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OGLINDA
Am vorbit adeseori despre 

înrîurirea mobilizatoare a e- 
xemplului pozitiv în rîndurile 
tinerilor și tot de atîtea ori 
despre necesitatea ca organi
zația U.T.C. să-l includă în 
arsenalul său de metode. Teo-

celor tineri două întrebări : 
cine-i cunoaște pe cîștigătorii 
Olimpiadei strungarilor ? Care 
sînt adică cei mai buni tineri 
strungari ai Bucureștiului și 
ce anume știți despre ei!

Și iată rezultatul : mai

MATURIZĂRII I
I Cine-i cunoaște

Privit prin ferestrele accele
ratelor care fac legătura între 
București și Banat, la cîteva 
minute după ieșirea din gara 
Craiovei, peisajul tradițional al 
Olteniei pare să fi suportat o 
fractură. Metaforic vorbind, 
bineînțeles, pentru că orice 
fractură a peisajului, în ceea 
ce ne privește, semnifică o împli
nire a lui în forme noi. Și aici, 
în apropierea vetrei unei vechi 
comune de legumicultori subor
donată acum Cetății Banilor de 
altădată, retortele și tubulatura 
rție neobișnuită orgă a Combina
tului chimic, a cărui edificare a 

; început în urmă cu aproape un 
'deceniu, ne dezvăluie una dintre 
cele mai elocvente împliniri de 
acest gen, o împlinire-pilot, spre 
care reporterii s-au precipitat 
de numărate ori, febrili sau en
tuziaști, fie pentru a critica, fie 
pentru a elogia. Pentru că, în- 
tr-adevăr, despre acest combi
nat s-a scris de nenumărate ori, 
și bine și rău, și dacă ne pro
punem acum să mai scriem 
odată o facem dintr-un motiv 
pe care-1 considerăm temeinic 
și pe care-1 vom expune înain
tea oricărei introduceri : exis
tența de aproape un deceniu a 
Combinatului chimic din Cra- 
iova, existență care include și 
timpul necesar edificării lui, se 
constituie în însăși oglinda ma
turizării celor care răspund la 
apelul sirenelor lui, al celor care 
cîndva au fost foarte tineri și 
care acum sînt pur și simplu 
tineri, maturi în toată puterea 
cuvîntului. Dacă în 1965 media 
de vîrstă a muncitorilor aces
tui combinat era de 22 de ani, 
acum, în anul 1970, ea depășește 
sensibil cifra de 25.

Reparcurgînd carnetele de re
porter, răsfoind paginile care 
consemnează incursiunile noas
tre frecvente în acest imperiu 
al metamorfozelor chimice și 
rememorînd convorbirile, ges
turile și faptele care ne-au 
subjugat pe parcursul acestor 
incursiuni, ne reamintim, fără 
îndoială, în primul rînd ceea ce 
s-a dovedit a fi unic, irepeta- 
bil. Și, din acest punct de ve
dere, unice ni se dezvăluiau a fi 
mobilurile care-i antrenaseră pe 
fiii zarzavagiilor de altădată în 
amplul exod spre șantierul de 
ieri și irepetabile erau motiva
țiile prin care tinerii construc
tori de atunci își exprimau do
rința de a rămîne aici, la în
ceput pînă în clipa supremă în 
care combinatul urma să fie 
dSt în funcțiune, apoi peste 
; 'castă dată, convertindu-se în 
chimiști.

Deci, la început 21 de ani, 
anoi 22 și acum mai mult de 
25, medii cărora li se subordo
nează fluctuațiile inerente ale 
vîrstelor indivizilor considerați 
ca atare. Procesul prin care oa
menii atît de distincți — profe
sional, îi vom dezvălui — s-au 
subsumat propriei lor maturi
zări, resursele individualității 
lor de a-și spori calitățile do- 
bîndite și de a se desăvîrși în 
cadrul unei colectivități atît de 
eterogene și, prin forța împre
jurărilor, mobilă și fluctuantă, 
rămîn în sarcina sociologilor și

a psihologilor. Rezistînd la ten
tația de a constata și străduin- 
du-se în a explica fenomenele 
umane profunde pe care le de
clanșează capacitatea de a soli
dariza a marilor noastre între
prinderi, atît sociologii și psi
hologii, cît și reporterii, vor iz
buti să ne ofere o imagine tul
burătoare a creuzotelor care

înnobilează identitățile. Acest 
creuzot, Combinatul chimic din 
Craiova, care astăzi, prin ex
celență, ne atrage și ne tulbură, 
sintetizează la o scară redusă 
însuși mediul de ample restruc
turări pe care țara îl oferă oa
menilor ei și, cu deosebire, ti
nerilor ei cetățeni.

Revenim acum într-un plan 
concret și operăm o secțiune 
într-unu) din compartimentele 
colosului din marginea Cra
iovei, și anume în atelierul me
canic, locul de muncă al unor

