
Anchetă-concurs a ziarului „SCiNTEIA TINERETULUI"

CITITORII OPTEAZA Din creația artistică a anului 1969 propunem cititorilor 
să-și exprime preferințele ini

Anul 1969 a marcat un nou moment de efervescență a creației literare și 
artistice românești, caracterizat printr-o suită de opere remarcabile realizate în 
toate domeniile artei.

Pentru a cunoaște părerile cititorilor tineri în cîteva dintre cele mai popu
lare domenii artistice, ziarul nostru organizează o amplă anchetă-concurs, care 
va stabili opțiunile dv. asupra celor mai remarcabile creații românești din do
meniul prozei, poeziei, dramaturgiei, filmului, teatrului, muzicii ușoare. Intrucîl 
anul acesta repertoriul cinematografelor ne-a oferit, mai mult decît în trecut, 
prilejul de a ne întîlni cu opere semnificative ale cineaștilor din lumea întreagă,

am inclus printre întrebările noastre și una vizînd filmele străine prezente în 
1969 pe ecranele noastre.

Vă rugăm, așadar, să decupați din ziar cuponul de participare la ancheta 
noastră, să-l completați cu preferințele dv. (cîte un singur titlu pentru fiecare 
întrebare) și să-l expediați pe adresa redacției pînă în ziua de 22 decembrie 
1969, specificînd pe plic : „Pentru ancheta concurs „Cititorii optează".

Pentru a vă împrospăta memoria, vă reamintim cîteva din operele cele mai 
reprezentative apărute în 1969 în fiecare din domeniile anchetei. Precizările noas
tre au un caracter orientativ, și nu restrictiv, așa încît preferințele dv. se pot 
îndrepta, firește, și spre alte titluri.
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IN JUDEȚUL MEHEDINȚI

• COLECTIVUL întreprinderii de construcții-montaje din Pi
tești a anunțat îndeplinirea integrală a sarcinilor planului a- 
nual. Intre altele, constructorii au ridicat o serie de obiective 
Industriale Importante, printre care complexul de pirollză. fa
brica de polietilenă și Instalația de acrilonltrll din cadrul Com
binatului petrochimic, rafinăria din Pitești, trei secții ale fabri
cii de segmențl din cadrul Uzinei de autoturisme de la Pitești, 
un grup școlar șl alte obiective.

Insă la sflrșitnl anului, colectivul întreprinderii de construcții- 
montaje din Pitești va realiza un volum de lucrări însumînd 
48 milioane Iei peste prevederile planului, depășind cu circa 20 
milioane lei angajamentele asumate.

întreprinderea de construcții-montaje este cea de-a «-a mare 
unitate economică din județul Argeș care șl-a Îndeplinit planul 
anual Înainte de termen.
• PRINTRE unitățile sucevene care au raportat realizarea

planului pe întregul an se numără șl ttnăra uzină de piese de 
schimb pentru utilaj și mașini din ramura materialelor de con
strucție. Primul an de activitate a Însemnat pentru acest co
lectiv o perioadă de mari eforturi pentru pregătirea șl pune
rea tn funcțiune, cu mult înainte de termen, a turnătoriilor 
de fontă și oțel, care s-a concretizat Intr-o producție suplimen
tară de aproape 1 000 tone fonti si oțel »1 1 200 tone piese pre- 
1UDeatremarcat că tn acest trimestru la întreprinderea sucevea- 
nă s-a Înregistrat o creștere a productivității muncii mal mare 
cu 15 Ia sută dectt cea prevăzută a fi atinsă la finele anului 
viitor. >

In slujba inteligenței

• Șapte ore pe „puntea de comandă" a viitorului. • „Post
universitarele" din strada Ștefan Furtună. • Ștelian Niculesco 
refuză postul de asistent universitar. De ce?
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FALSE ZĂGAZURI 
N CALEA PRODUCȚIEI

îedințiul, această parte a 
bogată In pășuni și finețe 
ale, avînd multiple posibi- 
de irigare cu investiții mi- 

eu o bogată tradiție, o- 
xmdiții* propice dezvoltării 
rii animalelor ca sector 
ză al agriculturii coopera- 
Eforturile financiare făcu- 
e unități, mal ales ca 
e a creditelor însemnate 
ittr'pe termen lung de că- 
it, au permis sporirea e- 
•lor proprietate obștească, 
i de efectivele mari ae o- 
>orcine și păsări, coopera- 
agricole dispun de peste 
vaci de lapte. Dar, dacă 
ic efectivul ar putea fi 

satisfăcător nu același 
se poate spune și despre 
țiile ce se realizează. A- 
esta. spre exemplu, pro- 
medie de lapte ce se ob- 

> la fiecare vacă furajată 
a depăși 800 litri.
Iciența furajelor, lipsa In
ilor, dispersarea colecti- 
ritr-o mulțime de unități 
nu există condiții optime 
creșterea vacilor de lap- 

lată succint prezentate 
alele cauze care au de- 
it obținerea unei pro- 

medii atît de scăzută, 
•ea animalelor continuă 
fie la periferia preocupă- 
consiliilor de conducere 

alte cooperative. Altfel 
i se explică faptul că și 
dițiile din acest an deo- 
e favorabile pentru sec
te producere a furajelor, 
le unități balanța furaje- 
intă un deficit considera- 

hrănire bună, cu ra- 
ilibrate. alcătuite din fu- 
gate în unități nutritive, 
este marele secret pe ca- 
tașii îl destăinuie ori de 

au prilejul. Din vorbe, 
:e, din angajamente și din 
nerealizate — niciodată 

a obține lapte, chiar da- 
ivul proprietate obșteas- 
format din vacile de cea 
ă rasă. Cită producție ar 
realiza cooperatorii din 
Ocol, de pildă, care în 

ecută au furajat cele 
ici numai cu paie Și co
și aceste furaje cumpă- 
la alte unități ? Cu toa- 
anii din urmă coopera- 

iu extins suprafața re- 
furajelor, cea mai ma- 
fiind amplasată în sis- 

î irigații, pentru că nu

> • • • •

I
Articolul precedent, din seria 

care încearcă să surprindă for
marea acestei „a doua naturi 
umane" — munca —, s-a oprit... 
la poarta școlii.- Era vorba de 
Infiltrarea gustului pentru mun- 
că în „cei șapte ani de aca
să". -.

Am în față, acum, o seria de 
teste efectuate. în cîteva clase, 
de către psihologul Adriana O- 
nofrei, care studiază, fenomenul 
„anxietății" la școlari. Printr-un 
sistem complicat de calcule, pro
bele care vădesc o. creștere sen
sibilă a acestei stări psihice 
(„anxietate" e uit termen vecin 
cu „frica", un fel de „îngrijo- 

se acorda nici minima atenție 
lucrărilor de întreținere, recol
tării și depozitării furajelor, 
cantitățile obținute sînt foarte 
mici. Anul acesta, de pildă, cele 
46 de hectare de Iucernă irigate, 
au asigurat în medie numai 2 
tone fîn la hectar ! Pentru ce, 
atunci s-au mai investit bani în 
lucrările de amenajări, dacă sis
temul de irigații este atît de pu
țin eficient exploatat ? Defici
tul balanței furajere la această 
cooperativă înseamnă peste 60 
la sută din necesar. Fără îndo- 
ială producțiile de lapte ce se 
vor obține vor reflecta dezinte
resul consiliului de conducere al 
cooperativei agricole de pro
ducție față de acest sector, 
inexistența unei îndrumări com
petente foarte necesară ce ar 
fi trebuit acordată de către spe
cialiștii Direcției agricole și 
Uniunii județene a cooperati
velor agricole de producție ; ab
sența unor acțiuni cu eficiență 
în asigurarea bazei furajere 
pornite de către cei 140 de ute- 
ciști ai comunei.

Din păcate, situația întîl- 
nită la cooperativa agricolă din 
Breznița Ocol nu este singula
ră în județul Mehedinți : Șovar- 
na, Crăguiești, Nicolae Bălces- 
cu, Florești, Șișești, Pădina Mi
că, Livezile, sînt alte cooperati
ve agricole unde zootehnia are 
soarta copilului vitreg. în a- 
ceste unități, care anul trecut 
au fost nevoite să cumpere co
ceni cu brațul, furajarea s-a fă
cut unilateral, în salturi, în a- 
fara oricăror norme științifice. 
Și, ca cel mai sensibil barometru 
producțiile de lapte se mențin 
în continuare între limite foarte 
scăzute : 400—600 de litri.

Aminteam încă de la început 
că fluctuația îngrijitorilor este 
o altă cauză care determină o 
stagnare în dinamica producții
lor zootehnice. Absența preocu
părilor pentru a crea condiții 
bune de muncă și pentru ridi
carea nivelului de pregătire 
profesională a celor care au lu. 
crat la un moment dat în zoo
tehnie ca îngrijitori și adopta
rea unor sisteme de retribuire 
a muncii puțin stimulatorii au 
condus la situația ca cei mai 
harnici cooperatori să nu lucre- 

(Continuare în pag. a 11-a)

ELISEI TARȚA

O materie care se
învață... la toate materiile

rare" de intensitate mare, care 
tulbură echilibrul sufletesc), 
duc la așa-numitul „indice de 
anxietate11. Motivele care îl 
fao să crească sînt variate 
dar destul de frecvent este vor
ba de cauze familiale (părinți în 
conflict sau divorțați, deficien
țe ale afecțiunii față de copil), 
care se repercutează, de regulă, 
în primul rînd în școală. Dar 
iată o constatare interesantă : 
în clasa a 7-a indicele este mult 
mai scăzut decît în clasa a 8-a... 
Cercetările au fost făcute anul 
trecut și vor continua anul a- 
cesta, cînd, foarte probabil, va 
crește din nou indicele celor 
din a 8-a — adică a foștilor e-

Vzina de fibre yi fire 
sintetice din lăți. Imagine 

din secția etirare

Nou cartier băimărean

CULTURAL
sediu al formelor

fără fond ?

levi dintr-a 7-a... Ce se întîm- 
plă ? De ce tocmai în acest mo
ment apar cele mai frecvente 
dezechilibrări ?

„PRAGUL"
Răspunsul pare ușor de dat. 

Cercetătorul se ferește, ca de o- 
bicei, șă facă speculații pripite 
în afara datelor riguros verifi
cate. Dar îmi permit să anti
cipez în locul său : după învăță
mîntul obligatoriu, de 8 ani, vi
ne momentul „pragului"... Ce va 
fi mai departe ? Vor fi conti
nuate studiile ?... Pe pian te'ore- 
tic sau practic ? Va renunța 
elevul la orice pregătire școla-

Mărturisesc că de mult doream 
să trec pragul Centrului de 
calcul al Universității din Bucu
rești. Un prieten îmi spunea că 
o vizită aici înseamnă o descin
dere pe o insulă a viitorului, 
unde realitățile strict concrete se 
împletesc cu noțiuni de cea mai 
abstractă definiție, misterul fă- 
cînd casă bună, într-un continuu 
colocviu, cu cei meniți să-i dezle
ge tainele.

Iată, dar, de unde hotărîrea de 
a lăsa la intrare orice documen
tare prealabilă și de a fi, pentru 
șapte ore, pasager pe „puntea de 
comandă" a viitorului — cum 
numea o dată, academicianul 
profesor GRIGORE MOISIL 
sfera acestui gen de activitate.

Nu de mult, centrul a fost în
zestrat cu un calculator 

ră, mulțumindu-se să intre în 
producție cu bruma de cunoș
tințe adunate ? Va trece la școa
la generală de 10 ani? La pro
fesională ? Sau, poate, va conți- 
nua studiile mai tîrziu, ca sa
lariat, urmînd la „seral" sau „fă
ră frecvență" ? Dar va avea 
putere pentru asta ? Ambiția 
lui va fi un motor destul de e- 
nergic, sau va începe să-și ara
te colții precocea „resemnare" ? 
Și în sfîrșit. cea mai tristă e- 
ventualitate — și nu atît de ra
ră : dacă, nereușind la examenul 
pentru clasa a 9-a, dar totoda
tă, nehotărîndu-se să intre în al
te școli sau în producție, va re
deveni „parazitul părinților “?

modem, de tip I.B.M. capabil, 
dincolo de cele 30 000 de opera
ții pe secundă, să folosească 
cinci limbaje de programare au
tomată—după cum îmi relatează 
matematicianul principal ION 
DRĂGHIGI, membru în colecti-

în fond, aci e cheia proble
mei : în primii șapte ani, copi- 
Iul nu are răspunderi sociale | 
chiar dacă — așa cum e de do
rit — e învățat treptat cu mun
ca de pe atunci, aceasta nu de
vine, în niciun caz, obligație 
morală... Vine, apoi, vîrsta șco
lii obligatorii, în care, deși este 
în continuare întreținut (de pă 
rinți. dar și de stat, care chel
tuiește pentru învățătura lui 
gratuită), copilul știe că se a- 
chită de îndatoriri într-un sin-

IONEL HRISTEA

(Continuare tn pag. a Il-a)

vul de conducere. Scopul pre
ponderent didactic al ordinatoru
lui, faptpl că el este pus la dis
poziția studenților pentru însu
șirea temeinică a cunoștințelor de 
mașini de calcul — constituie un

Este un fapt deseori subliniat 
că în activitatea căminelor cul
turale de cea mai mare impor
tanță este cunoașterea realității 
concrete, a tradițiilor, a realiză
rilor și insucceselor din satul, 
din zona respectivă. în acest 
sens, rolul organizațiilor U.T.C. 
este dintre cele mai de seamă. 
Prezenți în aceste zile în cîteva 
comune din județul Galați am 
încercat să surprindem „la lu
cru" activitatea căminelor cul
turale. în majoritatea comunelor 
— Drăgănești, Barcea, Malul 
Alb, Negrilești am întîlnit con
vingerea că a desfășura o acti
vitate înseamnă a înjgheba o 
formație de teatru, grupuri vo
cale, o eventuală brigadă artisti
că de agitație care să țină pînă 
la trecerea iernii ca apoi totul 
să dispară pînă la iarna viitoare. 
Nu negăm importanța unor ast
fel de activități, dar socotim că 
o astfel de accepțiune limitează 
sensul și mai ales sfera de in
fluențare a activității culturale, 
ea conține premisele formalis- 

mare câștig pentru învățămîntul 
superior românesc.

Reflectez, desigur, la capacita
tea și complexitatea calculatoru
lui, la „inteligența" lui, la bene
ficiile deosebite pe care le im
plică, dar reflectez mai ales la 
competența oamenilor de aici,

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a III-a) 

mulul în acest domeniu. De ce ? 
Fiindcă limitarea la astfel de 
preocupări nu oferă cadrul par
ticipării întregii colectivități, ig- 
norînd pe de altă parte, sfera 
problemelor muncii, ale eticii 
etc. o sferă In cadrul căreia se 
înscrie în bună măsură însăși 
viața satului.

