 
partidului și statului sovietic, care și-a închinat întreaga 
viață luptei pentru victoria și apărarea revoluției, construirea 
socialismului și comunismului în Uniunea Sovietică, pentru 
triumful ideilor marxism-leninismului.

împărtășind adinca durere pe care o încercați prin pier
derea tovarășului Kliment Efremovici Voroșilov, vă expri
măm dumneavoastră, întregu lui popor sovietic, sentimentele 
de compasiune din partea noastră și a poporului român.

Ministrul Forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România a 
trimis o telegramă de condolean
țe ministrului apărării al U.R.S.S,

Bell" Malines: 73-95 (33-41)

EROISM FĂRĂ
E aproape un act de eroism 

să te angajezi într-un meci atît 
de dificil ca acela pe care l-a 
susținut aseară Dinamo București 
împotriva foarte puternicei for
mații belgiene Racing ,„Bell“ din 
Malines atunci cînd lotul de ju
cători pe care îl ai la dispoziție 
este atît de fragil și de inegal. 
Lipsit de „eroi", adică de cel 
mai bun pivot al său, Novac și 
de Chivulescu, cu Cernea ieșit 
din formă și cu Mazilu la fel de 
inutil ca de obicei, antrenorul 
Dan Niculesctf putea spera doar 
într-un miracol pentru a-i învinge 
pe malinezi chiar la București, 
în atmosfera atît de familiară a . 
sălii Fldreasca. Miracolul însă nu 
s-a produs, „mașina" de coșuri 
a belgienilor a funcționat fără 
greșeală înscriind dinamoviștilor 
95 de puncte în timp ce aceștia 
nu au putut marea decît 73. Cu 
un joc simplu, calm și extrem de

eficace, avînd în Hillen un exce
lent conducător de joc și în por- 
toricanul Cruz un realizator de 
mare clasă (29 de puncte), echi- ’ 

- pa „internațională" din Malines
(mai evoluează aici și excelentul 
jucător ceh Pistelak) s-a detașat 
cu siguranță încă din prima re
priză, nelăsînd nici o speranță 
dinamoviștilor care, văzîndu-se 
conduși cu atîta autoritate au ju
cat în continuare mult mai slab 
decît o fac de obicei, pierzînd 
la o diferență care face ca me
ciul retur din Belgia să consti
tuie un simplu act de prezență. 
Doar Diaconescu (21 puncte) și 
Albu (14 puncte) au mai salvat 
aparențele.

Dincolo de aspectele furnizate

RECOMANDAT—EXPRES"

EROI
de jocul în sine am remarcat O 
serie de ezitări neplăcute ale 
corpului de oficiali români (nu 
este pentru prima oară cînd se 
întîmplă așa ceva) ceea ce ridică 
serioase semne de întrebare a- 
supra modului în care Federația 
își instruiește delegații pentru a- 
semenea întîlniri internaționale. 
Arbitrii Belosevici (Iugoslavia) și 
Hikmet (Turcia) au condus ex
celent.

OV. PĂUN

P.S. Ieri seară la Giessen (R. F. 
a Germaniei) echipa Steaua Bucu
rești a pierdut cu 84—85 meciul 
tur din „Cupa Cupelor" cu for
mația locală. Returul va avea loe 
joia viitoare la București.

(Urmare din pag. I)
— Desigur, conchide mîhnită- 

interlocutoarea noastră, expu
nerea nu s-a mai ținut, și nici 
dansul. Pretendenții duhneau a 
băutură și.am fost sfătuită, pen
tru a evita scandalul, să plec.

Așa s-a consumat una din 
după amiezile satului, una 
din puținele tentative de a urni 
din loc carul cu posibilități edu
cative, de culturalizare, de dis
tracție după care tlnjesc de 
multă vreme uteciștii și ceilalți 
tineri din Năstăseni. Și pe care 
tot ei le ignoră cu indiferență.

E drșpt, satul nu are la în- 
demînă un diapazon larg de con
diții. Dar unele există, iar altele 
ar putea să existe. Tot tinerii 
ar fi trebuit să ia inițiativa con
stituirii unei echipe de teatru, 
a unei brigăzi artistice, a or
ganizării unor întreceri cultu
rale și sportive, lucruri a căror 
inexistență o acuză scrisoarea. 
Am văzut că, din cînd în cînd, 
o sală de clasă poate fi afec
tată uneia sau alteia din acțiuni. 
Faptele ne obligă să ne mai re
ferim însă la încă o întîmplare 
petrecută mai de mult.

— O dată, ne spune Vasile

■lor ei, să-și pună la punct to
varășii de vîrstă. Organizația 

• U.-T.C. ar putea să mobilizeze 
resursele tinerilor, să pornească 
de la ea efortul spre disciplină 
și să-i educe pe tineri în spi
ritul respectului ce-1 datorăm 
cu toții cadrelor, didactice, a- 
trăgîndu-Ie astfel într-o cola
borare fructuoasă.

Abordînd cauzele realităților 
întîlnite aici n-o putem face fără 
a nominaliza unii dintre factori 
care aveau datoria să răspundă 
încrederii tinerilor. Birou] or
ganizației U.T.C. din sat, secre
tarul său, se face indiscutabil, 
în primul rînd, vinovat. Pînă 
nu de mult, în fruntea orga
nizației U.T.C. de aici s-a aflat 
un tînăr care din august, însă, 
a plecat la Institutul pedagogic 
din Bacău. A rămas în lotul lui 
o fată. A rămas, e un fel de a 
spune pentru că a plecat și 
ea tot la Bacău și... tot din au
gust. Fata e acum salariată, vine 
în sat cînd și cînd și numai de 
organizație nu se ocupă. între
băm dacă și pe dînsa o înlo
cuiește cineva, dacă mai lucrea
ză ceilalți membri ai biroului. 
Nu putem afla nici măcar un 
nume.

RĂSPUNSUL

Sosirea în Capitală 
a unei delegații de partid 
și de stat a R. D. Vietnam

La invitația C.C. al P.C.R. a 
sosit în Capitală delegația de 
partid și de stat a Republicii De
mocrate Vietnam, condusă de to
varășul Hoang Van Hoan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 

^Partidului celor ce muncesc din 
petnam, vicepreședintele Comi-

• JOI SEARA A PLECAT LA 
BUDAPESTA o delegație a Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, care, la invitația 
Consiliului Național al Frontului 
Patriotic Popular maghiar, va 
face o vizită în Republica Popu
lară Ungară, pentru schimb de 
experiență. Delegația este for
mată din tovarășii Vasile Potop, 
secretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, șe
ful delegației, Szilagyi Dezideriu, 
membru al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, și 
Constantin Dumitrescu, secretar 
al Consiliului municipal București 
al Frontului Unității Socialiste.

(Agerpreș)

I ! 
tetului Permanent al Adunării I 
Naționale a R. D. Vietnam, care ■ 
a participat la festivitățile ce au “ 
avut loc la Tirana cu prilejul ce- R 
lei de-a XXV-a aniversări a eli- E 
berării Albaniei. ’

La aeroport, oaspeții au fosl E 
salutați de tovarășii Gheorghe I 
Rădulescu, membru ,al Comitetu- ®

I
I 
I 
I
I 
I
I

lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Nicolae Ionescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost prezenți Ho Tu Truc, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Democrate Vietnam, 
și Nguyen Duc Van, ambasadorul 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud în Republica Socialistă Ro
mânia, precum,și membri ai ce
lor două ambasade.

Erau de față Iosif Pogace, am
basadorul R. P. Albania, și San
dor Argyelan, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Ungare la 
București.