oameni care, nefiind chimiști, 
veghează totuși la izbînda chi
miei și care, prin însăși natura 
muncii lor, cunosc combinatul 
așa cum își cunosc buzunarele. 
Cazangiul Ion Chiser, secetarul 
organizației U.T.C. din atelierul 
mecanic s-a născut în Cujmir, a 
urmat școala profesională în 
Brașov, a lucrat un timp în 
Hunedoara și în anul 1964 a 
descins în Craiova. Acum este 
cu șase ani mai matur decît a- 
tunci cînd a intrat pentru prima 
dată pe porțile combinatului 
chimic. Alt cazangiu, Florea 
Zamfirache a lucrat 11 ani în 
Reșița, a sosit la Craiova în 
anul 1965 și acum esțe cu 5 ani 
mai „bătrîn“ decît atunci cînd 
s-a încadrat în colectivul de 
muncă al atelierului mecanic. 
Sudorul Gheorghe Rovența, ori- 
ginar din Tîrgu-Jiu, a urmat 
școala profesională la Tîrgoviște 
și numărul de trei ani pe care 
și i-a adăugat la vîrstă lucrînd 
Ia combinatul chimic, după în
toarcerea lui din armată, con
form propriei sale afirmații, va 
spori. Sudorul Valerian Preda, 
născut în Horezu, a sosit aici 
în anul 1963 și acum împlinește 
7 ani de cînd împînzește cu flă
cări albastre instalațiile fabrici-
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retic, toată lumea e gata să 
recunoască valoarea modelu
lui. Dar practic ? Recenta fi
nală a Olimpiadei strungari
lor din Capitală ne-a dat pri
lejul unei verificări. La o săp- 
tămînă după desemnarea cîș- 
tigătorilor am vizitat întreprin
derile în care lucrează dețină
torii primelor locuri : Uzinele 
„Vulcan“, Uzinele de mașini 
electrice și Uzinele „Steaua 
roșie“. în chiar secțiile în ca
re lucrează aceștia, am adresat

mulți tineri nu aflaseră 
deși trecuseră cinci zile 
la eveniment, că între primii 
trei cîștigători ai olimpiadei 
se află și... un coleg al lor.

O bună parte cunoșteau a- 
cest lucru. Citiseră informația 
apărută în ziar, în ziarul uzi
nei la „Vulcan“, la gazeta de 
perete la „Steaua roșie“, iar

încă, 
de
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Joi, în cadrul unei solemnități, 
la Consiliul de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a înmânat ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România“, 
clasa I, conferit revistei „Lupta 
de' clasă", organ teoretic și po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pen
tru contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea mișcării muncito
rești, la activitatea revoluționară 
a Partidului Comunist Român, la 
opera de edificare a socialismului, 
la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, la activitatea ideologică, 
teoretică și de educare marxist- 
leninistă, cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la apariția primu
lui număr al revistei.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Dumitru Popes- 
cu, Miron Constantinescu, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, membri ai C.C. al 
P.C.R., vechi militanți ai mișcării 
noastre muncitorești, colaboratori 
ai revistei, redactori' șefi ai unor 
ziare centrale.

In cadrul aceleiași solemnități, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înmînat titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste“ și medalia de aur 
„Secera și ciocanul", conferit to
varășului Ștefan Voicu, redactor- 
șef al revistei „Lupta de clasă“,, 
pentru merite deosebite și acti
vitate îndelungată în mișcarea 
muncitorească, pentru contribuția 
adusă la lupta împotriva fascis-

mului, la înfăptuirea revoluției 
populare, a operei de construire 
a socialismului, la activitatea po
litică și ideologică a Partidului 
Comunist Român.

De asemenea, au fost înmuiate 
ordinul „Meritul Cultural“, clasa 
I, tovarășului Nestor Ignat, „Or
dinul Muncii“, clasa a îl-a, tova
rășului Ion Mitran, ordinul „23 
August“, clasa a III-a, tovarășului 
Paul Radovan, redactori-șefi ad- 
juncți ai revistei, precum și alte 
ordine și medalii unor lucrători ai 
revistei.

Mulțumind în numele celor de
corați, tovarășul Ștefan Voicu a 
spus : înaltele distincții acordate 
unor lucrători din redacție și mai 
ales înnobilarea cu cel mai înalt 
ordin al.Republicii noastre socia
liste a revistei la care lucrăm, cea 
mai veche publicație comunistă 
din tară, reprezintă pentru noi, 
cei din redacție, nu numai o 
înaltă cinstire, dar și un imbold, 
o obligație de a fi demni de a- 
ceastă înaltă cinstire acordată de 
partid.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Vă mărturisim, tovarăși, că 
pentru noi constituie o mare sa
tisfacție și capătă caracterul li
nei importante semnificații înmî- 
narea distincțiilor personal de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și implicit, desigur, prezența sa 
la această solemnitate. Secretar 
general al partidului nostru, con
ducător al partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
totodată — să-mi fie îngăduit să 
spun — propagandist și om de 
investigație teoretică, promotor și 
protagonist al unei intense și crea
toare activități ideologice.

Se poate spune că în cîmpul

ideologic, în care ani de zile a 
domnit — să nu ne fie cu supă
rare — un aer oarecum stătut, 
rînced, de citatomanie, de repe
tare a unor formule gata „omolo
gate", de evitare a cercetării nou
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adus un curent puternic de aer 
proaspăt, a pus cu îndrăzneală, 
cu înaltă principialitate marxist- 
leninistă, problemele noi ale dez
voltării societății noastre, ale 
mișcării comuniste mondiale, ale 
lumii contemporane ; eh a stimu
lat întreaga noastră viață ideolo
gică, gîndirea social-politică prin 
critică severă, dar dreaptă, prin 
îndrumarea atentă și prin exem
plul personal de sesizare și apro
fundare teoretică a noilor feno
mene, prin legarea strînsă a con
ceptelor ideologice dc practica 
construcției noastre socialiste, de 
cerințele dezvoltării sistemului 
mondial socialist, de fenomenele, 
noi ale lumii contemporane, ale 
procesului revoluționar mondial.