Nu putem fi de acord cu acei 
care cred că activitatea organi
zată în această vatră culturală 
a satului poate scăpa din vedere 
aspecte dintre cele mai impor
tante care definesc viața și mun
ca oamenilor, cum ar fi proble
mele zootehniei sau ale informă
rii și dezbaterilor politice, sau 
ale cultivării științifice. Căminul 
cultural nu este sediul unor 
cercuri limitate și pentru inițiați 
ci organismul viu care captează 
în forme variate întregul univers 
problematic — moral, spiritual,

ION D. DANCEA

(Continuare în pag. a III-a)

OCTAV PANCU-IAȘI

A ți început sS miroasă a 
vacanță (școlară și universi
tară) și dincolo de nostalgia 
oare mi-o provoacă acest 
parfum Incomparabil, ml se 
pare că aș avea și ceva de 
spus... Cu o precizare Insă i 
nu consider cltuși de puțin 
că, mai jos, exprim un punct 
de vedere personal, deși nu 
ascund că sînt destui cei ce 
au cu totul altă părere dectt 
a subscrisului.

Concret, mă refer la anga
jarea în timpul vacanțelor, a 
studenților și elevilor din 
ultimele clase ale liceului, de 
către diferite întreprinderi 
și instituții care au posibili
tatea să-i folosească tempo
rar, uneori fie și numai pen
tru cîteva zile (ca ghizi, ca 
translatori ocazionali), alte
ori, vara, pentru o perioadă 
mai lungă de o lună-două.

Sînt nu puțini părinți și 
pedagogi ce se opun direct 
ideii ca, In vacanțe, studen
ții și elevii mari să aibe și o 
asemenea activitate ; sînt, 
iarăși, nu puțini părinți și 
pedagogi ce, în dorința de a 
formula o opinie în acest 
sens, n-au izbutit încă să se 
desprindă de o treaptă sau 
alta a îndoielilor.

In ceea ce mă privește, 
aplaud din toată inima ini
țiativa de a se crea posibili
tăți pentru ca, în vacanțe, 
adolescenții, studenți și elevi 
din ultimele clase, să lucre
ze In diferite sectoare de ac
tivitate, remunerați, firește,- 
pentru efortul lor și, indiscu
tabil, bucurîndu-se de toate 
acele condiții care, în gene
re, reglementează și ocrotesc 
în societatea noastră munca 
tineretului. Nu mi se pare 
cinstit însă, să nu fac loc 
aici, măcar în cîteva rînduri, 
motivelor pe care le invocă 
acei ce au rețineri In a sa
luta pomenita inițiativă, ori 
sînt de-a dreptul împotriva 
ei. Iată, reduse la esență, 
cîteva păreri de acest fel i 

(Continuare în pag. o III-a)



Festivalul național al teatrelor dramatice

O ISTORIE VIE
Cea de a doua zi a finalei ne-a oferit, printre altele, o edifi

catoare sugestie privind amplitudinea anei de. repertoriu a 
festivalului : patru momente teatrale, aparținînd unor epoci și 
stiluri diverse, marcînd patru episoade distincte din istoria tea
trului românesc. O istorie vie, refuzînd încremenirile muzeale ; 
o istorie în care prezentul se regăsește și din care viitorul își 
extrage tăria.

Un regizor (Lucian Temelie) și trei actori tineri (Mitică Iancu, 
Stela Popescu și Ion Lemnâru) ai Teatrului din Galați ne-au 
dovedit, bunăoară, că sprințarul vodevil al lui Alecsandri 
Florin și Florica își poate păstra, într-o interpretare inspirată, 
tinerețea și prospețimea. Ei ți-au imaginat un fel de joacă de 
păpuși, ă Ia Vasilache și -Mărioara, desfășurată cu o cuceritoare 
spontaneitate și cu o vizibilă plăcere a improvizației. Reconfor
tant in sensul superior al cuvîntului, spectacolul a pus în va
loare însușirile multilaterale ale interpreților, capabili să se 
exprime cu egală degajare in cintec, în dans și in pantomimă.

Actrița Lori Cambos de la Teatrul din Bacău ne-a îngăduit 
o cordială reîntînire cu Amintirile din copilărie ale lui Creangă, 
descifrate dintr-un unghi oarecum surprinzător față de tradi
ționalele interpretări în registrul sfătoșeniei hître. Sentimentul 
predominant a fost aici o dulce melancolie, un abur ușor de 
tristețe pentru copilăria dispărută, O muzică nostalgică a amin
tirii, cu remarcabile efecte artistice.

O altă epocă — aceea a începuturilor noii noastre dramaturgii 
— ne-a rememorat-o spectacolul Teatrului „Al. Davilla" din Pi
tești cu Arcul de Triumf de Aurel Baranga. Revăzută pe alocuri 
de autor, piesa își confirmă, în linii mari, rezistența la timp, mai 
presus de unele detalii perisabile. In regia lui Const. Dinischiotu 
și într-o interpretare omogenă. în care s-au distins, printre al
ții, Mihaela Dumbravă, Ștefan Moisescu și Vistrian Roman, 
textul a dobîndit o echivalență scenică sobră și emoționantă, 
reînviind cu putere de sugestie atmosfera momentului istoric 
al Eliberării.

în sfîrșit, colectivul dramatic al Teatrului „Ion Vasilescu" 
ne-a prilejuit cunoașterea unei piese din dramaturgia ultimilor 
ani: Manevrele de Deăk Tamas, o limpede parapolă antimili- 
taristă, tratată in cheie grotescă de regizorul Yannis YOakis și 
de scenograful Helmut Stiirmer. Spectacolul prilejuiește cîteva 
bune evoluții actoricești, aparținind lui Sorin Gheorghiu, Mihail 
Stan, Stelian Cremenciuc și Marieta Luca.

SEBASTIAN COSTIN

Ion Lemnar u, Mitică Iancu și Stela Popescu în spectacolul gălă- 
țean.cu FLORIN ȘI FLORICA

Văzuți de NEAGU RADULESCU

Dupâ un turneu de 75 de zile prin Europa

Opereta bucnreșteană 
s-a întors în țară

Salon de pictura și sculptura
în peisajul artistic al Capi

talei, deosebit de bogat luna 
aceasta, se înscrie și Salonul 
de pictură și sculptură al mu
nicipiului București, organizat 
de Comitetul pentru Cultură 
și Artă al municipiului, îm
preună cu Uniunea Artiștilor 
Plastici. începînd de joi, în 
sala Dalles sînt expuse 245 de 
picturi și 105 sculpturi, selec
ționate dintr-un număr de 
peste 1 000 de lucrări prezen
tate. Salonul, care reunește 
numele unor maeștri ai artei 
noastre, alături de cele ale u-

nor tineri pictori și sculptori, 
prezintă o tematică largă, sti
luri și mijloace de expresie 
variate. Se întîlnesc în cadrul 
Salonului artiști care au cău
tat să redea pe pînză. să mo
deleze în piatră, lemn sau 
bronz, figuri ale unor luptă
tori din istoria poporului, ale 
unor reprezentanți ai culturii 
noastre, chipuri expresive de 
oameni, alții care au reținut 
în operele lor frumusețea pri
veliștilor țării.

(Aeerpres)

Animație deosebită la aeropor
tul Băneasa. Numeroșii iubitori 
ai operetei așteptau aterizarea 
avionului ce avea să aducă pe 
cei peste 100 de artiști români 
care timp de 75 de zile au e- 
fectuat un prestigios turneu în 
Belgia. Olanda, F. F. a Germa
niei, Luxemburg și Berlinul Oc
cidental.

La ora 17/45, cei care au fă
cut să „reînvie frumoasa tradiție 
a operetei'' — ca să cităm păre
rea unanimă a cronicarilor din ță
rile vizitate de ansamblul bucu- 
reștean — au descins pe aero
port. Jovial, ION DACIAN a ac
ceptat imediat să acorde un in
terviu fulger pentru cititorii 
„Scînteii tineretului".

— Care sînt rezultatele în ci
fre ale acestui lung turneu ?

— 68 de spectacole cu ope
retele „Contesa Maritza", „Vă
duva veselă" și „Lăsați-mă să 
cînt“, la care au asistat peste 
70 000 de spectatori.

— ...Și concluziile de ordin 
artistic ?

— Marea afluență de public 
si calda primire de care s-au 
bucurat spectacolele noastre i-au 
făcut pe specialiști (și pe im
presari !) să exclame: „Opereta 
n-a murit! Trăiască opereta !“. 
Sîntem mîndri și fericiți că aces
te aprecieri au fost adresate deo
potrivă artiștilor noștri, artei in
terpretative românești.

— Proiecte ?
— O, sînt prea multe, nu cred 

să încapă într-un interviu fulger!
— Selectați-le pe cele mai im

portante.
— Bine, să încerc. Prima: 

sala aflată în reparație să fie ter
minată la termenul promis de 
l.C.R. 9 (o dorință), ca să putem 
da în ianuarie premiera cu ope
reta „Suzana" (un proiect). A 
doua : aștept cu nerăbdare să în
cepem repetițiile la creația iui 
Florin Comișel, „Soarele Lon
drei".

Anchetă-concurs CITITORII OPTEAZĂ
• POEZIE : „Vămile pustiei" 

de Ion Alexandru, „Poezii" de 
Mihai Beniuc, „Cadavre în vid" 
de A. E. Baconsky, „Odihnă 
în țipăt" de Cezar Baltag, 
„Solara noapte" de Radu Bou- 
reanu, „Fiara" de Ilie Constan
tin, „Necunoscutul ferestrelor" 
de Ion Caraion, „Spațiile som
nului" de Grigore Hagiu, „Ba
lade" de Tudor George „Cava
lerul trac" de Ion Gheorghe, 
„Versuri" de Majt^nyi Erik, 
„Tristele" de M. R. Paraschi- 
vpscu, „Ochiul neantului" de 
Gheorghe Pituț, „Necuvintele" 
de Nichita Stănescu, „Suav ana
poda" de Gheorghe Tomozei.

• PROZĂ: „Principele" de 
Eugen Barbu, „Trilogie în alb" 
de C. Chiriță, „Catedrala" de 
Virgil Duda, „Cunoaștere de 
noapte" de Al. Ivasiuc. „Proză 
satirică" de T. Mazilu, „F“ de 
D. R. Popescu, „Vîntul șî ploaia" 
de Z. Stancu, „Ingeniosul bine 
temperat" de M. H. Simiones-
cu.
• LITERATURĂ DRAMATI

CĂ : „Viteazul" de Paul Anghel, 
„Teatru" de Dorel Dorian, „Tea
tru" de Ion Omescu, „.Fotografii 
mișcate" de Ilie Păunescu, 
„Frunze galbene pe acoperișul 
ud“ de Leonida Teodorescu.

• FILME ROMANEȘTI :
„Pantoful cenușăresel" ....Apoi
s-a născut legenda", „Baltagul", 
„Răutăciosul adolescent", „ti
nerețe fără bătrînețe", „Căldu
ra".

• FILME STRĂINE : „Un 
om pentru eternitate", „Cuțitul 
în apă", „Rio Bravo", „A trăi 
pentru a trăi". „La dolce vita", 
„Anul trecut la Marienbad", 
„Eclipsa", „Deșertul roșu", 
„Blow-up“, „Corabia nebunilor", 
„Viridiana", „Să trăim pină 
luni", „Frații Karamazov", 
„Roșii și albii", „Mv fair Lady" 
„Femeia îndărătnică".

• SPECTACOLE DE TEA
TRU : „Năpasta", „Al patrulea 
anotimp" „Idiotul" (Teatrul Na
țional „I.L. Caragiale"), „Ierta
rea", „Ionă". „Prețul", „Maria 
1714“ (Teatrul Mic), „Croitorii 
cei mari din Valahia", „Dispa- * 
riția lui Galy Gay“ (Teatrul de 
Comedie), „Tandrețe și abjecție", 
„Transplantarea inimii necunos
cute" (Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra") „Anonimul", „Othel

lo" (Teatrul „C. I.
„Poveste neterminată
,,Ion Creangă"). La acestea se 
adaugă, desigur. numeroasele 
spectacole remarcabile ale tea
trelor din provincie, precum și 
emisiunile teatrale ale televiziu
nii, care pot constitui, de aseme. 
nea, obiectul preferinței dv.

• MELODII ROMANEȘTI 
DE MUZICĂ UȘOARA : 
„Floarea stîncilor", „Izvorul

Nottara"), 
“ (Teatrul

nopții", „Omagiu lui Jîmi Hen
drix", „Poarta sărutului", „Atît 
de fragedă", „Și totuși sînt ca 
voi", „E vîrsta întrebărilor", 
„Vînt hain", „Să nu uităm tran
dafirii", „Mie n-o să-mi pară 
rău", „M-am regăsit", „Va veni 
o clipă", „Cu cine semeni dum
neata", „Eschimosul", „Masa tă
cerii", „Romanță fără ecou", 
„Plop înfrint", „Primăvara", 
„Nebunul cu ochii închiși", „A 
căzut o frunză" etc.

In numărul nostru din 
31 decembrie vom pu
blica rezultatele anche
tei. Cititorii ale căror 
preferințe se vor dove
di cele mai apropiate de 
rezultatul final vor pri
mi numeroase premii 
în cărți, discuri și abo
namente Ia ziarul „Scîn- 
teia tineretului".

• Cel mai bun volum de versuri al anului 1969; ............................ - - • • • j »
........................................................................................    lisas • s •

• Cel mai bun volum de proză sau text dramaturgie al anului 1969 : ss«s>«s»s

• Cel mai bun film românesc i s s s s • sissssss<ss*ss ■ s .
........... SSS « S • SISSSSSsSSSSSI * • •

• Cel mai bun film străini s « a • • s ssssssssssssss ■ s •
• ••••••• •>••• «■■■■«gRvffva**

• Cel mai bun spectacol de teatru tssas sssssnssasisis s s »

• Cea mai bună melodie românească de muzică ușoară l ssaaiassasssis
• ......................• •*sssa>aaaaaaaaa8*a>aa*a

NUMELE ȘI PRENUMELE l ■ s s a s ■ sssssisssessssss* 

vîrsta : s ( i <■> . » . ...............................> a > • s » > a «

OCUP AȚI A « i>ssaBaSBssss aaaaaaaaaaaaaaaaț

ADRESA: . ..................... . . . .............................. .................................................

Vă rugăm să trimeteți cuponul, cu toate răspunsurile completate, pină la 
22 decembrie 1969, pe adresa : Scînteia tineretului. București, Piața Scînteii 
1, pentru ancheta — concurs „Cititorii optează".