La patinoarul

Floreasca
SV/////W////A

Timp rece — sezon de pa
tinaj. In Floreasca, între si
luetele elegantelor blocuri 
turn atît de cunoscute bucu- 
reștenilor, patinoarul artifi
cial este luat cu asalt în 
fiecare scară. Sutele de iubi
tori ai alunecării pe gheață, 
de toate vîrstele, de la începă
tori la cei ce încearcă să de
seneze flori eu patinele, au 
îndrăgit acest colț al voioșiei 
O gheață de calitate excelen
tă, vestiare largi, încălzite, 
bufet-bar, o muzică bună, in
structor; pentru cei mai mici, 
centre de ascuțit și montat 
patine — sînt numai ci ie va
repere care, toate la un loc, 
completează cartea de vizită 
a patinoarului. Cu o excepție 
însă : centrul de închiriat pa
tine. Fiindcă dintre numeroșii 
patinatori de-o seară. cîteva 
sute închiriază patine. Cum se 
prezintă acestea 7 încercați 
orice pereche de bocanci pen
tru a vă convinge : absolut 
toate sînt neascuț-ite și uzate 
pînă la rotunjirea lamei de 
alunecare ; în marea lor ma
joritate, șireturile rupte 
legate cu noduri șolide: 
ce solicită numere mici.

sînt 
cei 
de

llllllllllllllt

copu vor putea numai să se... 
uite cu Invidie Ia furnicarul 
ghețll ; „nefericiți!" ee poartă 
nr. 43 (și sînt foarte mulți) se 
bat pe trei (! I !) perechi.... O 
întrebare,_ deci, pentru gospo
darii patinoarului : V-ați în
cumeta să încălțați, oricare 
din perechi, și să leșiți pe 
gheață 7 Să nu spuneți da 
că nu v-ar crede nimeni. Ce

• s-ar putea face ? Să zicem că 
toate patinele le-ațl da la 
ascuțit : asta ar consuma o 
mică parte a fondului reali
zat “din închirieri. Și, apoi ați 
achiziționa cîteva zeci de me
tri de șireturi. N-ar mai ră- 
mîne decît să creați posibi
litatea ca la înapoiere fiecare 
„chiriaș" să șteargă patinele 
cu o cîrpă uscată, fiindcă, ru
gina... Atunci, cu siguranță, 
toate sutele de patinatori ar 
asculta mal veseli, patinînd, 
muzica megafoanelor. Chiar și 
cei care ieri seară — între 
care și subsemnatul care port 
„43“ — au patinat cu o 
reche de bocanci 41 (dar 
mai un sfert de oră...).

VIOREL RABA

TREI CONCURSURI
(Urmare din pag I) 

organizăm împreună cu Mi
nisterul Comerțului Interior și 
Oficiul Național de Turism, 
etapa pe întreprindere va fi 
urmată de etapa pe județ și 
de etapa finală, pe țară. Con
cursul profesional „Buna ser
vire", organizat în colaborare 
cu CENTROCOOP.se va desfă
șura cu etape pe județ, pe zone 
geografice și apoi in etiipa pe 
țară.
' — întrucît caracterul educa
tiv al concursurilor se reflec
tă îndeosebi în faza de masă, 
atunci cînd sînt angajați cei 
mai muîți tineri, v-am propu
ne să ne oprim, venind cu de
talii, la acest capitol.

— Aici sînt foarte multe de 
spus și amănuntele interesează 
în mod expres pe... concurenți. 
Pentru cititori însă mă voi re
feri la unele lucruri ce țin de 
cadrul general, de concepția 
care guvernează desfășurarea 
acestei etape. Firește, separat, 
pentru fiecare din concursuri.

Iată, de pildă, concursul 
pentru tinerii lucrători din co
merț. Concursul — ca și în ce
lelalte situații — este indivi
dual și permite participarea 
lucrătorilor operativi pînă la 
vîrsta de 30 de ani — fiind or
ganizat în toate unitățile co
merciale (de producție și des
facere) pentru meseriile de 
vînzători, bucătari, cofetari, 
ospătari din sistemele M.C.I. 
și O.N.T. Obiective urmărite : 
contribuția la realizarea sarci
nilor de plan și disciplina în 
muncă, într-un interval de 
minimum trei luni.

Concursul „Meseria — bră
țară de aur“ are în vedere pe 
cei ce lucrează în croitorie, 
cizmărie și frizerie — coafu
ră. Pentru faza pe cooperativă 
se va avea, de asemenea, în ve
dere îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, calitatea lu
crărilor executate și a servi
ciilor prestate, grija față de a- 
vutul obștesc, disciplina în

muncă, atitudinea față de 
clienți.

Au mai rămas concurenții 
de la „Buna servire". Obiecti
vele care se vor urmări : de
pășirea planului de desfacere, 
priceperea în aprovizionare și 
desfacere, respectarea norme
lor de etică profesională, pre
ocuparea pentru respectarea 
normelor de igienă.

— Cînd este stabilit, în timp, 
momentul de start al celor trei 
concursuri ?

— Vă rog să notați: 1 de
cembrie a.c.

— Pînă acum, am întrebat 
noi, dv. ați răspuns. Sensul nu 
este obligatoriu...

— Tocmai aș dori să adresez 
o Invitație tuturor celor pen
tru care sînt organizate de 
fapt concursurile amintite — 
consumatorii. I-am dori ală
turi de noi, le așteptăm su
gestiile, intervențiile compe
tente, participanți activi în 
depistarea fisurilor din servi
rea cetățenilor.

...Și Dinamo înscrie! Pă
cat că asemenea clipe nu 
ne-au fost oferite .sufi

cient".

Foto : C. CIOBOATĂ

MERIDIAN

cere 
materiale 

' ■ ono-

administrative din comună, al 
cadrelor didactice va fi, incom- 

decît .pînă

vor să schimbe. în bine situație rea și forjnaj-eâ jtmerilor.. avem 
descrisă mșî sui.. Dăr. ce folos’. ngdpidea. .<eă «nriimuțorganelor

CE ÎNTREABĂ!

Din cauza altora, puțini, care
pot fi numărați pe degete, su
feră ,cu toții. E. datoria qrgani- parebil, țnai rpare 
zației U.T.C., a tuturor membri- 1 acum. ' ‘

SE AFLĂ LA CEI

ÎNTREPRINDERIIFAIMA
Nil MAI ESTE DATA

DOAR
(Urmare din pag, I)

DE PODGORIE...

Vascan, directorul școlii, le-am 
dlat băieților o sală de clasă 
pentru reuniune. Dar cineva a 
desfăcut burlanele de la sobe 
și a jucat sîrba pe ele. De 
atunci am devenit, bineînțeles, 
mei circumspecți.

— Și nu-1 vorba numai despre 
asta, intervine unul dintre ti
neri. La noi filmele ajung foar
te rar și, cînd sosesc, ni se aduc, 
de fiecare dată, desene animate.

— în sat, oompletează un al
tul, nu găsești nici un fel de 
echipament sportiv, nici măcar o 
minge de fotbal, că teren pentru 
jucat am rnai găsi noi.

Discuția cu tinerii confirmă 
în bună măsură faptele ’înfățișa
te în- scrisoare. Ca și partea de 
răspundere ce le revine, nu în 
ultimul rînd, ’ lor. Activitatea 
organizației U.T.C. a cooperato
rilor este câ și Inexistentă. S-a 
ajuns pînă acolo îneît adunările 
uteciștilor nu se țin decît o 
dată, de două ori pe an, se fac 
rar, extrem de rar primiri în 
U.T.C., cotizațiile se string cînd 
și cînd. Adunarea de alegeri nu 
se ținuse încă nici ea, deși se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C., Guță știucă, ne dăduse, 
încă de la. centru, cele mai fer
rite asigtfrări : „Nu cunosc doar 
numele secretarului nou ales, 
dar de ținut ș-a ținut. Tinerii 
vor să se facă ședințe".

Concluzia că toți tinerii din 
Năstăseni,' și nu numai eij sînt 
vftțovați pentru feluț djiț Jurată 
activitatea din satul* loi; jr fi, 
dfe Ueparte, un i____ _„___ --------
simplul motiv că am îritîlnit 
aici mulți. băieți.și fete, harnici, 

leu tragere de inimă și cu do-, 
rință de a munci, 'titieri caj-a

în tot acest timp, la comitetul 
comunal U.T.C. a fost liniște și ; 
pace. Aici se știe că treaba 
merge, că tinerii , din Năstăseni. 
nu mai vor altceva decît ședin
țe (!), singura necunoscută fiind 
numele noului secretar desemnat 
de presupusa adunare de ale
geri. Secretarul comitetului co- . 
munal U.T.C. n-a mai fost însă 
prin Năstăseni din iulie. $i( 
n-avem nici o îndoială, pe aici 
n-a călcat dș. mult nici un alt 
membru al comitetului. Iată, 
așadar, un stil de muncă ce a ’’ 
permiș să7și facă loc necazurile 
amintite printre tinerii din sat. 
De i ei Iri primul,., rînd și în 

, aceeași măsură, de biroul orga
nizației șl de comitetul comunal 
U.T.C. depinde ca situația în
fățișată în acest articol să nu 
mai -dăinuie,- să nu se mai re
pete.