Vă încredințăm, tovarăși, că 
înalta cinstire pe care conducerea 
partidului și statului ne-a acor
dat-o astăzi constituie pentru noi, 
cei din redacția „Luptei de cla
să“, un puternic imbold pentru 
ridicarea permanentă a nivelului 
nostru ideologic și politic, ca o 
condiție hotărîtoare pentru a 
situa în permanență ținuta ideo
logică a revistei la înălțimea exi
gențelor partidului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut apoi 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească cu cei decorați.

Cuvîntul tovurușului
NICOLAE CEAUȘESCU

„...Și aici, în 
apropierea ve
trei unei vechi 
comune de legu
micultori subor
donată acum 
CETĂȚII BANI
LOR de altăda
tă, retortele, tu
bulatura de ne
obișnuită orgă 
a Combinatului 
chimic, a cărui 
edificare a în
ceput în urmă 
cu aproape un 
deceniu, ne dez
văluie una din
tre cele mai e- 
locvente împli
niri...".

Doresc ca în numele Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de 
Stat și al guvernului să adresez 
calde felicitări întregului colec
tiv al revistei „Lupta dc clasă“, 
atît pentru înalta distincție pri
mită cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la apariția primului 
ei număr, cît și pentru titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste“ acor
dat tovarășului Ștefan Voicu, 
vechi militant al partidului nos
tru, pentru distincțiile conferite 
celorlalți tovarăși, membri ai a- 
cestui colectiv.

Hotărîrea Comitetului Central 
de a acorda această înaltă dis
tincție revistei „Lupta de clasă" 
are, intr-adevăr, o semnificație 
deosebită; aceasta constituie o 
subliniere a faptului că în toți 
anii existenței sale — atît în ile
galitate cît și în perioada de 
după 23 August — revista și-a 
adus contribuția prețioasă la răs- 
pîndirea ideilor marxist-leninis- 
te în țara noastră, Ia înarmarea 
activului și a membrilor de par
tid eu cunoștințe teoretice, Ia 
răspîndirea concepției materia- 
list-dialectice despre viață și so
cietate.

Desigur, este greu de făcut un 
bilanț cuprinzător al activității 
de 50 de ani a acestei reviste, 
mai cu seamă că ea a apărut, 
cum se știe, în condiții destul de 
grele; chiar și după 23 August 
revista a trecut prin diferite faze 
de dezvoltare și nu se poate spu
ne că munca și conținutul său au 
fost ferite de unele influențe, 
mentalități, stări de lucruri care 
s-au manifestat în trecut și în 
partidul nostru, în mișcarea re

voluționară. Făcînd însă un bi
lanț general al activității revis
tei, trebuie să spunem că ea a 
reușit să contribuie la activitatea 
ideologică și de construire a socia
lismului dusă de partidul nostru. 
Conferirea acestei înalte distincții 
și a decorațiilor acordate tova
rășilor care lucrează în redacția 
„Luptei de clasă“ constituie o 
apreciere a muncii depuse pînă 
acum, a rezultatelor obținute de 
colectivul revistei. Aceasta con
stituie totodată un îndemn de a 
munci mai bine, de a organiza 
mai judicios activitatea, de a face 
ca revista să-și îndeplinească în 
condiții și mai bune sarcinile 
mari ce îi revin.

Este un adevăr de necontestat 
că dezvoltarea operei de edifi
care socialistă în țara noastră, 
construcția socialistă în gene
ral, procesul de transformare re
voluționară a societății ridică noi 
și noi probleme. Fără a sesiza 
în permanență noul, fără a abor
da cu curaj și, în același timn, 
în mod principial, fenomenele 
pe^care le ridică viața, schimbă
rile revoluționare din viața so
cietății, nu se poate concepe re
zolvarea acestor probleme, înde
plinirea cu succes a sarcinilor 
construcției noii orînduiri sociale, 
desfășurarea unei eficiente acti
vități ideologice. De aceea, par
tidul nostru acordă o atenție 
deosebită muncii ideologice, a- 
nalizei continue a transformări
lor care au Ioc în societatea 
noastră și în lume, urmărind, 
prin aceasta, să înarmeze actinii 
de partid, întregul popor cu o 
orientare justă în opera de edi
ficare a societății socialiste, în

lupta pentru a contribui la uni
rea și întărirea forțelor revolu
ționare, antiimperialiste, Ia pro
movarea colaborării și păcii în 
lume. în acest spirit, noi conside
răm că „Lupta de clasă“, ca or
gan teoretic al partidului — îm
preună, desigur, cu celelalte pu
blicații și multiplele noastre mij
loace de activitate ideologică și 
de propagandă — trebuie să-și 
îmbunătățească și mai mult acti
vitatea, pentru a răspunde în 
condițiuni mai bune cerințelor 
puse de conducerea partidului, 
de viață, de însăși dezvoltarea 
societății noastre.

Comitetul Central al partidu
lui nostru are convingerea că co
lectivul ..Luptei de clasă“, toți 
comuniștii din domeniul activi
tății ideologice, vor depune efor
turi și mai mari pentru a-și ridi
ca în permanență nivelul de cu
noștințe, pentru a studia ei în
șiși continuu și a înțelege mai 
bine ceea ce este nou în socie
tate, spre a putea reflecta aces
te transformări atît în revista 
..Lupta de clasă“, cît și în cele
lalte publicații. în întreaga noas
tră activitate ideologică: să fa
cem ca toate aceste mijloace de 
propagandă să constituie un pu
ternic sprijin al partidului, să 
devină un factor însemnat în ri
dicarea continuă a nivelului 
muncii întregului nostru partid. 
Avem convingerea că pe acest 
drum colectivul revistei „Lupta 
de clasă“ va aduce în continuare 
o contribuție prețioasă.