©nemo

Cu mici excepții, literatura 
română contemporană nu 
prea abordează domeniul co
micului. S-ar părea că scrii
torii au cam uitat să mai 
rîdă. Sau, poate, evită să o 
facă, de teama prejudecății 
care echivalează comicul cu 
superficialul, rîsul cu facili
tatea. în consecință, cititorul 
ajunge martorul-martir a tot 
felul de angoase, anxietăți și 
traume in fața cărora oftea
ză din greu și ridică din 
umeri neputincios. Cînd aces
te „trăiri" sînt contrafăcute, 
ele au un anume umor in
voluntar, ce descrețește — cu 
riscuri ușor previzibile — 
fruntea posomorită a lectoru
lui dumirit. Desigur, ar fi ab
surd să considerăm viața un 
nesfîrșit carnaval sau o re
prezentație burlescă pentru 
uzul micilor bufoni. (Nu 
deseori îți înmînează lumea 
cărți de vizită de genul ■ 
„George Mornăilă — idealist 
— Ploiești"). Dar nici să ți-o 
imaginezi ca pe un continuu 
coșmar nu mi se pare justifi
cat ! Pentru aceste motive, 
rîndurile de mai jos nu vor 
să exileze gravitatea din artă 
(ar fi stupid; și imposibil, din 
fericire). Ci să pledeze pen
tru continuarea unei tradiții 
glorioase, în literatura ce a 
dat, cindva, la iveală, geniul 
lui Anton Pann și Caragiale.

Dat fiind contextul literar 
cam „posac", apariția unor 
„tentative satirice" nu poate 
decît să bucure, cu atît mai 
mult, cu cit autorul lor este 
debutant. Florin Andrei Io- 
nescu, temerarul de astăzi, nu 
mi-a părut, totuși, prea inspi
rat în subtitlul volumului 
„Punct pe Y". Căci „tentati
vele" sale se dovedesc mai de-

I (Urmare din pag. I)

Igur fel : învățînd. Nici studen
tul nu cîștigă, dimpotrivă cu el 
se cheltuiește și mai mult, dar

1 conștiința lui e liniștită — știe 
că in el se investește, că pri
mește ca să poată da... Toate

Isînt deci .Limpezi pe acest plan, 
ătîta vreme cit este în școală, 
și tocmai de aceea, apariția 
pentru prima oară a riscului de 

Ia nu mai fi în școală provoacă 
la unii elevi anxietatea... în mod 
obișnuit, el nu și-o trădează, I poate nici nu e conștient de e- 
xistența ei, dar iată că sînt su
ficiente niște teste, pentru a fi

■ pusă în evidentă...
I MUNCA Șl CONȘTIINȚA'

IO Întrebam pe autoarea a- 
eestor constatări : „oare anxie
tatea ar fi fost identică, dacă I „pragul" s-ar fi aflat, ca pe vre

muri, după patru clase ooligoto- 
rii — și nu după opt, ca azi ?“... I „...Presupun că nu", mi s-a răs
puns... Fiindcă, după cum se 
știe, omul de știință nu poate 
decît presupune ceea Ce nu are 

Icum verifică. „Și. slavă domnu
lui 1 — epoca în care pragul era 
atit de coborit a trecut de

Imult..."
De ce această diferență ? Fi. 

indcă un copil de 10—11 ani nu 
poate avea în același grad con- I știința muncii și a răspunderii 
sale față de datoria de a munci, 
ca unul de 14—15 ani. Deci, toc-

Imai acest fenomen arată, că. în 
afară de progresul în cunoaște, 
re, realizat prin asimilarea fie. I cărei materii în parte, copilul
— devenit adolescent, inregis. 
trează șl un progres în zona 
problematicii sale. în ce măsu-

Iră 7... Aceasta depinde, in pri
mul rînd, de școală. Dacă un 
elev ar obține la toate materiile I numai 10, și n-ar dobîndi în
plus și gradul de respect nece
sar pentru fenomenul muncii, 
care l-a adus aci și-l va puria 

Imai departe, tn viată, el n-ar 
merita să se oonsfdc.-e un ab
solvent deplin al școlii. Pe bu- 

Ină dreptate scria Nicolae lor- 
ga : „Cine a ieșit din cultură 
fără voință, fără suflet (...) mai 
bine ședea acasă.. "
CE FEL DE MUNCA' TTI TNFA- 

• ȚIȘEAZA. ȘCOALĂ ?

I Discutam, de curînd, cu un
elev cu „idei radicale". O apti-

Victoriei): AVENTURILE LUI
PLUM-PLUM — ora 17; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy): VA
RIETĂȚI ’69 — ora 19,30; (Calea 
Victoriei): FEMEI. FEMEI, FE
MEI — ora 19,30; Ansamblul 
U.G.S.: ESOP, VIAȚA, MUZICA 
ȘI NOI — ora 20; Ansamblul „Pe- 
rinița" (la Sala mică a Palatului): 
IARNA PE ULIȚĂ — concert co
ral — ora 20; Circul de Stat: 
RAPSODIA SUEDEZĂ — ora 
19,30.

FLORIN ANDREI IONESCU False

„PUNCT PE r
grabă șarje, ironii îngăduitoa
re, decît satire. Eroii care le 
provoacă sînt, de regulă, ado
lescenți timizi, cu suflet pur 
și aspirații limitate. Reticenți, 
în contact cu lumea, ei își 
vor proiecta în fantezie, cute
zanța gesturilor. Visători in
corigibili, aceștia trăiesc în 
vis ca într-o sperată realitate. 
Mecanismul rîsului va fi pro
vocat tocmai de confruntarea 
dintre realitatea efectivă și

realitatea imaginată. Confrun
tarea care indică, desigur, un 
decalaj considerabil. Decalaj 
de vîrsta: adolescentul se vi
sează matur. Decalaj de situa
ții : învins de vodca consu
mată la banchet, absolventul 
Vivi Păsculeț își plăsmuiește 
o existență puțin aristocratică, 
puțin burgheză, în orice caz, 
„distinsă", dar se trezește, e- 
vident, într-un șanț. („Dom- 
nul")-

Surse generoase de comic, 
găsește, de asemenea, autorul, 
în micile manii („Un sutien 
ne radio"), aparținînd ființe
lor marcate de puternice ste
reotipii de comportament. O 
calitate oarecare (simțul ordi
nii, aici) devine act reflex și

persistă în cele mai neaștep
tate momente, tulburînd, de 
pildă, „farmecul" clipelor ero
tice. Stereotipiile vor fi sur 
prinse, însă, nu numai la ni
velul automatismelor de gest 
ale aceluiași individ. Similitu
dinea existențelor mediocre, 
caracterul lor interschimbabil 
duce, în „Două cărucioare 
din Austria", la concluzia ri
nei stereotipii categoriale. 
Ceva din orientarea satirică 
a cuplului comic caragialesc 
(„Smotocea și Cotocea") 
răzbate și în „biografia" iden
tică a celor două gospodine, 
măritate fiecare cu cîte un 
prozator (poate, același ?), 
care le-a (u) adus din Austria 
(„— Ce coincidență drăgu
ță...") același tip de cărucior, 
în care poartă („ce coinciden
ță minunată"), una —- pe Va- 
lentina-Cristina, cealaltă — 
pe... Cristian-Valentin. Atîta 
cită există, satira directă poa
te fi detectată și în jurnalis
mul „Introducerii în birocra
ția modernă", unde caricarea 
formalismului se operează cu 
răceală, cu detașare. Persifla
rea, ușor atenuată în alte schi
țe, alunecă, acum, spre pam
flet. Efectele propriu-zis artis
tice se regăsesc, totuși, destul 
de greu, aici, tn compensație, 
parcă, ele vor cristaliza, cu 
strălucire, în excelenta „Alex. 
fi Katerina Valente". E- 
xemplară schiță a plictiselii, 
scrisă într-un stil nervos, de
loc plicticos, cu replici spiri
tuale ce maschează ingenui
tatea prin cinisme, „Alex și 
Katerina Valente" dă întrea
ga măsură a vocației lui Flo
rin Andrei lonescu. Scriitor 
înzestrat și inteligent, al cărui 
volum de debut, pe lingă u- 
nele pagini de un haz cam 
anemic, oferă și suficiente 
„dovezi" de umor autentic. 
Șî pur. Sau, cu implicații mo
rale și psihologice.

NICOLAE BALTAG

zăgazuri

tudine înăscută pentru matema
tică îl făcea să strălucească la 
această materie și să n-aibă nici 
o îndoială Că va fi matemati. 
cian. îmi vorbea despre celelal
te materii — geografia, istoria, 
româna — cu un fel de dispreț 
indulgent : „ce să-i faci, figurea
ză în program..." Dacă ar fi fost 
după el. probabil că le-ar fi 
desființat imediat, cel puțin 
pentru „specializații" de valoa
rea lui... Aș fi vrut să-i amintesc 
de Einstein — care nu era mai 
rău matematician decît el I — 
apărător înfocat al unui cît mal 
larg univers de Cunoaștere. Dar 
m-am gîndit : „o să înțeleagă 
singur, mai tîrziu"...

De fapt insă, în această înțe
legere tardivă se află, cred, u- 
nul din paradoxurile încă dure
roase 41e școlii. De ce ,.rnai

materie 
care

se 
învață

• VALEA PĂPUȘILOR rulează 
la Patria (orele 9; 12; 15; 1#; 21) ; 
Festival (orele 8,30; 11; 13.30; ÎS; 
18.45; 21.15).
• VA PLACE BRAHMS? rulează

la Central (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30) Modern (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21), Fe
roviar (orele 8.30; 11; 13,30; 18
18,30; 21).
• RĂZBOIUL DOMNITELOR : 

rulează la Republica (orele 8.45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).
• mv fair lady : rulează la 

Capitol (orele ». 12.30; 16,15: 19,45).
• WINNETOU IN VALEA MOR- 

TII: rulează Ia București (orele 
8,30; 10,30; 12,30, 14,30; 17; 19; 31). 
Luceafărul (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21).

• FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA: ru
lează la Flamura (orele 9; li; 
17,45. 20,30), Miorița (orele 9,S0; 
12; 15; 17,30; 20,15), Tomis (orele 
9—15,45 în continuare : 18 ; 20,15).
• SEZON MORT: rulează la 

Victoria (orele 9; 12.30: 16: 19,39). 
Favorit (orele 10; 15,30; 19,30).
• NOILE AVENTURI ALB

RĂZBUNĂTORILOR: rulează la
Lumina (orele 8,45; 16,15 în con
tinuare; 18,30; 20,45), Grivita (o- 
rele 9: 11,15; 13,80; 16; 18,15; 20,30). 
Gloria (orele 9: 11,15; 13 86: 16;
18,15; 20,30).

BLOW-UP: rulează la Doina

(orele 11,30 ; 13,45 : 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Program pentru copil (orele 9—10).
• MONDO CANE: rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—19 în conti
nuare),
• IN împărăția leului de

ARGINT: rulează la Excelsior
(Orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9.15: 11,30: 13.30: 18: 
18.15: 20.30).

a GALILEO GALILEI; rulează 
la înfrățirea (orele 15,15; 17,45; 20).

■ A TRAI PENTRU A TRAI ! 
rulează la Buzești (orele 15.30; 18).
• CIND SE AUD CLOPOTELE: 

rulează la Buzestl (ora 20.30).
• AMERICA. AMERICA : ru

lează la Dacia (orele 8,15—19,45 tn 
continuare).
• BERU ȘI COMISARUL SAN

ANTONIO: rulează la Bucegi
(orele 9, 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30). Arta (orele 9—15,45 tn con
tinuare; 18,15; 20,30).
• MORȚII RĂMIN TINERI: ru

lează la Unirea (orele 15.30 : 18 : 
20,15).
• PĂPUȘA: rulează la Lira 

(orele 15,30; 19).
• TESTAMENTUL DOCTORU

LUI MABUSE : rulează la Drumul 
Sării (orele 15; 17.30 : 20). Moșilor 
(orele 15,30: 18).
• ANUL TRECUT LA MA

RIENBAD: rulează la Moșilor 
(ora 20,30).
• LUPII ALBI; rulează la Fe

rentari (orele 15,30; 18; 20,30).. Ra
hova (orele 15,30; 18) :
• APELE PRIMĂVERII: rulea

ză la Rahova (ora 20.15).
• RĂNI VECHI rulează la Pa

cea (orele 15,30; 18; 20,15).
« CORABIA NEBUNILOR: ru

lează la Giuleștl (orele 10 ; 15,30 ;
19) : Floreasca (orele 10; 13,30; 17;
20) .
• VIRIDIANA: rulează la Co- 

trocenf (orele 15,30; 18; 20,30).
• FRAȚII KARAMAZOV: ru

lează la Volga (orele 10; 18,15;
18.30).
• CĂLDURA : rulează la Viito

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

VEST, rulează la Popular (orele 
15.30: 19).
• ÎN UMBRA COLTULUI : ru

lează la Munca (orele 16; 18; 20).
• O CHESTIUNE DE ONOARE: 

rulează la Flacăra (orele 15.30; 18).
• SĂ TRĂIM PINĂ LUNI: ru

lează la Flacăra (ora 20.30).
• ANGELICA ȘI SULTANUL: 

rulează la Vltan (orele 15,30: 18; 
20.15)
• BALTAGUL rulează Ia Crfn- 

gașl (orele 15,30; 18; 20,15).
• OMUL CARE VALORA MI

LIARDE : rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18).

fCELE TREI NOPȚI ALE U- 
I IUBIRI: rulează la Progre

sul (ora 20,15).
• RĂZBOI Șl PACE: (seriile

III—IV) rulează la Cosmos (orele 
15.30; 19).
• BECKET: rulează la Cine

mateca (sala Union) (orele 10; 13).

râfeafre
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Opera Română; MADAME 
BUTTERFLY — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie: DISPARIȚIA LUI 
GALY GAY — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
Studio): TRANSPLANTAREA INI
MII NECUNOSCUTE — ora 20; 
Teatrul Mic: CARLOTA — ora 20; 
Teatrul Ciulești: ABSENȚA — 
ora 19,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru): O- 
THELLO — ora 19,30; (Sala Stu
dio): DIALOG DESPRE DRA
GOSTE — ora 20; Teatrul de Stat 
din Galați (Ia Sala Teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): FLORIN ȘI FLORI
CA — ora 20; Teatrul „Ion Vasi
lescu": ACUL CUMETREI GUR- 
TON — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C. : DEJUNUL PE IARBA 
— ora 20; Teatrul „Ion Creangă": 
POVESTE NETERMINATA — 
ora 16; Teatrul Țăndărică (Calea

VINERI 12 DECEMBRIE 1M9
• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Consultații pentru elevi. Matema
tică clasa a Xll-a • 17,30 Fizică 
clasa a VIII-a. Tema : Efectul 
chimic al curentului electric. 
Transmisiune de la Muzeul Teh
nic • 18,00 Mari compozitori, ti
neri interpret! • 18,30 Actualita
tea agrară • 19,00 Telejurnalul de 
seară o 19,20 Reflector • 19.30 
Mai aveți o întrebare ? • 20,30 
Filmul artistic : „Unii oameni" « 
21,55 Finala Festivalului național 
de teatru e 22,05 Telejurnalul de 
noapte* 22,25 Cadran • 22,55
Compozitorul Gheorghe Dumi
trescu. Lucrări Interpretate de 
Zenalda Pally, Maria Săndules- 
cu, Octav Enigărescu, David Oha- 
neslan. închiderea emisiunii.

tîrziu" 7 De ce, la vîrsta școlii, 
se întîmplă de atîtea ori ca une
le materii (dacă nu chiar... toa. 
te I) să pară o simplă obligație, 
care trebuie îndeplinită ? 1‘ ireș- 
te. și în numele obligației pure 
se poate dă uneori randament, 
dar acesta va fi un randament 
parțial, pentru că va fi, o mun
că nedublată de bucuria de a 
munci, și de cea mai înaltă 
răsplată morală : senzația efici
enței. Mi se va răspunde : „bine, 
dar acest elev muncea cu bu. 
curie la matematici !“ Cred că 
nu e pe deplin adevărat : din 
cauza aptitudinii deosebite, 
munca aceasta era prea ușoară, 
nu-i crease voluptatea obstaco
lului, pe care să-l învingă, prin 
încordarea efortului său. Iar 
dacă acest obstacol nu venise 
încă în școală (din pricina stră- 
lucirii la matematici, i se „ier
tau" alte dificiențe-..) el va veni 
neapărat mai tîrziu, în viață !