Există, ’din păcate, și alți fac
tori care au . favorizat apariția 
lacunelor dezvăluite în scri
soare și confirmate de noi la 
fața locului. Consiliul popular 
comunal are astfel multe dato
rii neonorate față de tineri și, 
în general, față de toți locuito
rii satului Năstăseni. Am dat 
cîțeva exemple dar se pot da și 
altele.;. Ne, - rezumăm să mai: a- 
riiintim că aici există un eonao 
boieresc care nu e folosit deloc 
corespunzător, o clădire ce, din 
pricina paraginii în care a fost 

- lăsată ani de-a rîndul, 
• â®tti£dăSț{îJe*Worturi mat< 

. .___ .____  Jț destinație
satul» lorjar fi, • ; nouă desti-

headayar.rljentnx ■» -Beție «esk’-mai *mult decît nece- 
sarăj"AcțidfiîncT de pe pozițiile 
unei organizații U.T.C. puterni
ce, eale unei* activități intense, 
cQ rezultate pmpabUe în crește-

(Urmare din pag. I)

trul universitar Timișoara a 
găzduit reuniunile secțiilor de 
„Matematică, fizică, mecanică" 
și „Tehnologia construcțiilor de 
mașini". Studenții care au pre
zentat lucrări in cadrul secției a 
X-a : „Științe medicale și far
macie" s-au întrunit la Tg. Mu
reș, iar orașul Brașov a tost 
gazda celei de-a XI-a' secții : 
„Transporturi". Acum, după ce 
dezbaterile științifice s-au în
cheiat, după ce au avut loc fes
tivitățile de premiere și după ce 
numeroase unități productive 
și-au exprimat dorința să con
tracteze — in vederea experi
mentării și aplicării în practi
că — o parte dințre lucrările 
prezentate, sîntem în măsură să 
afirmăm că ediția 1969 a Confe
rinței naționale a cercurilor ști
ințifice studențești ne-a dat re
velația pomului încărcat de roa
de. In toate cele 11 secții s-au 
afirmat studenți care au pasiu
nea descoperirilor științifice, 
mai mult chiar, sînt cutezători, 
nu-i sperie nici faptul că labo
ratorul și biblioteca le „răpesc" 
un mare număr de ore, nici e- 
ventualitatea unui eșec. Mulți 
dintre ei au demonstrat — prin 
comunicările susținute — actua
litatea dictonului : „Valoarea nu 
așteaptă ca vîrsta s-o măsoare". 
De fapt, despre comunicările 
prezentate se susține că sînt e- 
laborate la nivelul lucrărilor pu
blicate în revistele de speciali
tate.

Conferința a reliefat însă și 
altfel de aspecte, mal puțin 
îmbucurătoare, din care se des
prinde faptul că în munca ști
ințifică a studenților sînt încă 
deficiențe, că deși se discută 
mult despre conținutul și moda
litățile activității din cercuri, 
despre rolul catedrelor, precum 
și al asociațiilor în îndrumarea 
cercetărilor efectuate de stu
peați, nu s-au găsit totuși cele

mai eficiente mijloace pentru a 
se stimula pasiunea creației.

Atît pentru a ilustra reușita 
acestei reuniuni, crt și pentru a 
prezenta unele minusuri ale ac
tivității de cercetare științifică 
studențească — așa cum au tost 
ele evidențiate de dezbaterile 
din cele 11 secții — redăm opi
niile unor cadre didactice care 
au avut responsabilități in con
ducerea lucrărilor Conferinței.

• Prof. dr. docent N. N. CON- 
STANTINESCU ; „în cadrul sec-

„Premiul special al U.A.S.R." să 
fie încadrat intr-un regulament 
cunoscut de toți studenții, pen
tru a contribui astfel și mai 
mult la stimularea celor care 
activează în cercurile științifice 
și desfășoară muncă de cerce
tare".

• GHEORGHE PAIZI — di
rector general în Ministerul în- 
vățămîntului : „La Timișoara, 
în cadrul secției a IX-a, Tehno
logia construcțiilor de mașini, au 
fost prezentate comunicări de

• ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL A ORAȘULUI 
BUCUREȘTI, care întreprinde un turneu in R.F. a Germaniei, 
a susținut pînă în prezent două jocuri In primul meci disputat 
la Bad Schvvartau in compania unei selecționate locale, hand- 
baliștii români au terminat învingători cu scorul de 21-17. în 
cea de-a doua partidă, desfășurată la Hamburg cu o selecționată 
a orașului, victoria a revenit gazdelor cu scorul de 21-15.
• PESTE 100 (100 DE SPECTATORI au urmărit pe stadionul 

„Santiago Bernabcu" din Madrid returul meciului dintre echi
pele Real Madrid și Standard Liege, contind pentru optimile 
de finală ale „Cupei campionilor europeni" la fotbal. Victoria 
a tevenit oaspeților cu scorul de 3-2 (2-1) prin golurile înscrise 
de Piot, Depireux și Galici. Pentru gazde au marcat Velazquez 
și Gento.

învingători și în primul joc cu 1-0, fotbaliștii belgieni s-au 
calificat pentru sferturile de finală ale competiției.

• IERI I.A TEL AVIV, în preliminariile campionatului mon
dial de fotbal (finala zonei Asia—Oceania), selecționata Israelu
lui a întrecut cu scorul de 1-0 (1-0) echipa Australiei. Unicul 
gol al partidei a fost înscris în minutul 19 de atacantul israelian 
Giora Spiegel. Același jucător a ratat in minutul 75 o lovitură 
de la 11 m. Returul va avea loc la 14 decembrie la Sydney.

București, deși aici funcționează 
singura facultate specializată în 
domeniul transporturilor".

• Conf. univ. VASILE AR- 
VINTE : „în , cadrul secției de 
Filologie s-a remarcat prezența 
unor lucrări excelente, de mare 
diversitate tematică. Informația 
bogată și interpretarea consec
vent științifică au asigurat o 
înaltă ținută academică celor 
mai multe dintre comunicări. E- 
vidențiez îndeosebi faptul că au 
fost abordate teme fundamentale

/

PRIVIND IN OGLINDA...
ției „Științe economice" s-a des
prins. mai ales, preocuparea a- 
tentă a studenților-cercetători 
pentru probleme de însemnăta
te practică, pentru aspectele ac
tuale ale economiei noastre so
cialiste. In elaborarea lucrărilor 
au fost folosite tehnici moderne 
de investigație și de prelucrare 
a informațiilor, precum și me
tode de optimizare, ajungindu-se 
Ia soluții practice prețioase. Este 
insă regretabil faptul că nu au 
răspuns invitației de a participa 
la lucrările secției de Științe e- 
conomice universității^ din Cluj 
și Timișoara, precum și institu
tele politehnice și agronomice 
(excepție făcind Institutul poli
tehnic Galați) — deși în cadrul 
acestor instituții de invățămint 
superior funcționează catedre 
de economie politică care pot și 
trebuie să stimuleze activitatea 
de cercetare în domeniul știin
țelor economice, îndeosebi în e- 
laborarea unor lucrări de econo
mie de ramură.

Și încă ceva t ar fi bine ca

mare importanță practică. To
tuși, în raport cp numărul mare 
al studenților care se pregătesc 
in această specialitate, totalul de 
28 de lucrări nu reprezintă po
tențialul de inteligență și capa
citate al viitorilor constructori 
de mașini. Este necesar ca toți 
factorii — conducerile facultă
ților, asociațiile, catedrele, dar 
mai ales studenții, principali be
neficiari ai activității din cercuri 
să înțeleagă utilitatea creației 
științifice in contextul pregătirii 
profesionale. Pentru că este de 

., neînțeles faptul că la Timișoara, 
Institutul politehnic din Bucu
rești — unde funcționează cîte
va facultăți care pregătesc con
structori de mașini — nu a pre
zentat nici măcar o singură lu
crare. Este cazul să arătăm că 
nici la Brașov, în cadrul sec
ției Transporturi, Politehnica 
bucureșteană nu a avut o re
prezentare care s-o onoreze. Din 
totalul de 12 lucrări, numai trei 
au fost prezentate de studenți 
ai Institutului politehnic din

prin aplicarea unor metode mo
derne de cercetare lingvistică și 
literară. Multe lucrări sînt pu
blicabile".