Doresc să vă urez tuturor mari 
succese în activitatea viitoare și 
multă sănătate.

Masa rotundă
/ ..cM-. > . .* v i

a „SCINTEII

TINERETULUI“
.• - /'S'. i. 'Țy,

„SIMȚUL
REALITĂȚII“

un reflex dobindit
prin educație
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mesajul președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

MCOLAE CEAUȘESCU
adresat celei de-a 7-a conferințe la nivel inalt a statelor

Participă: FRED 
MAHLER, director ad
junct .al Centrului de 
cercetări pentru pro
blemele tineretului ; 
LUMINIȚA GHIVIRI- 
GĂ, cercetător princi
pal la Institutul de 
cercetări pedagogice, 
TEODOR CÎMPEANU, 
judecător la Tribuna
lul municipiului Bucu
rești.

• RACORDAREA PERMANENTA LA REALITATE, NEFIIND UN PROCES DE CONFOR
MARE CI DE INTERACȚIUNE PRESUPUNE LUCIDITATE, SPIRIT CRITIC, PARTICIPARE • TERI
BILISMUL NU ESTE O VIRTUTE A TINEREȚII, IAR MATURIZAREA NU ÎNSEAMNĂ DEZIDEA- 
LIZARE. • „NULLA DIES SINE LINEA“ ÎN CALENDARUL EDUCAȚIEI.

La vîrstă experienței minime 
și a marilor opțiuni tinărul tre
buie să răspundă unor solicitări 
și exigențe permanente, pe care 
societatea, școala, familia, insti
tuția în care lucrează le expri
mă neîncetat. Procesul de cu
noaștere și însușire a acestor 
„trebuințe“ sociale, de armoni
zare a lor cu tendințele, acțiu
nile și idealurile proprii adoles
centului, ale tînărului nu este 
simplu ; el presupune o atitudi
ne activă pentru nivelarea as
perităților, pregătirea pentru

muncă și viață, pentru dobindi- 
rea, în procesul permanent al 
dezvoltării, a „simțului realită
ții“, condiție a integrării so
ciale a individului.

Reporterul surprinde mai des 
momentul in care tinărul vine 
in intimpinarea realității sau in 
conflict cu ca și reconstituie con
dițiile și cauzele. Cercetătorul 
preferă logica inversă, cu avan
tajul concluziilor generaliza
toare. Deci, care este opinia cer
cetătorilor ?

COPIII DE AZI „CRESC“ MAI 
REPEDE

Fred Mahler — In perioada 
atît de contradictorie a tinereții 
— adolescența — se petrec pro
cese fundamentale ale structu
rării personalității adolescentu
lui care au implicații pentru în
treaga viață. O cercetare între-

GEOKGETA HUȚA

(Continuare în pag. a Ill-a)

• SEMINAR EURO

PEAN ASUPRA CER

CETĂRILOR ÎN DO

MENIUL EDUCAȚIEI

• VACANȚA AGI

TATA LA SEUL

membre ale Organizației Unității
Am deosebita plăcere ca, în numele Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al guvernului și poporului român și al 
meu personal să adresez un călduros salut și 
urări de succes deplin celei de-a 7-a Confe
rințe la nivel înalt a statelor membre ale Or
ganizației Unității Africane.

Problemele principale de pe agenda Confe
rinței dumneavoastră preocupă îndeaproape 
poporul român, întreaga omenire progresistă. 
Mișcarea de eliberare națională o popoarelor 
împotriva dominației coloniale, lupta tinerelor 
state împotriva imperialismului și neocolonia- 
lismului, pentru apărarea cuceririlor lor revo
luționare și consolidarea independenței națio
nale, pentru dezvoltarea de sine stătătoare pe 
calea progresului și prosperității, exercită o 
influență crescîndă asupra dezvoltării sociale 
mondiale, asupra întregii vieți internaționale.

Republica Socialistă România, angajată in
tr-un vast program de dezvoltare continuă a 
societății socialiste, de ridicare a nivelului de 
trai al poporului, nutrește o nutemică sim
patie față de cauza popoarelor care luptă 
pentru înlăturarea dominației străine, se pro
nunță cu hotărîre pentru lichidarea oricăror 
forme de colonialism, își manifestă solidarita
tea deplină și sprijină cu căldură lupta po
poarelor din Angola, Mozambic, Guineea-Bi- 
ssau, Namibia și a tuturor popoarelor care se 
mai află snb jugul colonial, condamnă cu

Africane (O.U.A.) - Addis Abeba
hotărîre politica de apartheid și practicile ra
siale promovate dc regimurile minoritare din 
Republica Sud-Africană și Rhodesia.

Una din cerințele fundamentale ale vie
ții internaționale contemporane, ale asigurării 
păcii și înțelegerii între popoare este funda
mentarea relațiilor între toate statele lumii 
pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, pe neamestecul în tre
burile interne ale altor popoare, pe promova
rea consecventă a principiilor independenței 
și suveranității naționale.

Poporul român militează neabătut pentru 
întărirea unității de acțiune a tuturor forțelor 
progresiste în lupta lor împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismullui, 
pentru apărarea păcii și securității interna
ționale.