Cred că s-a înțeles, nu vor
besc acum despre importanta 
altor materii — acesta e un alt 
subiect — ci de importanța gus
tului pentru muncă, prin care, 
ajungi, cu timpul, să cauți nu 
numai domeniul în care dai cel 
mai lesne randament, ci chiar 
cu preferință pe celălalt!... Ce

importanță practică are acest 
fenomen, voi arăta dintr-un sin
gur exemplu : o doctoriță care, 
în anii copilăriei, vorbea acasă 
germana, și-a ales în școală toc
mai această limbă ; motivul — 
evident, pentru a se scuti de un 
efort — la germană avea un 
„10“ asigurat. Astăzi în profesia 
ei are nevoie de limba engle
ză. pe care o învață plătind bani 
grei. „Puteam s-o învăț, pe a- 
tunci, gratuit, dar am preferat 
o cale mai ușoară, mărturiseș
te ea acum, cu regret. Nu mi-am 
dat seama..."

Evident, e greu să-ți dai sea
ma atît de precoce, de tot ce-ți 
va folosi în viață. Dar dacă 
nevoia de muncă e bine educa
tă, riscul va fi evitat oricum, 
fiindcă vei acționa în numele 
ei...

„GREU" SAU „GREOI"?

„Ceea ce e greu nu-i musai, 
și greoi", spunea într-o fabulă 
Marcel Breslașu. Cred că sînt 
de acord cu profesorii și cu 
psihologii cînd afirm că. toc
mai în această deosebire se află 
nodul vital al formării dragos
tei pentru muncă. Dacă lași frîu 
liber „preferințelor" se va a- 
junge la situații ca cea de mai 
sus. Dacă, dimpotrivă, efortul 
va părea prea mare, descura- 
jant. se va ajunge, pe o altă 
cale, tot aci. pentru că elevul 
va avea binecunoscuta „reac
ție de demisie"...

Cît trebuie să fie constrînge- 
re față de necesitatea efortului, 
și cît trebuie să fie plăcere, aș
teptarea bucuroasă a acestui e- 
fort — iată în fond’ întreaga 
problemă. Dar, în anii nrimei 
copilării nu era la fel ?•.. Nu 
exista și acolo corelația între 
„munca.joc" și „munca-obliga- 
ție" ? Numai datele practice se 
schimbă, cred, în anii d° școa
lă, nu însă și esența problemei, 
care continuă de-a lungul în
tregii vieți : există un „îmi 
place" și există un „trebuie". 
Nici unul din termeni nu poate 
dispărea fără riscul ca „a doua 
natură umană" să fie primej
dios compromisă...

Mă întorc, deci, la testele ne 
care le am în fată, trăind anxie
tate... Intr-adevăr, nimenf nu 
are drentul să fie „liniștit în 
fața viitorului", în afară d- cei 
usuratecî... Dar gradul neliniș
tii, puterea de a ți-o Infringe și 
de a cîștiga în lupta Cu viața, 
depinde de cea mai importantă 
..materie" care se învață la scoa
lă, cu toate că nu este provă, 
zută în orar : „dragostea d!e 
muncă..."

Ar fi o simplificare, totuși, să 
privești anii de școală ca un ra
port exclusiv între cei din bănci 
și cel de la catedră. Acum sînt 
și anii orimelor prietenii cu im- 
porțanță de ordin moral... Și a- 
nii cînd raporturile cu familia 
se îmbogățesc. prin creșterea 
greutăți; SDecifice a exemolului 
și a discuțiilor sincere... Despre 
toate acestea, însă, în alte ar
ticole...

ze cutn ar fi fost firesc în acest 
important sector, ci cu to
tul în altă parte. în sectoa
rele zootehnice ale mai mul
tor cooperative agricole din ju
dețul Mehedinți îngrijirea ani
malelor se face de către oameni 
din afara unității, angajați prin 
contracte pe diferite termene. 
Oare la Breznița Ocol de unde 
vacile sectorului particulaj asi
gură jumătate din necesarul de 
lapte al orașului Turnu-Severin, 
ceea ce dovedește că aici exis
tă o bună tradiție, oameni cu 
experiență în creșterea animale
lor, nu s-au găsit dintre mem
brii cooperatori cîțiva îngri
jitori de animale 7 Consiliul de 
conducere al cooperativei agri
cole de producție, organizația 
U. T. C. n-au desfășurat acea 
activitate de convingere a 
oamenilor că important pen
tru cooperativa agricolă, pen
tru fiecare membru este ca toa
te sectoarele de producție să 
se dezvolte armonios, să asi
gure valorificarea superioară a 
condițiilor naturale și a tradi
ției existente. Secretarul comite
tului comunal U.T.C., tovarășul 
Marin Tomescu aprecia că cei 
140 de tineri din comună nu 
și-au făcut simțită prezența în 
cooperativa agricolă, întrucît 
cei mai mulți dintre ei lucrează 
în industria severineană sau a- 
sigură desfacerea la oraș a pro
ducției de lapte obținută de la 
vacile proprietate personală. Și, 
în timp ce toată lumea acceptă 
această situație, vacile coopera
tivei sînt lăsate în seama un®r, 
copii sub 14 ani trimiși de ’ ' 
rinții lor care au încheiat ct- ■ 
tractul cu unitatea.

— Cum de acceptați o as«! <e- 
nea situație ? — ne-am adresat 
tovarășei Ana Pîrlogeanu, pre
ședinta cooperativei.

—- Dar ce-am putea face 7 ne 
răspunde dumneaei tot printr-o 
întrebare, apoi adaugă ; dacă am 
încerca altfel de măsuri nici pe 
aceștia nu i-am avea ! Așa că...

Așa că mai liniștitoare este 
situația cînd ai pe cineva să 
se învîrtă pe lingă animale 
chiar dacă acestea nu produo 
fiecare decît 233 litri lapte în 
medie pe an.

La Șișești, inginerul agronom 
al cooperativei, tovarășul Ma
rius Ciungu, ne prezintă O si
tuație asemănătoare : „Lipseso 
îngrijitorii-mulgători. Tinerii nu 
ne sprijină în nici un fel. La 
ferma de vaci, din cauza lipsei 
brațelor de muncă, producția ob
ținută n-a depășit anul acesta 
600 de litri. Și, în sat, cel puțin 
40 de tineri se ocupă cu te-miri- 
ce“. Pornind de la particular la 
general, se poate arăta că în ju
dețul Mehedinți In peste 60 de 
cooperative agricole se semna
lează ca o problemă deficitară 
încadrarea îngrijitorilor-mulgă" 
tori, permanentizarea acestora. 
Firesc, neîngrijite, furajate ne
corespunzător, nerespecttndu-se 
programul de monte și fătări, 
potențialul productiv al anima
lelor se reflectă în mică măsu. 
ră în cantitățile de lapte obținu
te și valorificate pe bază de con
tracte. O cifră apare edificatoa
re în acest sens : în 1969 coope
rativele agricole din județul Me
hedinți nu-șî vor onora obliga
țiile contractuale cu o cantitate 
de peste 10 000 hectolitri lapte. 
Am prezentat aspectele desprin- 
se cu prilejul raidului-anchet? . 
tovarășului doctor Dumitru Cio- 
ponea., director adjunct al Di
recției agricole județene.

— Această situație o cunoaș
tem și noi foarte bine. Am luat 
cunoștință de ea, atunci eind co
lectivele lărgite alcătuite la in
dicația Biroului Comitetului ju
dețean de partid au întreprins 
studii multilaterale în fiecare u- 
nitate privind reflectarea în nro- 
ducția zootehnică a condițiilor 
economice și naturale existente. 
Tocmai în scopul îmbunătățirii 
situației producției de lapte în 
județ, a rezultatelor din zooteh
nie în general, din toamna aces
tui an se desfășoară acțiunea de 
concentrare a efectivelor de a- 
nimale în unități cu condiții fa
vorabile, care dau garanția re
alizării unor indici suoeriori ai 
planului producției animale. E- 
fectivele de vaci vor fi concen
trate, în acele unitătl care au 
suficiente posibilități pentru asi- 
gurarea furajelor, urmărindu-se 
organizarea procesului de pro
ducție pe baze științifice prin 
introducerea mecanizării ia exe
cutarea unor activități de pro
ducție. tn această iarnă se vor 
desfășura acțiuni amole oentru 
recrutarea și pregătirea un^i su
ficient număr de îngriiitori- 
muleători ; prin cursuri de 
scurtă durată la Casa Agrono
mului vor fi școlarizați briga
dierii zootehnici.

• INSTITUTUL DE ISTO
RIE AL C.C. AL. P.C.R.

Ion Popcscu Puțuri : „Con
tribuții bibliografice privind 
unirea Transilvaniei cu Ro
mânia", lei 18.

• EDITURA MILITARĂ
Institutul de istorie al C.C 

al P.C.R. : „Studii privind 
politica externă a României", 
lei 9,75.
• EDITURA PENTRU LI

TERATURĂ

N. Mărgineanu : „Sub sem
nul omeniei", lei 8,00; M. Sa- 
doveanu : „Hanul Ancuței", 
„Nopțile de Sînzlene", „Os
trovul lupilor", lei 19,50.

• EDITURA PENTRU LI
TERATURA UNIVERSALA

La Fontaine : „Fabule". Iei 
23,50.

* EDITURA ȘTIINȚIFICA
Gh. Trandafir : „Sociologia 

modulul de trai", lei 3,25.

*
Toate aceste măsuri urmăresc, 

în ult.imă analiză, folosirea in
tegrală a condițiilor economice 
și naturale existente, evidenție
rea în producție a notențialului 
productiv al animalelor proori- 
etate obștească. Aceste initiati
ve pornite la nivelul județului 
trebuie să găsească tn cadrul f 
fiecărei unități agricole ecoul 
cuvenit, fiecare dintre initiative 
să fie dublată de măsuri con
crete pe planul organizării, al 
planificării, al generalizării ex
perienței pozitiv®.

în noile condiții create, ea ur
mare a concentrării efectivelor 
de vaci eu lapte în unități pu
ternice. organizațiilor U.T.C. din 
aceste localități le revine sarci
na de a sprijini activ sectorul 
zootehnie prin orientarea spre 
meseriile de îngrijitori de ani
male a celor mai harnici și pri- 
cepuți tineri, prin mobilizarea 
la muncă a tuturor uteciștilor, 
membri ai cooperativelor agri
cole, prin organizarea unot ac
țiuni specifice, atractive, de lar
gă participare, acțiuni care să 
răspundă necesităților acestui 
sector de producție.



SOLIDARI CU EROICUL
4 POPOR VIEIMMEZ

Mitingul de protest al tineretului și studenților 
din Capitală in legătură cu masacrul de la Song My

Primiri 
la președintele

Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe Rafael 
Benshaîom, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Israelu
lui la București, în vizită proto
colară de prezentare.

Cu acest prilej a avut Ioc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială

★
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi la amiază, pe Denis 
Seward Laskey, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Marii Britanii la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Ieri, tfupă-amiază. Casa de 
cultură a studenților din Capi
tală a găzduit un miting de pro
test al tineretului și studențimii 
bucureștene față de masacrul 
înfăptuit de militarii americani 
în satul sud-vietnamez Song My.

La miting, organizat de Co
mitetul Central al U.T.C. și

despre

— Vacanța trebuie rezer
vată în exclusivitate odihnei. 
Pentru muncă va fi vreme 
toată viața-,

— E prea devreme ca niște 
proaspeți adolescenți să cîș- 
tige bani din propria lor 
muncă. Cheltuierea acestor 
ban Var fi mai greu de con
trol.., și...

— Unele sectoare de mun
că ar putea declanșa o attt 
de mare forță de atracție a- 
supra adolescentului. încît 
l-ar putea convinge să între
rupă studiul sau chiar să 
lege, cum se zice, școala de 
gard...

N-am poftă să iau fiecare 
dintre aceste obiecții în par
te și, supunîndu-le unui 
bombardament susținut și 
metodic de argumente, să fac 
.să triumfe punctul meu de 

—"vedere Fără să subestimez 
nici o opinie care nu rimea
ză cu a mea (și asta nu doar 
dintr-un fair-play obligato
riu oricărei dispute) am cu
rajul să spun că nu-mi pare 
tocmai complicat să demon
strez subiectivitatea (cel pu
țin) a acestor obiecții. Dacă 
n-o fac. este numai pentru 
că am ales o altă cale — și 
anume cea a înfățișării nă- 
rerilor studenților și elevilor 
înșiși. Iată, în continuare, 
culese dintr-o încercare de 
anchetă-fulger, convingerile 
cîtorva dintre aceștia :

— In. numeroase țări ale 
lumii (și In primul rînd. în 
cele cu un foarte ridicat ni
vel de dezvoltare) angajarea 
pe timpul vacantelor a elevi
lor și studenților pentru a 
munci în diverse ramuri de 
producție constituie o tradi
ție. pe care nu numai că ni
meni nu vrea s-o lichideze, 
dar se caută noi posibilități 
de a o dezvolta. Și un motiv 
deloc dintre cele secundare 
este tocmai cel strict educa
tiv Educația prin muncă și 
pentru muncă își găsește o 
excelentă punere în valoare. 
Eu, de pildă, doresc să fiu 
folosit ca traducător în a- 
ceastă vacanță (cunosc bine 
franceza și germana) iar la 
vară să mă angajez ca munci
tor la o uzină electronică, do
meniu care mă pasionează, 
deși mă pregătesc pentru pro
fesia de arheolog (I. Dascălu, 
student, Facultatea de istorie).