• GHEORGHE RADU — in
spector în Ministerul Invățămîn- 
tului : „Lucrările prezentate în 
secția I : Științe social-politice, 
au relevat, în primul rînd, capa
citatea teoretică de interpretare 
a aspectelor abordate, maturita
tea studenților-cercetători în 
tratarea problemelor majore ale 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. A 
impresionat, de asemenea, origi
nalitatea lucrărilor, precum și 
calitatea stilistică, dublată la 
modalități elevate de prezentare.

O serie de lucrări au abordat 
aspecte care privesc viața in
ternă universitară. In cazul a- 
cestora se impune observația că 
este necesară depășirea prezen
tării unor simple constatări; ast
fel de cercetări trebuie să a- 
jungă la concluzii importante 
privind o mai bună organizare 
a vieții universitare, a activită-

ții asociațiilor etc. In ceea ce 
privește lucrările de sociologie, 
este nevoie ca ele să aducă so
luții din care să rezulte anumi
te aspecte ale activității practi
ce în economie, în viața cultu
rală, să fie legate mai mult de 
practica activității sociale din 
țara noastră. Iar în întocmirea 
chestionarelor este cazul să fie 
utilizate cu mai mult curaj cele 
mai moderne metode si tehnici 
sociologice".

în general, lucrările Conferin
ței recent încheiate au demon
strat că în multe facultăți, con
ținutul sărac al tematicii cercu
rilor științifice studențești, fap
tul că acestea nu sînt îndrumate 
întotdeauna de cei mai presti
gioși dascăli, îi îndepărtează pe 
studenți în loc să-i atragă. Dez
baterile din cele 11 secții, numă
rul mare de premii, propunerile 
pentru încheierea de contracte 
pentru aplicarea în practică a 

' unor lucrări dovedesc că preo
cupările pentru creația științifi
că se fac simțite din ce în ce 
mai mult în rîndurile tineretului 
universitar. Dar faptul că în 
unele facultăți munca științifică 
a studenților este îndrumată for
mal și superficial, este de na
tură să împiedice obținerea ce
lor mai bune rezultate. Credem 
că în viitor asociațiile trebuie să 
acționeze pe două planuri in 
ceea ce privește o mai bună or
ganizare a muncii de creație ști- A 
ințifică a studenților. în primul “ 

> rînd, prin reprezentanții studen
ților în senate și consilii profe- 
sionale ele sînt datoare să pre- V 
tindă organizarea ireproșabilă 
și îndrumarea competentă, de 
către cei mai prestigioși dascăli 
— academicieni, membri cores
pondenți ai Academiei, doctori 
docenți — a cercurilor științifi- A 
ce. în al doilea rînd, să-și aducă 
propria contribuție la buna or
ganizare a activității de cerce- A 
tare și să gîndească cele mai e- ™ 
ficiente mijloace pentru valori
ficarea creației studențești.

oameni destoinici — și aceas
ta este realitatea : avem acolo 
tovarăși cu experiență, ambi
țioși, preocupați de producție 
— consiliul de administrație 
și-a axat munca îndeosebi că
tre sectoarele considerate de 
noi mai dificile. Și, nu că 
n-am fi fost îndeajuns de exi- 
genți, de bine intenționați, to
tuși, am permis apariția unor 
efecte nedorite nu atît datora
te rutinei cit unei insuficiente 
colaborări între șefii de fer
mă. Cauzele „obiective" sesi- 

A zate în articolul publicat în 
primăvară, în cea mai mare 
parte, au reflectat stilul nostru 

Q defectuos de muncă. Nesupra- 
vegheați, îngrijitorii își mai 
permiteau unele momente dș 

£ repaus chiar și cînd produc
ția cerea, dimpotrivă, un 
maximum de efort; furajele. 

O se mai „pierdeau"' pe drum 
neăjurigî.nd astfel decît teore- 

• tic în rația animalelor ; în
grajduri mai avem și vaci — 
pensionare a căror producție 

• nu justifică păstrarea lor în
efectiv. Am analizat articolul 
publicat cu șefii de fermă, 

• precum și în ferme, cu toți lu
crătorii. Propunerile formula
te atunci au constituit un

a punct de plecare în acțiunea 
W’ de rentabilizare ce am declan

șat-o . în fiecare fermă pentru 
fiecare specie de animale și 
cultură în parte. Acum, lucru
rile sînt mult schimbate în 
bine". Argumentele convingă
toare sînt cifrele. La ferma 
nr. 3 — principalul exemplu 
negativ redat în articolul a- 
mintit pentru deficiențele de 
organizare, producțiile scăzute, 

1 cheltuielile de producție de 
multe ori fără justificare — 
producția planificată a fost de- 

1 pășită cu 43 100 litri lapte, 
beneficiul net peste plan reali

zat însumînd mai - mult de o

jumătate milion lei. Circa 95 
la sută din efectiv a produs, 
nici un animal nesituîndu-se 
sub opt litri lapte la zi.

„Ne-am bazat mult pe con
tribuția tinerilor, sublinia în- 
tr-o discuție tovarășul PETRE 
DINCA, șeful fermei. De fapt, 
chiar dacă nu mai am carnet 
de utecist, la cei 33 de ani și 
eu tot tînăr mă consider ! Așa 
că, pe ei, pe Ilie Benegui, 
Nicolae Budunoiu, Marin Baia, 
Petre Budunoiu și pe ceilalți 
am pus bază atunci cînd am 
hotărît închiderea completă a 
robinetului ce genera pierde
rile. Acțiunile care vizau ren
tabilizarea fermei au fost în 
principal: asigurarea unei
baze furajere puternice și or
ganizarea unei hrăniri rațio
nale prin rații stimulatoare, 
sporirea numărului de,vaci cu 
producții de peste 2 5(10 litri 
lapte anual, ridicarea .califi
cării îngrijitorilor de animale 
prin organizarea unor scurte 
cicluri de lecții, legate direct 
de necesitățile noastre de pro
ducție. Am creat echipe spe
cializate de furajare și de 
mulgători, am procedat la o 
adîncire a specializării oame
nilor în efectuarea muncilor 
solicitate de creșterea în sis
tem industrial a vacilor de 
lapte, am făcut totul ca de pe 
fiecare hectar rezervat pro
ducerii furajelor să obținem o 
cantitate maximă de recoltă. 
Prin munca noastră am reușit 
irigarea, cu posibilități locale, 
a 35 hectare de lucernă. strîn- 
sul fără pierderi și la momen
tul optim al furajelor". în fer
mă, prin grafice expuse vizi
bil, producția fiecărui animal 
din loturile de vaci este veri
dic redată pe zile ; în sinea sa 
graficul constituind nu numai 
o formă de evidență dar și 
un barometru sensibil care, 
în orice moment, direcționează 
intervențiile omului acolo un-

de, în complexul de factori '■ 
determinănți ai producției a 
apărut o dereglare.

I La I.A.S. Segarcea, ferma 
nr. 3 nu este nici pe departe 
uri exemplu singular în ce pri
vește organizarea muncii, ini
țierea unor acțiuni de mare 
eficiență în scopul rentabili- * 
zării. în toate cele 13 ferme ■ 
ale întreprinderii munca se > 
desfășoară asemănător. La ni- ■ 
velul întreprinderii» de altfel, 
contribuția celorlalte ferme « 
zootehnice>înseamnă mai mult r 
de 10 vagoane de lapte livrate 
peste plan, depășirea cu o mie 
de porci a efectivului îngrășat 
și valorificat, circa un vagon 
de lină valorificată în plus 
față de prevederile planului 
de producție.