îmi exprim convingerea că reuniunea dv- 
va aduce o contribuție de seamă Ia lupta 
dreaptă a popoarelor pentru eliberare națională 
și lichidarea definitivă a rămășițelor sistemului 
colonial, pentru cucerirea și întărirea indepen
denței lor politice și economice, la cauza păcii, 
securității și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
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IN ACEST AN :
• 180 LICEE
INDUSTRIALE
• NOI SPECIALIST! 
SI FORME DE PREGĂ
TIRE PROFESIONALĂ

La 15 septembrie, cei peste 
3 800 000 de elevi ai țării noas
tre vor începe prima zi de școală 
a noului an de învățămînt. Apa
riția clasei a X-a în învățămîntul 
de cultură generală de 10 ani și 
școlarizarea în clasa I a tuturor 
copiilor care au împlinit vîrsta 
de 6 ani, cu excepția acelora pen
tru care medicii nu vor aviza fa
vorabil, se înscriu printre noută
țile cele mai importante ale apro
piatului an școlar.

Alături de celelalte unități de 
învățămînt, vor funcționa încă 13 
licee de specialitate, numărul lor 
ajungînd astfel la 180. Au fost 
create totodată încă trei specia
lități în aceste licee, — utilaje în 
industria siderurgică, tehnici și 
tehnologii nucleare, pescuit și 
prelucrarea peștilor. Tot în acest 
an de învățămînt, va absolvi 
prima promoție ai liceelor indus
triale.

Pentru învățămîntul profesio
nal și tehnic, 15 septembrie va 
consemna, paralel eu dezvoltarea 
acțiunii de pregătire a muncito-, 
rilor calificați prin ucenicie la lo
cul de muncă, începutul unei noi 
forme de pregătire a cadrelor și 
anume cursurile de specializare 
postliceală. Ele vor fi de scurtă 
durată, 3—12 luni, asigurind ca
lificarea absolvenților liceelor de 
cultură generală —care nu sînt 
cuprinși în alte sectoare de învă- 
țărnînt — în meserii care solicită 
un bagaj mai bogat de Cunoștin
țe teoretice.

In ansamblul pregătirilor dina
intea deschiderii cursurilor, o a- 
tenție deosebită s-a acordat asi
gurării manualelor pentru toate 
formele de studiu. Din cele 871 
de cărți școlare prevăzute pentru 
1970—1971, jumătate sînt ma
nuale revizuite sau complet noi. 
Totalul tirajelor pentru noul an 
de învățămînt este de 19,4 mili
oane exemplare, ceea ce cores
punde necesităților actuale ale 
școlilor generale, liceelor de cul
tură generală, de specialitate și 
școlilor profesionale și tehnice.

(Agerpres)

au dovedit că sînt buni cunoscă
tori ai trecutului și prezentului 
locurilor lor natale. Cea de a șa
sea etapă, desfășurată recent în 
sala clubului din Băicoi, a fost 
dțtigată de reprezentanții aces
tui oraș, care, păstrînd cheia, 
și-au cîștigat dreptul de a parti
cipa la cea de a șaptea etapă, ce 
va avea loc în orașul Slănic. 
Gazdele, așa cum s-a procedat și 
în etapele anterioare, au prezen
tat, în finalul competiției, un 
spectacol artistic. Fondurile ce 
rezultă din întreg concursul sînt 
depuse în contul 2 (MO, ca o nouă 
dovadă de atașament a tinerilor 
din Prahova la acțiunea de refa
cere economică a zon^’^r lovite 
de inundații.

ION MÎRIȚESCU

SIMPOZIONUL 
„EDUCAȚIA PRIN 
MUNCĂ SI PENTRU 
MUNCĂ"

Comitetul Central al U.T.C. 
Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului în colaborare 
cu Ministerul învățămîntului, Mi
nisterul Muncii și Institutul de 
științe pedagogice organizează 
simpozionul „Educația prin mun
că și pentru muncă".

Deschiderea lucrărilor va avea 
loc în ziua de 7 septembrie a.c., 
orele 9, în sala Centrului de cer
cetări pentru problemele tineretu
lui, București, strada Onești nr. 
9—11.

?i

CHEIA ORAȘELOR 
PRAHOVENE

Din inițiativa Comitetului ju
dețean Prahova al U.T.C. între 
tinerii orașelor județului se des
fășoară concursul „Cheia orașe
lor prahovene". Avînd ca obiec
tiv cunoașterea aprofundată de 
către tineri a bogatului trecut is
toric și a valorilor materiale și 
spirituale create de înaintași și de 
contemporanii acestor locuri, 
concursul s-a bucurat, în cele 
șase etape desfășurate pînă a- 
cum, de un mare interes. Repre
zentanții tinerilor din orașele 
participante la concurs, în special 
cei din Sinaia, Azuga, Cîmpina,

CEL DE-AL TREILEA 
SCHIMB
AL VACANTEI

A trebuit să renunțăm la 
ideea inițială, aceea de-a afla 
cum se bucură elevii din Fetești 
de uHimele zile de vacanță, rn 
ce constă farmecul ultimelor 
plăji, marine sau dunărene, al 
ultimelor activități de club 
seri distractive, 
tru că la Fetești 
încă în plină Campanie 
muncă voluntar-patriotică. 
de-al treilea schimb sl 
ței, cum ei înșiși l-au 
debutînd luni. 31 august, 
mele două schimburi — 
informează CONSTANTIN PA. 
PUREANU, 
«ului orășenesc 
curs astfel : o 
elevi a lucrat, 
— 11 iulie,
I.A.S. Fetești ;

Aceasta, pen- 
elevii se află 

de 
cel 

al vacan- 
numit, 

„Pri- 
- ne

secretarul Comite- 
U.T.C. — au dp- 
brigadă de 120 
între 29 iunie 
pe terenurile 

a doua briga-, 
dă (alcătuită dintr-o sută de 
membri) (a muncit, în perioa
da 17—29 august, la Fabrica de 
conserve din localitate. Tot aici 
s-a prezentat și cel de-al treilea 
schimb, a cărui activitate se 
va încheia pe 12 septembrie“.