— Chiar și vacanțele mici 
sînt destul de lungi... Am 
timn berechet pentru odihnă 
și distracții. M-ar atrage să 
lucrez temporar la o stație 
de benzină sau la un garaj. 

, Ador mașinile. (Iulian Sol- 
canu, cl. a Xl-a).

— Am lucrat vara trecută 
în producție și nu vreau să 
vă mint că, în primul rînd, 
m-au interesat banii primiți. 
Deși părinții mei (tata este 
contabil și mama asistentă 
medicală) îmi pot asigura 
cele necesare, parcă altfel 
port ,.blue-jeans‘‘-ii cumpă
rați din banii mei, parcă 
altfel arată bicicleta luată 
din banii mei. E o chestiune 
de mîndrie. ce-i așa greu de 
înțeles ? (Al. Boz cl. a Xl-a).

Mă opresc aici...
Declarîndu-mă fără rezer

ve în favoarea angajării în 
producție a tineretului stu
dios, pe timpul vacanțelor, 
(angajare, bineînțeles, depin- 
zînd de dorința și de prefe
rința fiecăruia în parte, lip
sită de orice constrîngere) 
sper să am bucuria de a-mi 
descoperi punctul de vedere 
înrudit cu altele, cît mal nu- 

' meroase.

Comitetul Executiv al U.A.S.R., 
au participat tineri muncitori, 
elevi, studenți români precum 
.și numeroși studenți străini ca
re învață în Centrul universitar 
București.

Au fost prezenți membri al 
ambasadelor Republicii Demo
crate Vietnam și Republicii Viet
namului de sud la București.

După ce a amintit faptele le
gate de masacrul de la Song 
My, tovarășul Mihail Stoica, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.R., a subliniat că acest 
masacru a provocat dezaproba
rea unanimă, indignarea și 
protestul viguros al poporului 
și tineretului nostru ca și a în
tregii omeniri progresiste. El 
a relevat că acte de barbarie 
de felul asasinatului în masă de 
la Song My constituie o expre
sie a politicii imperialiste de 
forță și imixtiune grosolană, de 
înăbușire a aspirațiilor popoare
lor spre libertate, independen
ță și progres social. Alături de 
opinia publică mondială, a spus 
în continuare vorbitorul, po
porul, tineretul și studenții ro
mâni condamnă cu hotărîre a- 
gresiunea S.U.A. în Vietnam, 
oriimele comise împotriva popu
lației pașnice. Tinerii și stuaen- 
ții din Capitala României, ca și 
toți oamenii muncii din țara 
noastră, convinși că fiecare po
por are dreptul sacru de a-și 
hotărî in mod suveran destinul, 
de a-și afirma ființa națională, 
condamnă eu fermitate agresiu
nea americană în Vietnam, cer 
cu hotărîre ca S.U.A. să pună 
imediat capăt intervenției, să-și 
retragă în totalitate și necondi
ționat trupele din Vietnamul de 
sud, iar poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și rezolve singur 
treburile fără nici un amesteo 
din afară. Exprimînd — în în
cheierea cuvîntului său — soli
daritatea deplină a tineretului 
român cu lupta poporului și ti
neretului vietnamez pentru a- 
părarea independenței naționa
le, pentru suveranitatea, inte
gritatea teritorială și reunifica- 
rea patriei, vorbitorul a subli
niat hotărîrea tineretului, a în. 
tregului popor român de a acor
da și în continuare întregul 
sprijin luptei poporului eroio 
vietnamez pînă la victoria cau
zei sale drepte.

In numele studenților cuba
nezi și africani care studiază 
în țara noastră au luat cuvîntul 
Julio Chiniones și, respectiv, 
Eliman Kan. Ei au exprimat in

dignarea profundă față de ma
sacrul de la Song My, față de 
atrocitățile săvîrșite de inter- 
venționiștii americani în Viet
namul de sud, solidaritatea cu 
eroicul popor al Vietnamului.

Intîmpinat cu aplauze pre
lungite care reflectau calda so
lidaritate cu poporul și tinere
tul vietnamez, a luat apoi cu
vîntul în numele studenților vi
etnamezi care învață în țara 
noastră Dang Ngoc Tan. De
nunțăm cu energie — a arătat 
vorbitorul — asasinatul în ma
să de la Song My și chemăm o- 
pinia publică din întreaga lume 
să-și ridice și mai puternic gla
sul pentru condamnarea agresi
unii S.U.A, în Vietnam. După 
ce a relevat că internvenționiș- 
tii nu au reușit și nu vor reuși 
niciodată să frîngă voința de ne
clintit a poporului vietnamez de 
a fi singur stăpîn în țara Sa, 
vorbitorul și-a exprimat convin
gerea că poporul Vietnamului, 
care se bucură de sprijinul și 
solidaritatea întregii omeniri 
iubitoare de pace și progres, va 
dobîndi victoria finală în lup
ta lui justă, nobilă.

în încheierea mitingului, par- 
ticipanții au adoptat o moțiune 
în care, după ce se oondamnă 
energic masacrul de la Song 
My și celelalte atrocități comise 
de intervenționiștii americani în 

Vietnam și se cere pedepsirea 
celor vinovați de aceste crime 
se arată :

„In lupta sa dreaptă pentru 
neatîrnare, pentru apărarea fiin
ței sale naționale, poporul viet
namez se bucură de simpatia și 
sprijinul tuturor forțelor progre
siste, al popoarelor iubitoare de 
pace din întreaga lume. Profund 
atașați principiului respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și 
afirma ființa națională, tineretul 
și studenții români, împreună cu 
întregul popor, cer cu hotărîre 
ca S.U.A. să pună capăt imediat 
agresiunii din Vietnam, să-și re
tragă în totalitate și necondițio
nat trupele din Vietnamul de 
sud, iar poporul vietnamez să fie 
lăsat să-și rezolve treburile in
terne. inclusiv problemele uni
ficării patriei, corespunzător do
rinței și voinței proprii, fără nici 
un amestec din afară.

Asigurînd poporul vietnamez 
de întregul nostru sprijin poli
tic, material și moral, ne expri
măm convingerea de nezdrunci
nat că lupta sa eroică împotriva 
agresorilor americani va fi în
cununată de succes".

P. N.

ASENIDĂ
Joi dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre patrie, 
tovarășul Vasile Kotev, secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut
o vizită prietenească în țara A 
noastră. w

înainte de plecare, oaspetele 
bulgar a fost salutat de tovară- 0 
șui Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar .feg 
al C.C. al P.C.R.

Joi s-a înapoiat în Capitală, 
delegația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, con
dusă de Vasile Potop, secretar 
al Consiliului, care, lă invitația 
Frontului Popular Patriotic din 
R. P. Ungară a făcut o vizită 
pentru schimb de experiență în
această tară.

Joi dimineața a sosit în Capi
tală, la invitația Ministerului în- 
vățămîntului, prof. dr. Plio Bo
risov Mișev, rectorul Institutului 
de medicină și farmacie din, 
Plovdiv.

Timp de două Săptămîni, oas
petele bulgar va vizita institute 
de medicină și farmacie și clinici 
de chirurgie din București și 
Cluj și va purta discuții de spe
cialitate cu conducători ai învă- 
țămîntului superior medical din 
țara noastră.

(Agerpres)

CRONICA
U. T. C.

Joi a părăsit Capitala 
delegația Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de 
tovarășul Dumitru Gheor- 
ghișan, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C., prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T.C., 
care va participa la lucră
rile Congresului Tineretu
lui Muncitoresc Socialist 
German (S.D.A.J.) din R. F. 
a Germaniei. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, au fost 
de față tovarășul Septimiu 
Todea, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C, activiști ai 
C.C. al U.T.C. și ai Comi
tetului municipal Bucu
rești al U.T.C.

Creierele electronice
(Urmare din pag. I) 

toți tineri cercetători, întrebîn- 
du-mă, oare, de cîte ori trebuie 
ridicată la putere o atare inte
ligență pentru a o stăpîni pe 
cealaltă ?

Dincolo de activitatea didac
tică cu studenții, cercetătorii au 
inițiat numeroase cursuri de 
scurtă durată în folosirea calcu
latoarelor pentru specialiști din 
instituții și întreprinderi. în a- 
ceastă privință, redau mai jos 
opinia academicianului GRIGO- 
RE MOISIL: „Problema esen
țială la noi, în momentul de 
față, constă in a învăța să lucrăm 
cu calculatoarele. Acestea au un 
specific al lor, și anume: dacă 
cineva nu știe să lucreze așa 
cum trebuie se poate ca faptul 
să nu fie observat. Pentru că, 
dacă cineva nu știe cum să orga
nizeze, cu competență și exigen
ță, un program pentru rezolvarea 
pe calculator a unei anumite 
probleme, acea problemă va fi 
rezolvată totuși, dar în 35 de ore 
de funcționare a mașinii, in loc 
de 2—3, cîte s-ar cuveni. Preci- 
zînd că o oră de lucru la calcu
lator costă 4 000 lei, faceți soco
teala și veți vedea că peste 
124)000 lei se pierd. Aparent, 
dițerența nu se observă. Această 
diferență, însă, este o plată pen
tru neștiință.

La ora actuală sînt foarte mul
te întreprinderi care vor să aibă 
calculatoare. Și eu cred că au 
dreptate. Costul unui calculator, 
oricît de mare ar fi, este mult 
mai mic decît beneficiile pe care 
le aduce utilizarea lui. Dar nu 
trebuie uitat că primul lucru pe 
care cineva trebuie să-l între
prindă atunci cînd dorește să 
aibă un calculator este să-i facă 
pe toți inginerii și economiștii 
săi să învețe lucrul la calculator. 
Foarte rar se procedează așa. De 
obicei, nu învață decît un număr 
foarte mic de ingineri și econo
miști — și aceștia, numai după

ce a fost achiziționată mașina. 
Această greșeală ar trebui să nu 
se mai repete. Tocmai de aceea 
Centrul de calcul al Universită
ții din București poate organiza, 
la cerere, cursuri, atît în cadrul 
centrului, cit și la diverse unități 
din țară".

Centrul de calcul a organizat 
pînă acum 46 asemenea cursuri, 
cu o durată de 3—4 luni, atît 
pentru specialiștii unor ministere 
și instituții, cît și pentru unele 
cadre didactice din învățămîntul 
superior. în urmă cu o lună și 
jumătate a început, din inițiativa 
centrului, un nou curs, de înalt 
nivel, destinat pregătirii cadrelor 
ce vor folosi calculatoarele. El 
este superior celor precedente. 
Zilnic, timp de trei luni, se pre
gătesc aici 40 de specialiști, (pes
te 15 000 au absolvit deja cursu
rile de inițiere). Acolo, pe strada 
Ștefan Furtună, la numărul 125, 
se desfășoară veritabile cursuri 
post-universitare. Lectori : cerce
tătorii centrului de calcul

Dincolo de aceste incontestabi
le succese însă, de climatul de 
competență și seriozitate în care 
se desfășoară activitatea — există 
o serie de greutăți, care, 
cu sau fără voia oamenilor de 
aici, frînează inutil munca și a 
căror posibilitate de rezolvare 
cunoaște cu totul alte adrese. 
Semnalăm câteva. Este cunoscut 
faptul că, la orice mașină, unele 
piese, supuse mai mult solicitării, 
ajung să se uzeze. Ele sînt, de
sigur, cu promptitudine înlocui
te. Aici însă nu se întîmplă așa. 
Piesele trebuie procurate din 
import. „Nu-s deloc scumpe, 
dar fără ele, calculatorul in
tră în gol de producție**. Și, 
ceea ce înseamnă „gol de 
producție** e simplu de so
cotit, dacă ne reamintim că o 
oră de lucru la calculator valo
rează 4 000 lei. în ceea ce pri
vește materialul documentar,

Centrul de calcul nu se poate 
lăuda nici măcar cu o bibliotecă. 
„De doi ani ne zbatem s-o în
jghebăm, și nu avem cu ce — 
îmi spunea tovarășul Ion Dră- 
ghici. Bruma de cărți ce-o ve
deți în raft sînt volume persona
le, aduse de fiecare din noi — 
de pe unde am putut**. Centrul 
nu are nici abonamente la pre
sa și literatura de specialitate, 
autohtonă și străină, și nici mă
car posibilitatea să-și multiplice 
studiile și cursurile întocmite.

Să ne oprim și asupra unui 
aspect aparent mai delicat. Se 
știe, în țara noastră, membrii 
societății, fiecare la locul de 
muncă, beneficiază din partea 
statului de răsplata justă, meri
tată, a muncii depuse. Inițial, 
așa au stat lucrurile și la Cen
trul de calcul. Numai că, din 
1962 —• cînd a fost înființat cu 
caracter experimental — și pînă 
în prezent, fenomenul a evoluat 
Cercetătorii de aici au dovedit 
prin fapte că-și merită pe deplin 
numele. De la pasiune s-a ajuns 
la competență, specializarea loi 
devenind tot mai profundă — ei 
fiind adeseori în ipostaza de pro
fesori pentru însăși cadrele uni
versitare. Vin în sprijinul acestei 
afirmații acțiunile întreprinse 
aici, activitatea deosebită desfă
șurată — cunoscută și apreciată, 
însuși faptul că aici au fost re
partizați, în decursul anilor, ab
solvenți cu medii și pregătire ce 
le-ar fi asigurat oriunde un post 
de asistent universitar — consti
tuie un argument în plus. Din 
păcate, însă, retribuția muncii 
lor a rămas la nivelul de debut 
al centrului, ea fiind la nivelul 
unui tehnician cu pregătire mo
destă. Aceasta, desigur, nu s-a 
repercutat nefavorabil asupra ca
lității muncii depuse, dragostea 
oamenilor pentru noua speciali
tate depășind contextul socoteli
lor de pe ștatul de salarii. Pen
tru că, iată, de pildă, cercetătorul 
Stelian Niculescu, cîștigînd con
cursul pentru ocuparea unui 
post de asistent universitar, nu 
s-a putut despărți de calculator, 
de colectivul de aici. Exemple 
S-au petrecut și invers : cadre

ASTĂZI VĂ PREZENTAM
NOUTĂȚI DIN

Dialog

cu antrenorul emerit

DUMITRU IONESCU

N-ar fi pentru prima oară cînd rugbiștii noștri ar realiza o per
formanță remarcabilă, într-o partidă oficială cu reprezentanții 
redutabilului rugbi francez. Nu mai departe decît anul 
trecut Ia București, pe Stadionul „23 August**, ei au obținut unul 
dintre cele mai răsunătoare succese ale sportului românesc ce 
s-a înscris, firesc, pe tabelul titlurilor olimpice și mondiale ale 
anului ’68.