Atît rezultatele obținute în 
fermele cu profil vegetal cit și 
în zootehnie situează între
prinderea agricolă de stat.Se- •' 
garceș între cele mai bune 
unități din țară. Dar, ceea ce 
caracterizează activitatea ce
lor de aici este nemulțumirea 
față de ce au obținut pînă a- 
cum, preocuparea continuă 
pentru autodepășire. Rezerve 
există, ele sînt pregnant re
flectate de diferențele de pro
ducții nu numai intre ferme . 
dar și în cadrul aceleiași fer
me. Luate în seamă în amplul 
plan de acțiune întocmit pen
tru anii următori, 
surse 
factori
preocuparea asiduă a colecti
vului, tinerii, cei peste două 
sute de uteciști din cadrul în
treprinderii — ocupînd funcții 
de îa șef de fermă pînă la în
grijitori de animale și de la. . 
mecanizatori pînă la econo
mist — constituie uii detașa-.. . 
ment de entuziaști, o forță 
prezentă oriunde este nevoie 
de ea, capabilă să transpună 
în fapte și cele mai difîciî'î 
sarcini.

aceste re
constituie puternici 
mobilizatori Și. în

/

*

CENTROCOOP.se


/

Declarația participanților la întîlnirea 
conducătorilor de partid și de stat

din țările socialiste
Participanții la întîlnirea de 

la Moscova a conducătorilor 
de partid și de stat din Repu
blica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germa
nă, Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România, 
Republica Populară Ungară și 
Uniunea Sovietică au exami
nat problema situației din 
Vietnam.

Războiul agresiv dus de im
perialismul american împotri
va poporului vietnamez con
tinuă. In ciuda protestului 
plin de indignare al milioane
lor de oameni din întreaga 
lume, inclusiv ai cercurilor 
largi ale populației S.U.A.. tru
pele intervenționiștilor masa
crează cetățenii nevinovați ai 
Vietnamului. Numai cu cîteva 
zile în urmă a făcut înconjurul 
lumii știrea despre extermina
rea barbară de către unitățile 
militare ale S.U.A. a sute de 
oameni neînarmați' din satul 
Song My, din Vietnamul de 
sud. Războiul din Vietnam 
reprezintă nu numai 6 gravă 
amenințare la adresa păcii în 
Asia de sud-est, ci complică 
întreaga situație internaționa
lă. Iar dacă la tratativele de la 
Paris în vederea reglementării 
problemei vietnameze nu s-au 
realizat pînă în prezent pro
grese, dacă războiul nu a în
cetat. răspunderea pentru a- 
ceasta revine Statelor Unite 
ale Americii.

Guvernul revoluționar pro
vizoriu 1 al Republicii Vietna
mului de Sud și Frontul Na-

țional de Eliberare, în dorin
ța de a pune capăt vărsării de 
singe, au prezentat un. pro
gram realist de reglementare a 
problemei vietnameze, con- 
stînd din zece puncte- Acest 
program a fost sprijinit în 
mod activ de guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam. 
Principalele părți ale acestui 
program sînt retragerea ne
condiționată și totală a trupe
lor S.U.A. și sateliților lor din 
Vietnamul de sud și formarea 
unui guvern de coaliție.

Factorii determinant ai po
liticii S.U.A., afirmînd în vor
be că sînt gata să discute pro
blema retragerii trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud, 
promovează în același timp, în 
mod fățiș și cinic, linia așa- 
numiței „vietnamizări" a răz
boiului ; în esență, aceasta în
seamnă o orientare spre pre
lungirea războiului din Viet
nam, încercarea de a-i 'sili pe 
vietnamezi să lupte unii îm
potriva altora și de a menține 
regimul corupt, anti-popular 
de la Saigon. Reprezentanții a- 
mericâni la tratativele de la 
Paris refuză pînă în prezent 
să discute problema referitoa
re la un guvern provizoriu de 
coaliție în Vietnamul de sud, 
deși fără rezolvarea acestei 
probleme nu se poate înainta 
pe calea unei reglementări în 
Vietnam.

Dacă guvernul S.U.A. nu va 
adopta o poziție realistă și nu 
va înceta agresiunea în Viet
nam, atunci, fără îndoială, 
S.U.A. se vor lovi de împotri
virea crescîndă a patrioțil'or 
din Vietnamul de sud, de un

val tot mai mare de indigna
re și condamnare a agresori
lor de către popoarele lumii. 
De asemenea, nu poate exista 
nici o îndoială că orice planuri 
ale agresorilor de a obține 
succes pe calea continuării 
războiului în Vietnam vor 
eșua.

Conducătorii de partid și de 
stat din țările socialiste repre
zentate la întîlnire condamnă 
politica agresivă a cercurilor 
imperialiste din S.U.A., nele
giuirile sălbatice ale milita- 
riștilor americani împotriva 
populației pașnice din Vietna
mul de sud. Ei declară că ță
rile frățești, pornind de la 
principiile internaționalismu
lui proletar și de la atașamen
tul lor față de cauza păcii, 
independenței și libertății po
poarelor, vor acorda și în vi
itor un sprijin multilateral 
luptei drepte a poporului viet
namez, pînă cînd se va pune 
capăt războiului agresiv împo
triva Vietnamului.

Este de datoria guvernelor, 
organizațiilor politice și socia
le din toate țările, care mani
festă 6 preocupare autentică 
pentru menținerea păcii, să 
întărească frontul luptei pen
tru apărarea năzuințelor na
ționale și drepturilor inalie
nabile ale poporului vietnamez 
la dezvoltare independentă și 
liberă și să intensifice și mai 
mult sprijinul și solidaritatea 
față 'de Vietnamul luptător.

Poporul vietnamez luptă 
pentru o cauză dreaptă și va 
învinge !

LA CATAFALCUL LUI
K. E. VOROȘILOV

ROMÂNIA A DEPUS COROANA DE FLORI

Tineri din Tokio în timpul unei demonstrații împotriva 
' american.

„tratatului de securitate" japono-
I

Puternice mișcări
• greviste in Italia

u

M

7 ■ și y. y. s. s.
(Urmare din pag. 1)

păcii și securității internațio
nale. O atenție, deosebită, s-a 
acordat securității europene.

A fost exprimată satisfacția 
in legătură cu faptul că pro
punerile elaborate in comun 
de țările socialiste cu privire 
la pregătirea și ținerea unei 
conferințe a statelor europene 
se bucură de un larg sprijin 
internațional. Țările socialiste 
vor milita cu perseverență și 
în viitor pentru ca, pe pămîn- 
tul Europei, în locul încordă
rii, să fie promovate relațiile 
de bunăvecinătate, pentru ca 
coexistența pașnică să devină 
norma universală în raporturi
le reciproce dintre statele 
europene cu orînduiri sociale 
diferite, pentru ca năzuința 
popoarelor spre securitate și 
progres să fie întruchipată în 
fapte concrete, în rezolvarea 
problemelor actuale din aceas
tă regiune a lumii.

Țările socialiste, prezente la 
întilnire, militează pentru lăr
girea și dezvoltarea relațiilor 
dintre toate statele pe baza 
principiilor egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne, respectării suve- , 
ranității, integrității teritoria
le și intangibilității frontiere
lor existente ; ele sînt. hotărîte 
să dezvolte relații cu celelalte 
state europene,care doresc să 
colaboreze pe baza acestor 
principii.

Ele au reafirmat punctul de 
vedere potrivit căruia intere
sele păcii și securității cer ca 
toate statele să stabilească re
lații de egalitate în drepturi 
cu Republica Democrată Ger
mană. conform dreptului in
ternațional, să recunoască ca 
definitive și-intangibile fron
tierele existente în Europa, 
inclusiv frontiera Oder-Neisse.