Ne-am îndreptat spre Fabri
ca de conserve. Pe elevi i-am 
putut distinge ușor, după hala
tele de culoare roz, confecțio
nate anume pentru ei. I-am mai 
putut distinge după modul or
donat, disciplinat în care lu
crau, la una din cele mai migă
loase, dar importante, operații; 
sortatul roșiilor și decapitatul 
ardeilor. Erau 150 de băieți și 
fete, toți în clasa a X-a. 150 de 
interviuri-fulger ar fi semănat 
întru totul cu răspunsul pe care 
ni l-a dat o fată oacheșă, 
popasul de cîteva clipe 
două transporturi 
„Știm că este nevoie de noi, de 
munca noastră. Ni s-au încre
dințat îndatoririle unui schimb 
de muncă și ne străduim să răs
pundem cum se cuvine acestei 
încrederi“. Astfel, de la ora 8 
la 14, toți cei o sută și ceva de 
băieți și fete suplinesc, făcînd 
față oricăror exigențe, atribu
țiile unui schimb de muncitori, 
în biroul inginerului-șef aveam

să aflăm și detalii. „Luna sep
tembrie este cea mai grea din 
an. în această lună trebuie să 
realizăm 8391 tone produse, 
ceea ce reprezintă 42 la sută 
din planul anual. Numai cu for
țele proprii ne-am fi descurcat 
foarte greu. Prezența elevilor 
ne este cu atît mai necesară, cu 
eît ambele serii au muncit bine, 
asigurind zilnic circa 5 tone de 
mațerie primă, ceea ce înseam
nă 16—17 tone de produs finit. 
Subliniez că aceasta este nor
ma unui schimb calificat“. Aici, 
însă, aveam să luăm cunoștință 
și cu ,un aspect mai puțin dorit: 
adeseori, cadrele didactice de
semnate a-i însoți pe elevi la 
muncă fac orice, numai această 
datorie nu. Chiar în ziua în 
care ne aflam printre elevi 
n-am întîlnit decît un singur 
profesor, Paraschiv Dincă. cei
lalți doi (Ion Răduță și Ioana 
Șeinoiu) lipsind, vorba cîntecu- 
Iui, cu desăvîrșire. Este o situa
ție care se cere cu atît mai ur
gent remediată, cu cît — se știe 
— și după începerea anului șco
lar elevii (în totalitatea lor) 
vor continua să aducă un ajutor 
prețios acestei fabrici. O sem
nalăm — ca atare.

DRUMETIND PRIN 
ȚARA MOȚILOR

în 
între 

de lădițe :

Un grup de tineri din 
prinderile, școlile și instituțiile 
Clujului au participat la excursia 
tematică „Țara Moților — Munții 
Apuseni“, organizată de sectorul 
de turism al Comitetului județean 
Cluj al U.T.C. De la Cheile Tur- 
zii itinerariul a continuat spre 
Abrud, la acel splendid Ghețar 
de la Scărișoara. Un alt popas în
tre dealurile din inima Munților 
Apuseni, pe platoul Padiș, apoi 
Cîmpia Tisei, Piatra Craiului... 
iată traseul unor amintiri de neui
tat.

între-

B. NEAGOE

(ora 20.30) ; VALEA PĂPUȘILOR 
(ora 15,30 ; 18).

SUNETUL MUZICII : rulează 
la Patria (orele 9; 12,45; J6,39;
20,15).

INTÎLNIREA ; rulează la Repu
blica (orele 8-, 10,30; 13,15: 16). Ora 
20 GALA FILMULUI DIN R.P.D. 
COREEANA), Stadionul Dlnâmo 
(ora 20), Parcul Herăstrău (ora 20).

MAYERL1NG (ambele serii) : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16; 19,45) Melodia (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Modern (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Gră
dina Doina (ora 20,30), Arenele Ro
mane (ora 20).

DEGETUL DE FIER î rulează la 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulează 
la Capitol (ora 9,45) ; SĂRMANII 
PLACAI (orele 12; 14) ;AȘA AM 
VENIT (orele 16,15; 20,15).

AMBUSCADA : rulează la Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

ÎNTOARCEREA doctorului 
MABUSE : rulează la Festival 
(orele 8,45; 11; 13,39; 16; 18,30; 21), 
Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20,30), Feroviar (oiele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Festival (ora 20), Flamura (orele 
11; 16; 18,15; 20,30).

MONȘTRII : rulează la Central 
(orele 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18,15 ; 20,45). Floreasca (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

FUMUL î rulează la Ltlmlna (o- 
rele 18,30; 20.4Ș).

ARGOMAN SUPERD1ABOLI- 
CUL : rulează la Lumina (orele 
9,30—16,30 in continuare) ; Cotro- 
cenl (orele 15,30; 17,45; 20), Grădina 
Moșilor (ora 2(1).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 11; 
15; 17.30; 20).

HATARt ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

PROFESORUL INFERNULUI : 
rulează la Grivița (orele 16; 18,15; 
20,30), Popular (orele 15,30; 18).

ACEASTĂ FEMEIE ; rulează Ia 
înfrățirea (orele 15.30; 17,45: 20),
Volga (orele 16.30; 18,30; 20.30),
Popular (ora 20,15).