Drept este că meciul s-a jucat „acasă** și că rezultatul (15—14) 
a dat emoții sutelor de mii de spectatori și telespectatori pînă în 
ultimele secunde ale întîlnirii. Și tot atît de adevărat este și fap
tul că, oricînd și oriunde, o reprezentativă franceză înseamnă o se
lecționată a celor peste 250.000 de rugbiști francezi în activitate, 
pe care „aleșii" celor 2000—3000 de rugbiști din România, în
cearcă întotdeauna și reușesc adeseori să-i învingă.

Așa stînd lucrurile și vrînd să aflăm ultimele noutăți privind 
apropiata confruntare dintre rugbiștii noștri și cei francezi ce va 
avea loc în Franța, duminică 14 decembrie, la Tarbes, precum 
și semnificația pe care această întîlnire o va avea, indiferent de 
învingători sau învinși, în evoluția generală a rugbiului nostru, 
am avut o scurtă convorbire cu antrenorul principal al „XV“-lui 
tricolor, Dumitru Ionescu, pe care o redăm mai jos.

— în primul rînd dorim să 
ne vorbiți despre obligațiile pe 
care rugbiștii ce ne vor repre- 
zenta în Franța le au față de pu- 
blicul românesc.

— Da 1 Cred că pe primul 
plan stă obligația ce o avem dea 
ne comporta astfel încît să evi
dențiem calitățile morale ale ori
cărui sportiv român — calități 
pe care rugbiștii le-au onorat 
de altfel întotdeauna "și cu pre
cădere — adică dorința de vic
torie, spiritul de echipă, cura
jul și corectitudinea. Pentru că 
acestea, și mai ales acestea, ne-au 
dus de cele mai multe ori la vic
torie în meciurile cu Franța și 
ne-au atras în mod deosebit sti
ma și simpatia exigentului publio 
francez și a adversarilor noștri. 
Și care, indiferent de rezultat, 
au adus întotdeauna o bună fai
mă tineretului din țara noastră...

— Aceasta ca răspundere ge- 
nerală. Dar ca sarcină specială 
pentru acest meci ?

— — în această categorie de o-0 bligații, cred că va trebui nea
părat să dăm dovadă de o ma- 

• re capacitate de stăpînire de 
sine, de o deosebită luciditate 
și de o permanentă clarviziune, 

• mai ales în momentele grele, ce 
nu vor lipsi, desigur, dar în 
cursul cărora va fi absolut nece- 

• sar să ne arătăm cu adevărat 
valoarea morală. Aceasta pentru

criticea putea depăși punctele
ale meciului, și pentru a putea 
ține la respect adversarul ---- !

.a. cînd el se va dezlănțui 
™ cînd lovituri tactice și psihologi

atunci 
încer-

ce decisive. Par mai ales pentru 
a nu permite ca vreo clipă sco
rul să ia dimensiuni profund.de
favorabile nouă, ceea ce ar fa
ce ca partida să se în
cline sub deplina autoritate a 
adversarului... Și ca să putem 
astfel în final obține din nou un 
rezultat favorabil sau cel puțin 
mulțumitor.

— In afară de aceste conside
rații și prevederi oarecum tacti
ce, mai vizați vreo reușită rug- 
bistică ?

Desigur și poate cea mai im
portantă : aceea ca în acest joo 
să-i surprindem și să-i depășim 
pe adversarii noștri tocmai prin 
inteligență și fantezie. Aceasta pe 
de-o parte, pentru că cele două 
atribute sau calități, spuneți-le 
cum vreți — fac parte din speci
ficul cel mai evident al tineretu
lui nostru rugbistic și apoi pen
tru că astfel ne vom apropia cel 
mai mult și cel mai sigur de ade
văratul spirit al jocului și impli
cit de victorie.

— In sfîrșit, o ultimă între
bare : va aduce meciul de la 
Tarbes mult așteptata și de 
mult anunțata afirmare a unei 
școli și a unei maniere de joc 
românești ?

— E greu de spus cu certitu
dine, căci fiecare meci are poves
tea lui. Poate că anul trecut la 
București, cînd am învins, ar fi 
fost momentul cel mai favorabil, 
după cum s-ar putea ca acum, 
la Tarbes — fără să terminăm 
victorioși — să reușim totuși o 
performanță și mai valoroasă dar

RUGBY
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indiscutabil mai dificilă, aceea 
cuprinsă în întrebarea dv. Desi
gur vom lupta îi» primul rînd 
pentru victorie, dar nu vom 
scăpa nici un moment din vede
re această veche și întemeiată 
pretenție a publicului românesc, 
și dacă vreți chiar a noastră a 
rugbiștilor înșiși : aceea de a 
afirma stilul și concepția noastră 
de joc, bazată tocmai pe atribu
tele individuale și colective de 
care vorbeam mai înainte, cali
tăți ce abundă în caracterul și 
temperamentul sportivilor ro-

mâni și de care sîntem convinși 
Că a sosit în sfîrșit momentul să 
facem uz din plin. Și dacă lu
crurile se vor desfășura după 
prevederile noastre, așa cum o 
dorim și o sperăm cu toții, me
ciul Franța—România din anul 
acesta va consemna încă o vic
torie a rugbiului românesc, una 
completă de data aceasta : afir
marea deplină a calităților fizi
ce, morale și intelectuale ale ti
neretului nostru.

D. MANOILEANU

l  ............■ Mill III HIIW1II IJIUBntM—

universitare (lectori) pasionate 
de această nouă ramură a știin
ței, au preferat Centrul de calcul 
în locul catedrei. S-au făcut 
propuneri ca cercetătorii de aici. 
să fie asimilați, în funcție de 
vechime și de calitatea califică
rii, asistenților, și lectorilor din 
învățămîntul superior, însă — 
după spusele academicianului 
Moisil — propuneri au rămas... 
deși nu este vorba de nici cea 
mai mică pretenție nejustifica
tă, ci de o firească punere în

Căminul
(Urmare din pag. I)

artistic, politic etc. — al satului 
contemporan. La Comitetul ju
dețean U.T.C., tovarășa Stela 
Manolache, șefa comisiei politi- 
co-ideologice, ne informează că 
s-a întocmit un plan de măsuri 
menit să consolideze în această 
perioadă de iarnă cunoașterea 
de către tineri a politicii parti
dului privind perspectivele de 
dezvoltare a agriculturii, planul 
prevăzîn'd acțiuni concrete ca 
dezbaterea la nivelul organiza
țiilor a documentelor Congresu
lui al X-lea al P.C.R., întîlniri 
cu specialiști, concursuri. Aflînd 
însă cîteva fapte concrete, culese 
din aceste locuri, socotim că 
normal ar fi fost ca ■ de la ase
menea stări de lucruri să fi por
nit la întocmirea planurilor 
de activități. Există dificultăți se
rioase în zootehnie, în calificarea 
oamenilor etc. Despre acestea 
vorbesc elocvent producțiile ob
ținute în cîteva sate. Nu credem 
că asemenea probleme sînt sub 
nivelul căminului cultural, dim
potrivă, de la privirea lor sub 
toate aspectele trebuie pornit. 
Firește, nu în ultimul rînd sub 
aspectul disciplinei, al responsa
bilității în muncă etc. Etica este, 
însă, în general, un capitol ig
norat de activitatea căminelor 
culturale I

Consistența responsabilității 
vizează nu numai aspectul mate-

drepturi a unor oameni după 
calitatea muncii lor.

★

Am semnalat toate aceste ca
rențe aici — și acum — știind 
că în această perioadă la Centrul 
de calcul al Universității din 
București se fac studii în vede
rea organizării. Punem punct, 
cu speranța că factorii în
sărcinați cu reorganizarea vor 
ține seama de aspectele prezen
tate în acest neportaf.

cultural
rial; îndărătul acestei noțiuni 
se .află conștiința politică, pro
fesională, morală, într-un cu- 
vînt, se află acei factori pe care 
cultura de masă are datoria și 
posibilitatea să-i formeze, nu la 
întîmplare ci metodic, începînd 
de la cunoașterea politicii parti
dului și încheind cu aplicarea 
ei concretă. In satele amintite 
lucrează în cooperativele agri
cole de producție un mare nu
măr de tineri. Eficiența muncii 
lor însă nu este la nivelul po
sibilităților. Aproape paradoxal, 
comitetele U.T.C. nu cunosc de
cît foarte puțin din realitățile 
comunei. Cît de formal se des
fășoară munca politică și activi
tatea culturală de masă inițiată 
de organizațiile U.T.C. la nive
lul satului o demonstrează urmă
torul exemplu. Tovarășul Nico- 
lae Gheorghiu, secretar cu pro
bleme de propagandă la comite
tul municipal U.T.C. Tecuci 
(majoritatea comunelor citate 
sînt suburbane) ne vorbea des
pre formarea unor cercuri pen
tru pregătirea politico-ideologi- 
că a tineretului ce se țin de două 
ori pe lună la nivelul fiecărei 
localități. în acest scop au fost 
instruiți 30 de tineri propagan
diști, majoritatea ingineri și spe-. 
cialiști, care se constituie bilu
nar în grupe șl brigăzi menite 
să țină informări politice pentru

tinerii de la sate. Aceștia din 
urmă trebuie ca în mod obliga- 
tor^să aibă un carnet de însem
nări. Ni s-a mai spus că această 
acțiune are un caracter experi
mental și că la capătul acestui 
ciclu va avea loc un concurs in- 1 
spirat de această acțiune.

La întrebarea dacă aceste ac- I 
țiuni au pornit de la niște rea- I 
lități concrete, ni s-a răspuns, B 
firește, afirmativ. Dar nici într-o 
comună nu ni s-a vorbit despre 
aceste brigăzi) fie că au fost ui
tate, fie că n-au fost deloc. 
„Continuitatea" formalismului în 
munca politică generează pe cel 
din munca cultural-stiințiflcă 
desfășurată sub directa îndru
mare a comitetului pentru cultu
ră și artă. Tematica acestora vi- 

• zează generalități. Ne amintim 
de convingerea cu care tovarășa 
Maria Decuseară,. metodistă la 
Comitetul municipal pentru cul
tură și artă din Tecuci, vorbea 
de concordanța exjstentă între 
propunerile făcute de către ce
tățenii comunelor amintite și 
ceea ce a fost realizat. Lăsăm 
la o parte numărul participanți- 
lor, la nivelul municipiului știin- B 
du-se de cîteva sute, iar în co- | 
mună de cîteva zeci adunate de I 
pe stradă, pentru că, de fapt, | 
oamenii nu știau despre ce este I 
vorba. Intre cele două răspun
suri se află o evidentă nepotri
vire, ca să nu-1 spunem altfel. 
Consecința acestei nepotriviri 
face loc formalismului, contabi
lizării unor forme fără fond.

Comparînd. deci, care sînt pro
blemele reale, actuale ale aces
tor sate, ce preocupă pe oameni, 
ce dificultăți întîmpină, cu ac
tivitatea desfășurată la căminele 
culturale constatăm cu ușurință 
un dezacord flagrant care nu 
poate fi tolerat. Cînd se vor în- 
tîlni aceste două realități î a sa
tului cu a căminului cultural ? 
întrebarea noastră nu este, pur 
,și simplu, retorică întrucît aștep- 
tînd răspunsul celqr vizați vom I 
proceda în continuare la con- I 
fruntarea altor realități de , a- 9 
ceeași natură. «

în Cupa Cupelor 
la baschet

STEAUA S-A CALIFICAT
Pierzînd la limită primul 

meci, la Giessen, cu 84—85, 
bucureștenii erau desigur favo- 
riții returului. Dincolo de faptul 
că meciul a început cu o jumă
tate de oră mai tîrziu — cum 
e posibil așa ceva ? — nici n-a 
satisfăcut : contrar așteptărilor 
partida a fost neinteresantă, lip
sită de dinamism și prea puțin 
spectaculoasă, cel puțin în pri
ma repriză. Așa cum era de aș
teptat, Steaua pornește puternic 
și după 6 minute scorul este 
15—6. Echipa vest-germană 
practică un joc modern, în vi
teză dar este deficitară la arun
cările la coș. Steaua, fără să facă 
o partidă de bună factură, reu
șește, totuși, să termine repriza 
cu 14 puncte avans: 50—36. După 
pauză cînd toată lumea aștepta 
o victorie la scor a gazdelor, 
surpriză : Jugnickel și Ge- 
schwinder (primul component 
al echipei naționale, învin
gătoare în „Cupa Națiunilor" la 
Paris în fața reprezentativei 
Poloniei) înscriu coș după coș, 
ajungî-nd cu 8 minute înainte de 
final la 75—72 I In acest moment 
un contraatac purtat în mare vi
teză d.e. Dimancea, o pasă Iui 
Nosievici și prin coșul înscris se 
produce în sfîrșit „desprinde
rea* de acest incomod adversar 
Finalul partidei găsește echipa 
bucureșteană mai decisă în timp 
ce oaspeții par resemnați. Scor 
final : 98—81 (50—36).

• L-A. ST. GALLEN s-a disputat 
aseară a doua întîlnire internațio
nală de handbal dintre echioele 
masculine ale Elveției și Româ
niei. Handbaliștli români au ob
ținut victoria cu scorul de 14—12

s federația franceză de 
rugby a definitivat echipa care 
va întîlni duminică, la Tarbes 
selecționata României. Iată com
ponența ,,15“-lul francez : Ville- 
preux, Bourgarel, Trillo, Marot, 
Bonal, Dehez, Puget, Darbos, 
Daugan. Vlard, Savitsky, Bastlat, 
Azarete, Benesls. Irațabal. Ca re
zerve au fost desemnați : Darge- 
lez,. Lasserre, Vignaux, Billieres, 
Sutra.



Revoltă în „Borghetto Latino" 
prevedea alocarea a 500 mi
liarde lire pentru construcția da 
noi locuințe. Dar programul ifau 
a putut fi îndeplinit, iar înt.» 
timp costul construcțiilor s-a 
dublat. Jn schimb,_ au răsărit 
numeroase societăți particulare 
de construcții de apartamente 
ce nu sînt însă destinate decît 
acelora care au posibilitatea 
să plătească chiriile reprezen- 
tîna peste jumătate din salariul 
lunar al unui muncitor. Multe 
dintre ele nici nu sînt măcar 
ocupate, în timp ce populația 
cartierelor de cocioabe crește 
neîncetat. Ca o soluție, depu
tății comuniști din parlamentul 
italian au cerut rechiziționarea 
imediată a 2 000 de apartamen
te nelocuite din blocurile parti
culare pentru a fi distribuite 
locuitorilor din cocioabe.

„Nu cred că vom trăi să ve
dem sfîrșitul cartierului Latino* 
— a declarat Atillio Delesio, 
proprietarul singurei băcănii de 
aici. „Mai curîna cred că Latino 
va trăi mai mult decît Roma’. 
Italienii denumesc aceste car» 
tiere 
nopții’ 
lor au 
sarea 
zorilor 
venfia 
asemenea „construcții*. Numai 
la Roma, populația acestor car
tiere este evaluată la 70000 de 
persoane. în alte orașe, îndeo
sebi în „capitala autor 
lui*, Torino, numărul < 
locuitori depășește cifi 
100 000..