Cu prilejul, schimbului de 
păreri asupra problemelor in
ternaționale actuale s-a con
statat că rezultatul alegerilor 
din Republica Federală a 
Germaniei și formarea noului 
guvern constituie o expresie a 
schimbărilor care au loc în 
rîndurile unei părți a opiniei 
publice din R.F.G., a creșterii 
în cadrul acesteia a tendințe
lor îndreptate spre o politică 
realistă, de colaborare și înțe
legere intre state. Ca un mo
ment pozitiv, s-a remarcat 
semnarea de către Republica 
Federală a Germaniei a Tra
tatului de neproliferare a ar
melor atomice. în același 
timp, participanții la întîlnire 
au exprimat părerea unanimă 
că nu se poate scăpa din ve
dere faptul că în R.F.G. nu

încetează manifestările peri
culoase ale revanșismului. 
precum și activizarea forțelor 
neonaziste,- față de care 
trebuie să se mențină perma
nent trează vigilența. Dacă 
ridul guvern vest-german, tră- 
gînd învățăminte din istorie, 
debarasîndu-se de balastul 
trecutului și acționind în con
cordanță cu spiritul vremii, 
va adopta o atitudine realistă 
față de problemele care pro
voacă încordare în relațiile 
dintre statele europene, acest 
fapt va fi salutat atît de ță
rile socialiste, cît și de- toate 
popoarele iubitoare de pace.

Considerijid că este de maro 
importanță ca Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nuclea
re să servească pe deplin cau
zei întăririi păcii, Republica 
Populară Bulgaria, Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Repu
blica Democrată Germană, Re
publica Populară Polonă, Re
publica Socialistă România, 
Republica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovieti
ce Socialiste se pronunță pen
tru aderarea unui 
mai mare de state 
pentru ratificarea 
în vigoare cît mai 
acestuia.

A fost exprimată unanim 
convingerea că, pentru asigu
rarea unei păci trainice și 
stabile, trebuie urmată calea

încetării, cursei înarmărilor,

In Italia a fost inițiată o 
nouă fază a marilor acțiuni 
greviste ale oamenilor muncii.

DELEGAȚIA DE PARTID Șl DE STAT A REPUBLICII SOCIALISTE 
O

număr cît 
la tratat, 

și intrarea 
grabnică a

a 
dezarmării generale și totale, 
inclusiv a dezarmării nuclea
re. Țările socialiste, care au 
făcut în repetate rînduri pro
puneri concrete în acest do-- 
meniu, cheamă toate statele 
să manifeste bunăvoință și să 
fie gata să procedeze în prac
tică la o dezarmare reală.

Țările participante la întîl
nire au reafirmat dorința lor 
ca și în viitor să se consulte 
asupra celor mai importante 
probleme ale vieții internațio
nale, în vederea înfăptuirii 
coordonate a unor acțiuni co
mune, în lupta pentru pacea și 
securitatea popoarelor, inclu
siv pentru securitatea euro
peană.

întîlnirea , de la Moscova, 
care a confirmat unitatea de 
vederi a participanțiloir, s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie, înțelegere și colabo
rare tovărășească.

★
Comitetul Central al P.C.U.S. 

și guvernul U.R.S.S. au oferit joi, 
la Kremlin, o masă în cinstea con
ducătorilor de partid și de stat 
din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, Republica Socialistă 
România și R. P. Ungară, care 
au participat la întîlnirea de la 
Moscova. Masa s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Alături de muncitorii din sec
torul metalurgic, de cei din in
dustria chimică și farmaceutică, 
care cer înnoirea contractelor co
lective de muncă, se află în 
grevă o jumătate de milion de 
lucrători din serviciile municipa
le. Greva de 72 de ore a aces
tora a afectat toate orașele ita
liene, fiind necesare măsuri de 
urgență pentru garantarea func
ționării luminii, gazului și apei 
De asemenea, datorită încetării 
lucrului de către muncitorii de 
la salubritate, în tot acest timp 
nu a fost colectat gunoiul în mai 
multe orașe.

Se află în grettă și profesorii 
de la școlile medii de stat, care 
cer îmbunătățirea . salariilor. 
Funcționarii bancari au anunțat 
încetarea lucrului pentru 48. de 
ore, în semn de protest împotri
va întreruperii convorbirilor pri
vind înnoirea contrăctului de 
muncă. Acțiunile greviste ale 
funcționarilor bancari durează 
de mai multe săptămîni. Se află, 
de asemenea, în grevă, muncitorii 
de la căile ferate, personalul 
care deservește navele de linie 
ce fac legătura între partea con
tinentală a Italiei și insula Sici
lia, funcționarii de la Institutul 
de Statistică din Roma și per
sonalul sanitar din unelș spitale.

In sectorul mecano-metalurgic, 
s-a hotărit organizarea unei ac
țiuni de amploare la Milano, loi, 
s-au adunat în marele centru in
dustrial din nordul Italiei apro
ximativ 100 000 de metalurgiști 
care au participat la un „marș al 
tăcerii . Metalurgiștilor care 
s-au îndreptat spre centrul ora
șului, li s-au alăturat studenții. 
Poliția și carabinierii au urmărit 
acțiunea, dar aceasta s-a desfă
șurat în perfectă ordine.

In același timp, continuă con
vorbirile între reprezentanții sin
dicatelor metalurgiștilor și patro- 

■nat, la care participă în calitate 
de mediator ministrul pruncii, 
Carlo Donat-Cattin.

La Torino, 20 000 de lucrători

de la întreprinderile producătoa
re de automobile „Fiat“ protes
tează împotriva intenției condu
cerii de a închide cîteva atelie
re „din motive tehnice".

In cursul acestei săptămîni ur
mează să se afle în grevă — po
trivit unor calcule — peste un 
milion de persoane. In ultimele 
luni, economia italiană a pierdut 
sume importante datdrită stagnă
rii producției.

• SUB auspiciile Uniunii 
inginerilor și arhitecților și 
ale Societății pentru econo
mia apelor din Austria, la 
Viena a avut loc o conferință 
în cadrul căreia inginerul 
Werner Roehle a prezentat 
o expunere asupra „sistemu
lui hidroenergetic și de na
vigație — Porțile de Fier". 
Conferința a fost urmărită 
cu viu interes de aproximativ 
400 de ingineri și tehnicieni 
de specialitate. Ea a fost în
soțită de prezentarea unor 
diapozitive înfățișînd evolu
ția lucrărilor de construcție 
și soluțiile tehnice adoptate.

Din partea Ambasadei Re
publicii Socialiste România 
au asistat Dionisie Bircea, 
însărcinat cu afaceri ad. in
terim, și alți membri ai am
basadei.

MOSCOVA — Coresponden
tul Agerpres, L. Duță, trans
mite t Joi după-amiază, oame
nii muncii din Moscova au în
ceput pelerinajul la catafalcul 
lui Kliment Efremovlci Voro- 
șilov, depus în Sala coloanelor 
a Casei sindicatelor din Mos
cova. Ei își Iau un ultim ră
mas bun de la credinciosul 
discipol și tovarăș de luptă al 
lui V. I. Lenin, unul din fău
ritorii forțelor armate ale 
U.R.S.S., eminent activist de 
partid și de stat al Uniunii So
vietice. La catafalc au fost 
depuse coroane de flori din 
partea C.C. al P.C.U.S., guver
nului sovietic, Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Primele gărzi la catafalc au 
fost făcute de L. I. Brejnev, 
A. N. Kosîghin, N. V. Podgor- 
nîi și alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

în aceeași zi, delegația de 
partid și de stat a Repu-

blicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului ComunAJ 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, care a participat 
la întîlnirea de la Moscova, a 
depus o coroană' de flori și a 
făcut de gardă la catafalcul lui 
Kliment Efremovici Voroșilov.

Pe panglica coroanei erau 
înscrise cuvintele : „Din partea 
delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia".

La solemnitate a luat parte 
Teodor Marinescu, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sdvietică.

De asemenea, au depus co
roane și au făcut de gardă Ia 
oatafalc delegațiile de partid 
și de stat din țările socialiste 
care au participat la întîlnirea 
de la Moscova.

0. N. U.: Dezbaterile
asupra dezarmării

ai• DELEGAȚIA de activiști 
P.C.R., condusă de Gheorghe 
Badrus, membru supleant al 
C.C., adjunct al șefului secției de 
propagandă a C.C. al P.C.R., 
care se află într-o vizită in R.D. 
Germană, la invitafia C.C. al 
P.S.U.G. a fost primită joi de 
Werner Lambeyz, secretar al 
C.C. al P.S.U.G. La convorbire, 
care s-a desfășurat intr-o at
mosferă prietenească, au fost 
de fată Kurt Tiedke, șeful sec
ției de propagandă a C.C. al 
P.S.U.G., precum și Nicolae 
Ghenea ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. D. 
Germană.
• ÎN primăvara anului 1970, 

întreprinderea sovietică de 
transporturi aeriene „Aeroflot" 
va începe în comun cu socie
tăți de aviație din alte țări 
exploatarea traseelor Tokio 
Moscova — Londra și Tokio — 
Moscova—Paris, cu posibilitatea

PROCESUL „CELOR ROCĂ"
In fața unui tribunal din 

Barcelona au compărut 
nouă studenți, membri ai 
sindicatului democratic 
studențesc al universității 
din marele oraș spaniol. Ei 
erau acuzați că au parti
cipat la o reuniune consi
derată de autorități ilegală.