ASUL DE PICA : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18).

PAN WOLODYJOWSKI (ambele 
serii) : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

TIFFANY MEMORANDUM ! 
rulează la Bucegi (orele 10; 15,30; 
17,45), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,13), Grădina Bucegi (ora 20), 
Grădina Aurora (ora 20,15).

IUBIRI TĂCUTE : rulează la 
Unirea (ora 15 30) ; AȘTEAPTĂ 
PÎNĂ SE ÎNTUNECĂ (ora 18), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

FRAȚII SAROYAN : rulează Ia 
Lira (ora 15,30). COMISARUL X 
ȘI PANTERELE ALBASTRE (ora 
18). Grădina Lira (ora 20).

ORA HOTARITOARE : rulează 
la Drumul Sării (ora 15.30), 
FREDDY ȘI ClNTECUL PRERIEI 
(orele 17,45; 20).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Ferentari 
(orele 15,30: 18; 20,15).

PETRECEREA : rulează la Ciu
lești (orele 15,30. 18; 20,30). Arta 
(orele 15.30: 18), Rahova (orele
15,30; 18) Grădina Arta (ora 20,15), 
Grădina Rahova (ora 20,15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulează 
la Gloria (orele 9, 11,15: 13,30; 16;
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18), Grădina ~
(ora 20).

INTÎLNJRE LA VECHEA 
CHEE : rulează la Munca 
16; 18; 20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Flacăra (orele 16; 18; 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18). 
Grădina Vitan (ora 20,30), Crîngași 
(orele 15.30: 18: 29.15).

FERESTRELE TIMPULUI 
lează la Progresul (ora 18).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROI.OV : rulează la Viitorul

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează Ia Grădina Capitol 
(orele 19,30; 21,30).

STRĂINII : rulează la Grădina 
Buzești (ora 20,15).

STĂPIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Progresul (orele 15,30), Pro- 
gresul-Parc (ora 20).

CAVALERUL PARDAILLAN șl 
ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN : 
rulează la Cinemateca — Union 
(orele 9; 12,30; 16; 19.30).

VINERI, 4 SEPTEMBRIE 1S7«

Teatrul „C TSnase“ (la Grădina 
Boema) ; SOMATUL LUNII — 
ora 20.

VINERI 4 SEPTEMBRIE 197©
Tomis

MOS- 
(orele

ru.

17,00 Deschiderea emisiunii. Cam. 
pionatele internaționale ale Ro
mâniei la lupte libere și greco- 
romane. Transmisiune de la Sala 
Sporturilor Floreasca ; 1.8,00 Tu
rism — vacanță '70 ; 18,20 Cămi
nul ; 19,15 Anunțuri — publicita
te : 19.20 1001 de seri — emisiune 
pentru, cei mici ; 19.30 Telejurna
lul de seară ; 20,00 Reflector ;
20,15 Film artistic „Veneția, luna 
și tu“ — comedie cu Alberto 
Sordi ; 22,00 24 de ore înaintea în
ceperii celui de al V-lea Festival 
și Concurs Internațional „George 
Enescu“. Reportaj de Florica 
Gheorghescu ; 22.30 Telejurnalul
de noapte.

• UN RAID DE 30 DE ZILE. 
Serviciul judiciar al I.M.J. Il
fov l-a prins pe Jingan Savu 
(24 de ani), infractor notoriu, 
care într-o lună, prin ruperea 
lacătelor, spargerea plafoane
lor sau alte asemenea procedee 
a vizitat un garaj din Tg. Mu
reș, magazinul universal din 
Gura Arieșului — județul Alba, 
bufetul din Grădiștea — jude
țul Ilfov, magazinul din satul 
Mărunțișu — Buzău, cel din 
Moțăieni —• Dîmbovița, magazi
nul universal din Vîlcele — Ar
geș, depozitul de combustibil 
din Poarta Albă — Constanța 
și magazinul universal din co
muna Buzescu — Teleorman. 
Acest raid de spargeri i-a per
mis să adune 16 000 de lei, apa
rate de radio, un magnetofon, 
o butelie, numeroase obiecte 
de îmbrăcăminte și parfumerie, 
12 ceasuri. O parte din obiecte 
au fost găsite la el sau recupe
rate de Ia cei ce le-au cumpă
rat. Cercetările continuă.

• DIN CE CIȘTIGA GIPSIE- 
RUL. Dumitru 
cu punerea în 
lor la clinica 
spitalului nr. 1 
carea sa medicală era de felcer. 
In particular însă, la locuința 
Iui Natalia Crișu, din str. 
publicii nr. 37, el a 
veritabilă clinică 
în care a efectuat 
iunie 1967 — aprilie 
măr de 28 de 
sarcină, soldate 
după declarația 
Dosarul a fost 
raturii.

Iftode se ocupa 
gips a fracturi- 
III chirurgie a 
din Iași. Califi-

Re
deschis o 

clandestină 
în perioada 
1970 un nu-

întreruperi de 
cu un venit net, 
sa, de 24 800 lei. 
înaintat procu-

PARTE 
la o petre- 
prieten Vic- 
Iași a furat 
al unei per-

• CEA MAI MARE 
A VIEȚII. Invitat 
cere în casa unui 
tor Gibanu — din 
aparatul fotografic
soane care participa și ea la a- 
ceastă reuniune între amici. I.a 
48 de ani V, G. a fost din 
arestat. Pînă acum el a 
fost condamnat de 5 ori la 
depse totalizînd 34 de ani 
chisoare.

nou 
mai 
pe- 
în-

dus 
localitate 
prietene.