Din zi în zi situația se 
tățește, alarmînd oficia 
marilor orașe italiene. S 
mii de italieni sînt condi 
să trăiască mai departe î 
tiere de cocioabe asemăi 
re lui Borghetto Latino.

Vizita delegației militare române 
în U.R.S.S.

statelor socialiste
privind armele

Adoptarea 
rezoluției

chimice și bacteriologice

Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al 
O.N.U. a adoptat în unanimita
te un proiect de rezoluție privi
tor la armele chimice și bacterio
logice, inițiat de statele socialis
te, printre care și România.

Rezoluția subliniază, printre 
altele, că realizarea unui acord 
asupra interzicerii fabricării, per
fecționării și stocării armelor 
chimice și bacteriologice în ve
derea eliminării lor complete 
din arsenalele statelor, ar consti
tui un pas înainte pe calea de
zarmării generale și totale, a 
menținerii păcii în întreaga lume. 
Documentul evidențiază urgența 
pe care o prezintă rezolvarea a- 
cestei probleme majore și cere 
Comitetului pentru dezarmare de 
la Geneva să ia în dezbatere 
chestiunea realizării unui acord 
international asupra punctelor 
conținute în proiectul de con
venție (al statelor socialiste) pri
vitor Ia interzicerea fabricării 
perfecționării și stocării armelor 

’chimice și bacteriologice. De 
asemenea, rezoluția cere Comi
tetului pentru dezarmare de la 
Geneva să supună un raport 
Adunării Generale a O.N.U., a- 
nul viitor, privitor la progresele 
înregistrate la negocierile asupra 
eliminării armelor chimice și 
bacteriologice din arsenalele mi
litare ale statelor. Rezoluția face 
apel la toate statele care pînă în 
prezent nu au aderat la protoco
lul de la Geneva din 1925 pri
vitor la interzicerea folosirii u- 
nor categorii de arme chimice si 
bacteriologice să devină parte la 
acest important document inter
național.

U.R.S.S. — Panoramă moscovită

Conferința cvadripartită
în problema Vietnamului

PARIS (11 Agerpres). — Joi s-a desfășurat la Paris cea de-a
46-a ședință a Conferinței evadripartite în problema Vietna
mului.

Luînd cuvîntul, Nguyen Thi 
Binh, ministrul de externe al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud, a spus că, „dacă Statele 
Unite declară că vor retrage în 
întregime și fără condiții trupele 
lor, precum și pe cele ale aliați- 
lor lor din Vietnamul de sud în
tr-un interval de șase luni, păr
țile vor angaja discuțiile pe mar
ginea calendarului și problemei 
asigurării securității privind a- 
ceastă retragere”.

Pe de altă parte, Nguyen Thi 
Binh a respins afirmația pre
ședintelui Nixon, potrivit căreia 
incidentul de la Song My este un 
caz izolat. Este o afirmație „fal
să de la un capăt la altul”, a 
adăugat vorbitoarea. „Statele 
Unite comit una din cele mai 
sălbatice exterminări — este po-

din viața iineretulni lumii
Mesaj din Sao Pedro

„Balonul iadului" • 25 000 de tineri
hondurasieni in închisoare ® Un document

zguduitor intr-un ziar mexican
O scrisoare din Hon

duras vine să schițeze 
un aspect mai puțin cu
noscut al represiunilor 
din „țara bananelor" 
sub călcîiul dictaturii. 
E vorba de încercările 
juntei de a lichida prin 
teroare mișcarea mereu 
mai activă a tineretu
lui pentru democrație și 
progres social.

litica de a arde tot, a distruge 
tot, a ucide tot”. La 12 noiem
brie 1969, a spus ea trupele a- 
mericane au comis, de asemenea, 
crime în masă în satul Binh 
Duong, omorînd 124 de persoane 
printre care copii, femei și bă- 
trîni".

Ha van Lau, care l-a înlocuit 
în ședința de joi pe ministrul 
Xuan Thuy, șeful delegației R. D. 
Vietnam, a declarat că tara sa 
„aprobă pe deplin și sprijină fără 
rezerve” propunerea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu de a se 
discuta cu Statele Unite moda
litățile de retragere necondiționa
tă a tuturor trupelor lor într-un 
interval de șase luni. Totodată. 
Ha Van Lau a acuzat administra
ția Nixon că intenționează să 
diminueze importanța conferinței, 
tergiversînd numirea unui nou 
șef al delegației americane la a- 
ceste tratative.

în discursul său, reprezentantul 
american Philip Habib nu a fă
cut altceva decit să reafirme din 
nou ideea așa-numitei „retrageri 
reciproce" a trupelor.

Șeful delegației administrației 
de la Saigon, Pham Dang Lam. 
nu a- participat la ședință. înlo
cuitorul său, Nguyen Xuan 
Phong, a declarat că Pham Dang 
Lam ar fi bolnav 
genția U.P.I. este 
rere că boala lui 
Lam este de fapt 
plomatică".

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Delegația militară română, con
dusă de ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Ioniță, care 
la invitația ministrului apărării, 
Mareșalul Uniunii Sovietice, 
A. A. Greciko, se află în vizită 
oficială în U.R.S.S. a fost pri
mită joi de A. Liașko, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al R. S. S. Ucrainiene. In
tre A. Liașko și general colonel 
Ion Ioniță a avut loc o convorbi
re caldă, tovărășească.

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația a părăsit garnizoana 
militară Kiev. La aeroportul Bo- 
rispol a fost condusă de general 
locotenent G. I. Salmanov, co
mandantul regiunii militare Kiev, 
de generali și ofițeri superiori so
vietici.

Seara, delegația militară româ
nă a sosit la Leningrad. La aero
port a fost întîmpinată de gene
ral colonel I. E. Șavrov, coman
dantul regiunii militare, amiralul 
I, I. Baikov, comandantul bazei 
maritime militare Leningrad,

• Cartierele de cocioabe din orașele italiene

• Chirii exorbitante și locuințe goale
• „Noi nu cerem Luna..."

De la etajul cinci al noilor blocuri construite 
Appia, privitorului i se înfățișează unul din cele 
spectacole ale Romei. In imediata apropiere se

pe Nova Via 
mai neplăcute 

_r_____  , află unul din
cele peste o duzină de cartiere de cocioabe ale capitalei ita
liene, „Borghetto Latino", pe care un ziar local l-a denumit „o 
ghirlandă murdară” a Romei. întinzîndu-se de-a lungul unei

Ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialis
te România la Viena, Dumitru 
Aninoiu, și-a prezentat, la 11 de
cembrie, scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Austria, 
Franz Jonas.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis președintelui 
Austriei un mesaj de salut din 
partea președintelui Consiliului

de Stat al Republicii Socialiste 
România, N1COLAE CEAUȘES- 
CU, precum și urări de prospe
ritate poporului austriac. Mulțu
mind, președintele JONAS a 
transmis la rîndul său cele mai 
calde urări de fericire președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și poporului 
român.

Chile:

Misterul înconjoară activitatea 
unor cercuri militare

La Santiago de Chile s-a comunicat descoperirea unei reu
niuni clandestine a opt ofițeri ai armatei chiliene, prezidată 
de generalul în retragere Igualt Ramirez, socrul generaluluj 
Viaux, conducătorul rebeliunii, militare ce a avut loc cu o lună 
și jumătate în urmă.

Scrisoarea a fost trimisă zia
rului mexican EL DIA, pe căi 
ocolite, din sinistra temnită 
hondurasiană Sao Pedro din 
Sala. Semnatarul mesajului 
este țînărul ziarist Barnica Paz 
care a suferit o condamnară 
de doi ani închisoare pentru 
așa-zise „activități subversive".

Faptele pe care le dezvăluie 
scrisoarea poartă amprenta 
tragismului. Se relevă, astfel, 
că Hondurasul deține astăzi 
tristul record de a fi țara cu 
cel mai mare număr de în
chisori din lume (raportat la 
numărul locuitorilor). Centru 
vastul aparat de represiune 
(poliția, gărzile mobile, poliția 
secretă politică, poliția milita
ră) se cheltuiește aproape ju
mătate din bugetul statului, 
„închisorile și marele lagăr de 
la Chaucho — scrie Barnica — 
sînt realmente pline de tineri. 
La o populație de vîrstă între 
16—30 de ani care nu depă
șește 600 000, se află în deten
ție aproape 25 000 de tineri. 
Numai în urma demonstrații-

„balon al iadului", au fost ta- 
tuati cu fierul roșu. Unul dintre 
studenți, Jesus Antonio Faro, a 
încetat din viață în urma tor
turilor.

— Tînărul Oscar Pazuelos 
Vasquez a fost atît de barbar 
maltratat îneît atunci cînd a 
fost adus în fața tribunalului 
instanța a constatat că are în 
față, așa cum a trebuit să con
semneze, „un om complet mu
tilat, care și-a pierdut rațiu- 
nea .

— Doi tineri țărani, frații 
Ignacio și Rudy Macho au fost 
obligați să se tîrască pe mîini 
mai mulți kilometri fiind me
reu loviți cu cravașele de poli
țiști. Unul din ei a decedat la 
capătul acestui „marș" infer
nal.

, La toate acestea trebuie a- 
dăugată. „larghețea" cu care 
tribunalele hondurasiene îm
part grele sentințe fără nici un 
temei plauzibil. Vom cita, din 
scrisoarea trimisă ziarului me
xican, un singur fapt: doi li
ceeni au fost condamnați la 
șase luni închisoare corecțio- 
nală pentru că a existat un de
nunț că ar fi citit un manifest 
al mișcării studențești demo
cratice ilegale.

Document zguduitor, mesajul 
din temniță al tînărului ziarist 
hondurasian ne relevă încercă
rile prin care trece tineretul 
«.țârii bananelor" sub actualul 
regim dictatorial.

de gripă. A- 
însă de pă- 
Pham Dang 

o „gripă di-

Dezvăluirea acestei reuniuni 
nu contribuie însă cu nimic la 
elucidarea misteruluj ce încon
joară activitatea unor cercuri 
militare chiliene care a antre
nat luarea unor măsuri de secu
ritate de către guvernul preșe
dintelui Eduardo Frei pentru a 
se preveni o lovitură de stat.

Pentru moment, situația rămî- 
ne confuză, iar comunicatele o- 
ficiale se limitează șă vorbească 
despre „reuniuni clandestine" și 
„exprimarea de idei contrare 
disciplinei" evitîndu-se cuvîntul 
„complot"

Potrivit agenției France Preș- 
se, în capitala chiliana se consi
deră că deschiderea anchetei de 
către autoritățile militare va 
permite, într-un timp relativ 
scurt, să devină cunoscute am
ploarea și riscurile ce le pre
zintă pentru guvernul președin
telui Frei aceste „mișcări sub. 
versive" din cadrul armatei. Ob
servatorii exprimă părerea că 
generalul Viaux râmîr.e perso
najul principal al acestei afaceri

și că partizanii săi au fost acei I 
care au organizat reuniunea, fli

alei pline de noroi, botezată 
în glumă de cei 3 000 de locui
tori „Bulevardul Latino", așa zi
sele case de aici nu au număr. 
Poșta este adresată pur și sim
plu „Borgetto Latino" dar fac
torii știu să se descurce. Aproa
pe nici una din casele de aici 
nu au apă, electricitate, încăl
zire sau canalizare. Nici una din 
ele nu este zugrăvită. De ani 
de zile Borghetto Latino s-a as
cuns în spatele blocurilor de pe 
Nova Via Appia, ignorat de lo
cuitorii Romei ca și de guvern.

Acum, locuitorii acestui car
tier au hotărît să solicite aten
ția opiniei publice, la fel ca 
și cei din sute de alte cartiere 
ae cocioabe din Roma, Torino, 
Milano, Bologna, Genova și alte 
centre industriale. „Locul acesta 
seamănă cu o ciupercă murda
ră care crește în noroi și gunoi” 
— a declarat Atillio Delesio, 
unul din locuitori.Borghetto La
tino a fost menționat, pentru 
prima oară, în paginile ziarelor 
italiene, în cursul lunii octom
brie, cînd vizita făcută la Roma 
de astronaujii americani Neil 
Armstrong, Edwin Aldrin și 
Michael Collins a prilejuit o 
demonstrație de protest pe 
Nova Via Appia. „Noi nu ce
rem Luna. Dorim numai un loc 
decent pentru a trăi’ — se pu-

tea citi pe una din pancartele 
ridicate de locuitorii ae pe Bor- 
ghetto Latino. Cînd cîteva sute 
dintre ei și-au distrus luna tre
cută colibele cu securi și cio
cane, Latino a devenit un simbol 
al răzvrătirii celor mai săraci 
locuitori ai Italiei față de con
dițiile inumane de trai. Gestul 
urmărea să atragă atenția au
torităților asupra faptului că 
răbdarea acestor oameni a a- 
juns la capăt.

Borghetto Latino este tipic 
pentru majoritatea cartierelor 
de cocioabe din întreaga Italie. 
El a fost ridicat în urmă cu a- 
proximativ 25 de ani cînd la 
Roma a sosit primul val al emi- 
granților din sudul subdezvoltat 
în căutare de lucru. Neavînd 
posibilitatea să găsească un loc 
pentru a trăi, sau să plătească 
chiriile exorbitante cerute de 
proprietari, noii veniți au con
struit colibe din bucăți de pia
tră, cartoane, lăzi din lemn și 
butoaie. Dar de atunci situația 
acestor oameni s-a înrăutățit și 
mai mult. De la terminarea ulti
mului război mondial, chiriile 
în locuințele particulare au cres
cut cu peste 200 la sută. Tn pre
zent, numai 7 la fiecare 100 de 
noi apartamente sînt construite 
din fondurile guvernului. Tn 1963 
guvernul a elaborat o lege care

nști din pari 
cerut rechiziționarea

„orașele de la miezul 
deoarece majoritatea 

fost construite între lă- 
întunericului și apariția 
pentru a se evita inter- 
polifiei care împiedică

I. RETEG

AL 3-LEA MORATORIU
PENTRU PACE
IN VIETNAM,

PREGĂTIT INTENS

KENYA — Șase ani 
de la proclamarea 
independenței

ORIENTUL APROPIA
• INCIDENT ISRAELIA. 

NO-IORDANIAN. Postul de radio a precizat c 
tileria israeliană a ripostat.

lor țărănești și a grevelor din 
iunie au fost trimiși în închi
soare 800 de tineri".

Cele mai „rafinate" torturi 
sînt folosite pentru a-i intimida 
pe tinerii care participă la di
ferite acțiuni nrotestatoare. Ei 
nînt aduși, de pildă, într-o 
stare de sufocare prin aplica
rea unui așa-numit „balon al 
iadului", un sac din material 
plastic umplut cu gaze toxice, 
iritante. Alteori, ei sînt spînzu- 
rați de cîte un deget al fiecă
rei mîini și biciuiți cu cravașe
le.