într-o declarație făcută joi 
la Copenhaga, primul ministru 
danez, Hilmar .Baunsgaard, a 
manifestat o pronunțată doză 
de scepticism în ce privește 
valoarea hotărîrilor recentei 
Conferințe la nivel înalt a ță
rilor membre ale Pieței comu
ne. în atitudinea echivocă a 
„celor șase" față de cererile 
celor patru state (Anglia, Da
nemarca, Irlanda și Norvegia) 
de a adera la Piața comună, 
premierul danez a întrevăzut 
„pericolul" ca țara sa să nu 
intre în C.E.E. și nici să nu 
realizeze o cooperare mai 
stripsă cu țările nordice.

s c XI r* ~t
de a efectua in continuare zbo
ruri de la Londra la New York 
și de la Paris la Montreal. în a- 
cest fel, precizează agenția 
TASS, „Aeroflot" organizează 
primele linii directe între Euro
pa de vest și Extremul Orient 
fără transbordare sau trecere 
peste Polul Nord. Pentru viitor 
există perspectiva prelungirii a< 
cestor linii pînă în America.

ȘEDINȚA UNEI COMISII PER
MANENTE A C.A.E.R.

• ZILELE acestea a avut loo 
la Berlin cea de-a XXV-a șe
dință a Comisiei Permanente 
C.A.E.R. pentru standardizare.

La ședință au participat dele
gații din R.P. Bulgaria, R.S. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară și U.R.S.S.

Comisia e examinat elaborarea 
unor reoomandări referitoare la

adîncirea si perfecționarea co
laborării țărilor membre ale 
C.A.E.R., a adoptat o serie de 
recomandări de standardizare în 
diferite domenii de activitate 
industrială și a aprobat planul 
său anual de lucru pe 1970.

Ședința Comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă de colabo
rare prietenească și 1 înțelegere 
reciprocă.

• WILLIAM Rogers, secreta
rul de stat al S.U.A., care se a- 
flă la Bruxelles pentru a par; 
ticipa la sesiunea Consiliului 
Ministerial al NATO, a avut 
miercuri seara întrevederi cu 
ministrul afacerilor externe al
R. F. a Germaniei, Walter 
Scheel. A fost discutată, cu acest 
prilej, problema compensațiilor 
în devize pe care guvernul vest- 
german trebuie să le plătească
S. U.A, ca urmare a staționării 
trupelor americane pe teritoriul 
R. F. a Germaniei. Surse ame-

Chiar de ia începutul dezba
terilor în instanța procesul a 
luat o întorsătură inedită, neaș
teptată desigur de autorități. 
Președintele organizației 
dențești A.P.E. (patronată 
guvern) de la Universitatea 
Barcelona, a demisionat, 
clarația publică prin care 
explicat demisia, e concludentă: 
„Nu doresc să dirijez o organi- , 
zație practic inexistentă". Ceea 
ce, implicit, constituie o com
petentă recunoaștere a faptului 
că, în realitate, „sindicatul liber 
studențesc", considerat oficial 
ca ilegal, este, și în centrul uni
versitar Barcelona, singura or
ganizație efectivă care reunește 
masa studenților.

Astfel, chiar din primul mo
ment, „procesul celor nouă" s-a 
transformat mai degrabă în- 
tr-un proces al acelei atitudini 
oficiale care ignoră cerințele 
studențimii. Dezbaterile proce
sului au fost dominate de inter
venția unor cadre didactice de 
prestigiu din universitatea bar- 
celoneză, care, nu numai că 
i-au apărat pe studenții .impli
cați în instanță, dar au cerut 
recunoașterea legală a „sindi
catului liber studențesc" pe care 
l-au calificat singur reprezen
tant de facto al studențimii din 
centrul universitar Barcelona.

Este, oricum, interesant de 
semnalat că tribunalul n-a dat 
curs cererii procurorului care 
revendica pedepse între un an 
și trei ani închisoare. Cei nouă 

studenți au fost condamnați la

stu- 
de 

din 
De

el a

cile trei luni închisoare cu scă
derea timpului de detențiune e- 
fectuat pînă la data pronunțării 
sentinței.

Imediat după anunțarea sen
tinței studenții din centrele uni
versitare Barcelona, -Madrid și 
Bilbao au trimis forurilor guver
namentale de resort din capi
tala spaniolă memorii prin care 
cer eliberarea imediată a cole
gilor lor și recunoașterea sin
dicatelor democratice studen
țești. Nu esie exclus ca procesul 
de la Barcelona care a debutat 
printr-un prolog surpriză să 
aibă ca epilog (neprevăzut de 
autorități) o recrudescență a 
mișcării studențești, pentru re
cunoașterea „sindicatelor libe
re" și pentru democratizarea 
universității.

Ceea ce se impune în mod 
deosebit atenției este, însă, a- 
pariția unor aprecieri nuanțate, 
realiste în rîndul unor cercuri 
influente, apropiate sferei gu
vernamentale. într-o corespon
dență din Madrid, NEUE 
ZuRCHER ZEITUNG cita cuvin
tele unui procurador (deputat) 
in Cortes : „Noi ne încăpățînăm 
să nu admitem studenților un 
drept elementar și ceea ce e 
mai grav, ignorăm realitățile 
din viața universitară... Ceea ce 
proclamăm noi ilegal este o 
mișcare vie susținută de aproa
pe toți studenții care cer înnoiri. 
„La rîndul lui, cunoscutul ziar 
catolic YA observă : „Este tim
pul să se 
gere pentru realitățile și reven
dicările din centrele universi
tare, unde schimbările de struc
tură sînt o necesitate incontes
tabilă". Toate acestea sună ca * 
puncte de acuzare 
proces. în procesul 
au intentat procesul 
celona.

în Comitetul pentru problemele politice și de securitate 
al Adunării Generale, au luat sfîrșit dezbaterile generale 
asupra problemelor dezamării, incepute la 17 noiembrie. Co
mitetul urmează acum să discute și 
proiecte de rezoluții.
Subliniind că numai anul a- 

cesta cursa înarmărilor a răpit 
bugetelor statelor lumii peste 200 
miliarde dolari, majoritatea co- 
vîrșitoare a vorbitorilor au cerut 
cu insistență în cadrul dezbateri
lor începerea unor tratative se
rioase de dezarmare, pentru eli
berarea omenirii de coșmarul 
nuclear.

In acest context s-a evidențiat 
necesitatea întocmirii unui pro
gram concret de dezarmare ge
nerală și totală, în care să sa 
acorde prioritate dezarmării nu
cleare. Reprezentanții țărilor so
cialiste și nealiniate au scos în e- 
vidență lipsa oricăror progres» 
concrete pe calea dezarmării ge
nerale în cadrul tratativelor din 
ultimul deceniu, tendința unor 
puteri de a se eschiva de la a- 

■ bordarea realistă a acestei pro
bleme și a se limita numai la 
discuții privind controlul înar
mărilor, care în nici un caz nu

să yoteze mai multe

un substitut al dezar-pot fi 
mării.

De , 
bucurat inițiativa țărilor socia
liste privitoare la abolirea și dis
trugerea tuturor armelor chimi
ce și bacteriologice, proiectul de 
tratat sovieto-american referitor 
la interzicerea extinderii cursei 
înarmărilor nucleare pe teritorii
le submarine, precum și începe
rea negocierilor de la Helsinki 
pentru limitarea stocurilor de 
arme strategice.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată problemelor creării de 
noi zone denuclearizate, încetării 
tuturor experiențelor cu armele 
nucleare și suspendării perfecțio
nării acestor arme, desființării 
blocurilor militare, retragerii tu
turor trupelor străine de pe te
ritoriile altor țări, întăririi secu
rității internaționale și, în primul 
rînd, a celei europene — mă
suri care ar putea facilita progre
sul tratativelor de dezarmare.

aprecieri pozitive s-a

Orientul Apropiat
® DUPĂ FORMAREA GUVERNULUI LIBANEZ • ÎNTREVEDERILE

LUI A. BETTENCOURT LA CAIRO
• NOUL guvern libanez s-a 

prezentat joi în fața parlamen
tului pentru a obține votul de 
învestitură.

Cu acest prilej, primul minis
tru Rashid Karame a expus li
niile principale ale politicii pe 
care guvernul său își propune 
să o promoveze. El a pus ac
centul pe două elemente : pe de 
o parte, necesitatea asigurării 
'calmului și stabilității în țară, 
iar pe de altă parte, sprijinirea 
luptei forțelor palestiniene de 
guerilă.

Noul guvern libanez își pro
pune respectarea cu strictețe a 
acordului de la Cairo, care a 
pus capăt ciocnirilor înregistra
te în cursul lunilor octombrie șl 
noiembrie între forțele armate 
ale Libanului și unități palesti
niene de guerilă.

acestei țări acordă cooperării 
franco-egiptene în domeniile po-. 
litic, economic și cultural o im
portanță deosebită.

Ministrul francez a reafinmat 
interlocutorilor săi egipteni ne
cesitatea unei reglementări po
litice a orizei din această regiu
ne, pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie - 
1967, și a insistat asupra însem
nătății, pe care o prezintă în ‘ 
momentul actual instaurarea u- 
nul climat favorabil inițiativelor 
diplomatice.1 :

DEZVĂLUIRI

ricane din capitala! Belgiei au 
făcut cunoscut că datorită ree
valuării mărcii vest-germane în
treținerea efectivelor armate ale 
S.U.A. pe Rin a crescut în mod 
considerabil.
LA METROPOLITAN LUMINILE 

RAMrN STINSE

• SPERANȚELE deschiderii 
stagiunii 1969—1970 la Metropoli
tan Opera din New York ay fost 
spulberate miercuri după ce ac
torii și, cîntăreții cunoscutei sce
ne new-yorkqze au respins ceea 
ce direcțiunea calificase drept 
„ultime oferte" de reglementare 
a disputei de muncă dintre cele 
două părți- După cum au apre
ciat actorii și cîntăreții de la 
Metropolitan, oferta direcției nu 
a satisfăcut revendicările lor 

1 majore privind încheierea unui 
nou contract de muncă colectiv 
care să prevadă sporirea salarii
lor.

Această dispută, la care parti
cipă coriști, dansatori și soliști 
de operă, menține, de la 15 sep
tembrie, celebra sală de la Me
tropolitan cu luminile stinse.

• Vizita oficială efectuată la 
Cairo de Andră Bettencourt, 
ministrul delegat pe lingă pri- 

, , - . i mul ministru al Franței pen-
dovedeasca înțele- tru problemele privind admini

strarea teritoriului, a avut, după 
aprecierea observatorilor poli
tici, o importanță diplomatică 
deosebită.

în cadrul întrevederilor cu 
președintele Nasser și c-u alte 
marcante personalități pojitice 
de la Cairo, Andre Bettencourt 
a reafirmat, în numele guvernu
lui său, continuitatea politicii 
franceze față de problemele O- 
rientului Apropiat. El a avut, de 
asemenea, ocazia să se convingă 
de faptul că poziția Franței este 
apreciată în Egipt și că guvernul

PRIVIND
ASASINATUL

DE LA BEL AIR
înlr-un aii 
celor care 
de la Bar-

E. R. *

• ÎN orașul indian Benares a 
fost instituită starea de asediu, 
ca urmare a ciocnirilor care au 
avut loo miercuri între musul
mani și hinduși. Autoritățile au 
anunțat că în prezent dețin con
trolul situației, patrule de poli
țiști împînzind orașul. în cursul 
ciocnirilor dintre cele două co
munități, poliția a deschis focul, 
ucigînd două persoane și rănind 
alte 12. Au' fost 1 operate 45 de 
arestări.

Autoritățile locale au interzis 
pe timp de o lună prezența în 
grup în locurile publice a mai 
mult de cinci persoane.

COMERȚUL 
POLONO-AMERICAN

• AMBASADA R. .P. Polone 
la Washington, Biroul consi
lierului comercial polonez din 
New York și organizația eco
nomică „American Management 
Asociation" din S.U.A. au orga
nizat la New York o confe
rință bilaterală de o zi, avînd 
drept temă comerțul polono-a- 
merican. A participat o delega
ție’ de economiști și lucrători 
din sfera comerțului polonez, 
precum și reprezentanți ai 
unor concerne, bănci și în-

treprinderi industriale și Co
merciale din S.U.A., care au 
făcut un schimb de informații 
asupra problemelor economice 
de interes reciproc. Partea po
loneză și-a manifestat interesul 
pentru achiziționarea din S.U.A. 
de mașini și utilaj pentru indus
triile constructoare de mașini, 
electrotehnică și electronică.

• UN avion de tipul „Boeing 
707", aparținînd companiei de 
transporturi aeriene „Air Fran
ce", s-a prăbușit în apele mării 
Caraibilor. Toți cei 51 de pasa
geri, precum și cei 11 membri- 
ai echipajului și-au pierdut via
ța. Avionul începuse zborul de 
la Santiago de Chile și. făcuse 
escale la Lima, Quito și Bogota 
înainte de a decola de la Cara
cas. Un martor ocular al acci
dentului a declarat că prăbuși
rea avionului a fost precedată 
de două explozii puternice. El 
a adăugat că aceste explozii au 
fost însoțite de căderea motoa
relor în mare. Autoritățile ve- 
nezuelene au trimis la locul ac
cidentului echipe de salvare. 
Pînă în prezent nu au fost des
coperite decît aorpuriie a 
dintre pasagerii avionului.

8

Pe măsură ce ancheta în cazul 
Tate avansează, noi dezvăluiri 
zguduitoare vin să se adauge ce
lor cunoscute deja în legătură cu 
activitatea criminală a bandei de 
„hippies" care a „furnizat" pe au
torii Odiosului asasinat din vila 
Bel Air.

Luînd cuvîntul la Santa Monica 
(California), Wesley Russel, avo
catul unuia din martorii acuzării 
~ Shalley Nadell — a declarat 
că banda de hippies a comis, po
trivit informațiilor 'furnizate de 
martoră, cel puțin 18 asasinate și 
plănuiau să mâi comită alte 11. 
Shalley Nadell a obținut aceste 
informații, ca și cele privind au
torii crimei de la vila Bel Air, îtf 
timp ce se afla închisă în aceeași 
celulă cu Susan Atkins, membră 
a bandei de hippies, care, într-un 
moment de criză, datorată folosi
rii drogurilor, a descris scena asa
sinatului din noaptea de 9 august.

Referindu-se la mobilurile care 
au stat la baza acestor crime 
monstruoase, Russell a declarat 

' că membrii bandei pretind că uci
deau animați de imperative misti
ce. „Numeroase victime ale ban
dei, a continuat Russel, au fost 
îngropate în deșert, iar corpurile 
lor probabil că nu vor fi găsite 
niciodată. Nadell mi-a vorbit des
pre un copil care a fost decapi
tat și îngropat în acest fel".

Amănunte la fel de zguduitoare 
au fost furnizate de procurorul 
Paul Caruso, privind felul în care 
s-a comis crima de la Bel Air, 
după un Interogatoriu de peste 
cinci ore luat lui Suzan Atkins 
Cinci persoane îmbrăcate în ne
gru, a declarat el, au pătruns în 
noaptea de 9 august în locuința 
lui Sharon Tate, înarmate cu re
volvere și cuțite. Primul a fost 
ucis Steen Parent, care se găsea 
în afara vilei, apoi Frokowsky. 
Au urmat apoi ceilalți trei care 
se găseau la acea oră în locuința 
lui Sharon Tate. Ei au fost stran
gulați, ciopîrțițl cu cuțitele în
tr-un mod îngrozitor. După ce 
și-au ucis victimele, asasinii au 
dispărut furînd... 73 dolari.
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