Tn scrisoarea din EL DIA (re
luată de presa elvețiană de 
unde cităm aceste fragmente 
și date) sînt relatate numeroase 
fapte în legătură cu represiu
nile sălbatice din Honduras. 
Vom reproduce cîteva din ele.

• In cursul lunii aprilie un 
grup de studenți de la faculta
tea de drept a Universității din 
Tegucigalpa au fost arestați 
sub învinuirea de a se fi „ex
primat împotriva regimului". 
Unul din „stîlpii" poliției din 
capitala hondurasiană. colo
nelul Palacios, s-a ocupat per
sonal de schingiuirea studen
ților. Li s-a aplicat faimosul

P. NICOARA

Organizațiile pacifiste din Sta
tele Unite își intensifică activi
tatea în vederea organizării ce
lui de-al treilea moratoriu pen
tru pace în Vietnam, ce va avea 
loc în zilele de 13, 14 și 15 de
cembrie. Un purtător de cuvînt 
al comitetului „Moratoriul pen
tru Vietnam" a declarat că se 
așteaptă ca la demonstrațiile din 
luna decembrie să participe 
mult mai mulți americani decit 
la manifestațiile din octombrie 
și noiembrie.

In cadrul acțiunilor de pregă
tire, la Detroit a fost organizat 
un miting. Unul din liderii Sin
dicatului lucrătorilor din trans
porturile auto, Gibbons, a decla
rat că acțiunile „Beretelor verzi" 
și atrocitățile săvîrșite de tru
pele americane în Vietnamul de 
sud demonstrează caracterul inu
man al războiului dus în S.U.A. 
„Cele 30 de miliarde de dolari 
pe care guvernul american le 
cheltuiește pentru continuarea 
războiului trebuie folosite pentru 
construirea de locuințe, spitale 
și școli la noi în țară. Tineretul 
trebuie îndrumat spre instituțiile 
de învățămînt nu spre junglele 
vietnameze", a arătat vorbitorul.

• CAMERA COMUNELOR a 
respins miercuri propunerea u 
nui deputat conservator de a 
se organiza un referendum na
țional în problema aderării Ma
rii Britanii la Piața comună. 
Moțiunea care cuprindea aceas
tă propunere nu a întrunit de- 
cît 55 de voturi. Autorul moțiu
nii, Bruce Campbell, a declarat 
că un referendum ar fi necesar, 
deoarece „poporul Marii Brita- 
nii nu a fost niciodată consul
tat în această importantă pro
blemă". El a scos în evidență 
rezultatul unor recente sondaje 
de opinie care au indicat 
majoritatea britanicilor ar 
împotriva unei aderări.

Astăzi, Kenya aniversează un eveniment de seamă al istoriei 
sale : șase ani de la proclamarea independenței țării. în peri
oada care a trecut, poporul kenyan a obținut succese pe calea 
dezvoltării economice, sociale și culturale a țării sale. Planu
rile adoptate pină în prezent sînt menite să ducă la o ridicare 
a producției agricole și construirea primelor obiective indus
triale. în ramura agricolă s-a înregistrat o sporire a producției 
de cafea iar cea de grîu și porumb s-a dublat în acest răstimp.
Kenya este confruntată cu probleme rămase încă nerezolvate de 
pe cînd 61.000 de europeni dominau practic toate sectoarele 
economice. Eforturile neprecupețite depuse de poporul Kenyei 
sînt chezășia depășirii dificultăților, rezolvării problemelor lipsei 
de pămint și a obiectivelor industriale, a prelucrării boga
telor resurse de materii prime. Guvernul continuă politica de 
răscumpărare treptată a terenurilor care au aparținut fermieri
lor albi pentru a le repartiza treptat țăranilor. Investițiile în 
industrie au început în 1967, cu cele 80 milioane lire kenyote 
să depășească alocațiile destinate agriculturii, măsură luată 
cu scopul ca balanța de plăți a țării să nu mai depindă de pro- 
ducțiile agricole. Eforturi de industrializare se concretizează 
prin astfel de construcții ca întreprinderile textile de Ia 
Nakuru, cu o producție de 9 milioane de metri de țesături de 
bumbac și 3 milioane de țesături de poliester și bumbac pe 
an ; în proiect se mai află construcția altei întreprinderi texti
le cu o producție mai mare Ia Eldoret. Uzina de cabluri de 
oțel de Ia Mombasa reprezintă și ea un obiectiv industrial im
portant. Tot în această perioadă s-au înregistrat progrese in 
domeniul cultural : numărul elevilor a crescut de cinci ori, iar 
cel al școlilor secundare a ajuns la 600 în comparație cu 165, 
acum șase ani.

în politica sa externă, guvernul Kenyei se declară pentru 
principiile neutralității, manifestind deschis dezaprobare față de 
cursa înarmărilor, se pronunță pentru eliminarea rămășițelor 
coloniale și a apartheidului de pe continentul african.

Cu ocazia sărbătoririi zilei independenței, poporul și tineretul 
român urează poporului și tineretului kenyot succese în e- 
forturile de edificare a țării lor.

• AMMAN. — Un purtător 
de cuvînt militar de la Amman 
a anunțat că artileria grea is
raeliană a bombardat miercuri 
noaptea orașul Irbid, situat în 
partea de nord a Iordaniei. El a 
precizat că bateriile iordaniene 
au ripostat, duelul de artilerie 
prelungindu-se aproape o oră.

TEL AVIV. — Postul de ra
dio israelian — citat de agenția 
France Presse — a comunicat că 
artileria iordaniană și cea irakia
nă aflată pe teritoriul iordanian 
au bombardat miercuri noaptea 
localitățile isareliene Tel Katzir 
și Haon, din valea Iordanului.

O INTRE 3 Șl 8 DECEM
BRIE A. C. la Sofia s-au des. 
fășurat lucrările celei de-a 12-a 
ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria ali
mentară. La lucrări au partici
pat delegații din R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Germa
nă, R.P, Mongolă, R.P. Polonă, 
Republica Socialistă România, 
R.P. Ungară și Uniunea Sovieti
că.

Au fost adoptate propunerile 
în vederea asigurării cu utilaje 
și mașini necesare industriei a- 
limentare a țărilor membre ale 
C.A.E.R. Au fost adoptate re
comandări cu privire la stan
dardizarea ambalajelor noilor 
produse alimentare și propuneri 
referitoare la lărgirea colabo
rării în domeniu] informării 
tehnico-științifice. Comisia a 
aprobat planul de activitate pe 
anul 1970.

• EXPLOZIE LA R1 
DINȚA MINIȘTRI 
KUWEITIAN AL 
FORMAȚIILOR 
FLAT ÎN VIZITA 
BEIRUT.

BEIRUT. — Miercuri s-a 
dus la Beirut, la reședința m 
trului informațiilor al Kuw 
lui, Jaber Al-Ali Al-Salgr r- 
Sabah,care efectuează o 
Liban, o puternică explbzie. 
parte a clădirii a fost dish 
Nu au fost înregistrate vie 
omenești. Președintele Ch: 
Helou și-a exprimat regretul 
legătură cu acest incident. A 
deschisă o anchetă.

După tentativa de lovitur
de stat din Libia

KENYA. — Imagine din capitala țării. Nairobi

Știrea în legătură cu tentativa 
de lovitură de stat care a avui 
loc la numai trei luni de la 
preluarea puterii de către noile 
oficialități libiene continuă să 
domine viața politică de la 
poli.

Se remarcă în acest sens 
tul că respectivul complot a 
naștere chiar în sînul guvernului, 
autorii săi fiind, conform comu
nicatelor oficiale difuzate la Tri
poli, ministrul apărării, colone
lul Adam Hawaz și ministrul de 
interne, colonelul Moussa Ah
med.

Tentativa de lovitură de stat, 
a precizat în legătură cu aceasta, 
Moarner El Gedafi, președintele 
Consiliului comandamentului Re
voluției s-a produs într-un mo
ment cînd „țara este angajată în- 
tr-o adevărată bătălie pentru li
chidarea bazelor militare străine 
amplasate pe teritoriul său și 
pentru dobîndirea unei reale in
dependențe, economice și politi
ce”. Amintind că, în prezent la 
Tripoli se desfășoară tratativele 
anglo-libiene în legătură cu des
ființarea bazelor militare en-

Tri-

fap- 
luat

• APROXIMATIV patru mii 
de studenți au organizat la 
Ciudad de Mexico o demonstra
ție de solidaritate cu cei 85 de 
deținuți politici, încarcerați în
tr-un penitenciar al capitalei, 
care au* declarat greva foamei. 
Manifestația s-a desfășurat fă
ră nici un fel de incidente. Stu
denții au cerut eliberarea ime
diată a profesorilor și colegilor 
lor arestați anul trecut in tini 
pul manifestațiilor organizate 
în sprijinul cererilor de a se 
înfăptui o reformă universitară.

• „Zafra celor 10 milioane" 
este în plină desfășurare în Cuba. 
De cîteva zile, in țară a sosit 
un grup de 216 tineri din Sta
tele Unite pentru a participa Ia 
campania de recoltare a trestiei 
de zahăr. în cadrul unei emisi
uni speciale, organizate de te
leviziunea cubaneză, reprezen
tanții tinerilor americani au de-

Luxemburg. Greviștii revendi
că majorarea salariilor. Ca ur
mare a acestei greve au fost 
aminate lucrările reuniunii Co
mitetului consultativ al C.E.C.O. 
care urma să aibă Ioc la 
decembrie.
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gleze din Libia, Gedafi 
precizat totodată că unul 
principalii inițiatori ai comp! 
lui, fostul ministru al apă: 
Hawaz primise recent sarcini 
negocieze cu o societate au 
cană.

0 declarație 
a președintelui 

R. F. G.
„R. F. a Germaniei trebuie ; 

stabilească relații de bunăvecin: 
tate cu Estul, așa cum a făcut- 
cu Vestul”, a declarat miercu 
seara președintele Gustav He 
nemann în cadrul unei întîl 
niri cu ziariștii străini. „Est 
o necesitate vitală pentru țar; 
mea să trăiască în pace cu toate 
statele”, a adăugat el. Heinemann 
a declarat totodată că acordul de 
la Miinchen din 1938 este evi
dent caduc.

clarat că prezența lor în Cuba 
trebuie să fie interpretată ca un 
act de solidaritate cu lupta po
porului cubanez.

Tinerii, în majoritate studenți, 
formează o brigadă denumită 
simbolic „Venceremos" (vom 
învinge), care a recoltat pină 
în prezent aproximativ 900 000 
kg de trestie de zahăr. în ia
nuarie urmează să sosească în 
Cuba un alt grup de 400 de ti
neri din Statele Unite, care va 
participa, de asemenea, la actu- 

aala campanie de recoltare 
trestiei de zahăr.

GREVA FUNCȚIONARILOR 
DE LA UNELE ORGANISME

ALE C.E.E.

• JOI AU DECLARAT O 
GREVA de 48 de ore funcționa
rii diferitelor organisme ale 
C.E.E. care își au sediul la

PLANETA MARTE 
ESTE MAI MARE

este• PLANETA MARTE 
mai mare decit s-a crezut pină 
în prezent, a declarat dr. Arvy
das Kliore de la Institutul teh
nologic din California. Observa
țiile făcut în 1965 în momentul 
trecerii sondei „Mariner-4“ în a- 
propierea planetei, precum și 
în cursul misiunilor mai recen
te ale sondelor „Mariner-6“ și 
„Mariner-7“ au permis determi
narea cu o aproximație de 4,5 
kilometri a razei „planetei ro
șii" — 3 394 kilometri. Aprecie
rile de pină acum, bazate pe 
fotografii ale planetei, indicau 
o rază de 3 370—3 400 kilometri.

O AGENȚIA P.A.P. relatează 
că întreprinderile Mannesmann 
din Diisseldorf au anunțat para
farea unei înțelegeri intervenite 
între aceste întreprinderi și în-

treprinderi sovietice de comerț 
exterior, potrivit căreia Uniunea 
Sovietică va importa din R. F. 
a Germaniei 1 200 000 tone țevi 
de mare diametru, necesare 
construirii unor conducte de 
gaze naturale. Livrarea țevilor 
va începe în luna iulie 1970 și 
se va încheia în anul 1972. înțe-

legerea va intra în vigoare după 
realizarea unui acord de credite 
în valoare de 1,5 miliarde mărci, 
pe care Banca Sovietică de co
merț exterior îl negociază cu 
un grup de bănci vest-germane. 
Creditul urmează să fie acoperit 
prin livrări sovietice de gaze, pe 
baza unui acord deja încheiat.

Viitoarea misiune
a lui „Apollo-13“

Administrația na
țională 
blemele 
cii și 
spațiului 
(N.A.S.A.) 
oficial 
ția navei 
„Apollo-13“, 
fi lansată spre Lu
nă la 12 martie 1970 
ora 22,28 (ora Bucu- 
reștiului), va fi re
giunea craterului Fra 
Mauro. Echipajul va 
fi compus din astro-

pentru pro- 
aeronauti- 
cercetarea 

cosmic 
anunțat 
destina- 
cosmice 
ce va

. a 
că

nauții James Lovell, 
Fred Haise și Tho
mas Mattingly. Pri
mii doi vor aseleni- 
za în dimineața zi
lei de 17 martie, în 
timp ce Thomas Mat
tingly îi va aștepta 
la bordul cabinei de 
comandă pe o orbită 
circumlunară, la o 
altitudine de 110 ki
lometri. Craterul 
Fra Mauro cu un di
ametru de aproxima-

tiv 80 kilometri este 
situat în regiunea e- 
cuatorială a Lunii și 
prezintă un deose
bit interes datorită 
faptului că este o 
zonă foarte acciden
tată. Punctul de a- 
selenizare a fost ales 
la o distanță de 17 
kilometri est-snd-est 
de locul unde Char
les Conrad și Alan 
Bean au atins Luna 
la 19 noiembrie.

• LA 11 DECEMBRIE, în U- 
niunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntu- 
lui „Cosmos-314“. Lansarea are 
ca scop continuarea explorării 
spațiului cosmic potrivit progra- „ 
mului anunțat anterior.

La bordul satelitului sînt in
stalate aparate pentru cercetări 
științifice și un sistem radiotele- 
metric.

• PREȘEDINTELE Repu
blicii Dominicane, Joaquin 
Balaguer, a ordonat închide
rea pină Ia 12 ianuarie a tu
turor institutelor de învăță- 
mînt, ca urmare a tulburări
lor și demonstrațiilor stu
dențești ce au avut loc în 
ultimele trei zile în această 
țară. Poliția, care a intervenit 
făcind uz de gaze lacrimoge
ne și arme de foc, a operat 
numeroase arestări in rîndul 
studenților și muncitorilor 
participanți Ia demonstrații, 
împotriva studenților.
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