• CEI DOI VITEJI. G. M. și 
D. L. din Topoloveni s-au 
Ia restaurantul din 
împreună cu două
G. M. avea la el 2 600 lei și în 
momentul cînd a plătit consu
mația a scos întregul teanc de 
bani pe masă. Patru indivizi de 
la o masă vecină au apreciat 
posibilitatea unei „lovituri“. în 
timp ce G. M. și D. L. își con
duceau prietenele spre Fabrica 
de conserve unde acestea ur
mau să intre în tură, în dreptul 
unui teren viran au fost atacați 
și jefuiți de o bandă care între 
timp se ridicase la... 12 persoa
ne. Inițiatorii acestei tilhării au 
fost repede identificați și ares
tați. Nicolae Diaconu (21 de ani) 
elev în ultimul an la școala 
profesională a Uzinelor de Au
toturisme Pitești și Ion Neagu 
(18 ani) fără ocupație.

• JOACA DE COPII. Nesu- 
praveghiați, copiii Iui Tudor Tă- 
pîrcă din comuna Șotinga, Dîm
bovița, au aprins niște hîrtii în 
apropierea unei șire 
Incendiul care
din acest joc a produs pagube 
de 15 000 de lei.

de paie, 
s-a declanșat

CRONICA

Cam mohorîte, „peisajele* 
Domniței Văduva sînt, de fapt, 
tînguiri sentimentale în rama iu
birii și morții. În ciuda dezlănțui
rilor cromatice la nivelul expre
siei, desenul apare, adesea, fără 
culoare. Contururile, învăluite în 
umbră, nu se oferă, cu claritate, 
retinei ; sau nu-și oferă unghiuri
le cele mai avantajoase. Dezamă
giri („De pleci sau de vămii, 
pustie-i ora"), nedumeriri erotice 
(„Te poate-nfiora un ciot de ur
mă / Ivit printre alămuri P"), de- 
gradeuri cosmice, cam de mîntu- 
ială lucrate, am întîlnit, cu duiu
mul și la alți poeți. Autoarea 
pare mai originală (dar mai puțin 
artistă) în soluțiile oferite, ca o 
terapeutică, chinurilor iubirii tre
cute : prin renunțarea la amin
tiri. Fondul e, în defintiv, opti
mist : „Mai hine-n largile amieze 
/ Să treci aglomerat de viață și 
fără amintiri, / Să tragi zăvoare-n 
urmă și să spulberi 1 Ecoul, tu, 
fericitule". („Mai poți dori“).

Inegale, poeziile își etalează, 
rind pe rînd, facilități și virtuți. 
Astfel, în „Rugă“, cînd np se 
aprinde, inestetic, „un iz de ciri
pit", lutul crește „și dincolo de 
ziduri" ; în „Nisipuri", în schimb, 
mai vizibile sînt eșecurile : „Lo
cul ars al vreunei fînlîni ce ș-s 
călătorit", „Sentimente trosnind 
sub pași la marile răscruci“ nu 
oferă prea multe șanse lirismului 
îndoielnic al piesei.

Pe neobservate, totuși, semnele 
de adevărată poezie se aglome
rează în ciclul titular și ele vor 
cristaliza în grația și feminitatea 
indicibilă a cîtorva poeme. Prin
tre care : „Albastre ginduri urcă 
prin tulpini", „Ningea orar, fi 
albe felinare“ sau „Și e tirziu, de 
tine mi-e sufletul prea plin". Ci
tez din cea dinții ; „Albastre gîn- 
duri urcă prin tulpini, / Sttîngînd 
aroma fehrelor de vară. / Plăpîn- 
dă mîngîierea se destramă / Pe 
ochii tăi — petale de afini. / / 
Ispitele se trag spre rădăcini, / 
Dospind subtile doruri minerale 
—• / Și urcă-n suple vase de lu
mini / Albastre ginduri spre frun
zișuri rare". In „Ningea arar, și 
albe felinare“ și în „Și e tirziu, 
de tine mi-e sufletul prea plin", 
influența lui Labiș e evidentă. 
Dar împrumutînd candoarea ado
lescentină, cu gravitățile și triste
țile ei, Domnița Văduva nu o co
lorează pastiș, ci îi conferă o notă 
personală, o solemnitate mai 
blîndă. mai plină de feminitate : 
„Și e tirziu, de tine mi-e sufletul 
prea plin — / Ai ochii azi prea 
limpezi, prea fără de culoare. / 
își trec veninul plopii spre celă
lalt tărîm, / Iar zările sînt vinete 
fi rare. / / Incovoiați, și galbeni, 
ne pierdem in tăceri, / Cu șerpi 
de foc pereții încearcă să ne-as- 
mută — / Din aripi storc cocorii 
indiferente ploi / Pe-al cîrtițelor 
anotimp de nuntă“.

★

în volumul Grefei Tartler, exis
tă mai multe intenții decît reali
zări lirice. Nu-i vorbă, „APA 
VIE" conține și cîteva dovezi au
tentice de poezie. De pildă, 
„Florestan și Florisolda“ sau „Mit 
floral“. „Zile de lut“ închide 
chiar o anume solemnitate ritua
lică : „Trecutul meu slujește lui 
Osiris — /.../ sau uneori pornește
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intr-o barcă / pe fluviul scris ou 
fum de luminare — /.../ adoarme 
pe uranicele trepte / și lasă-n 
locu-i cîte-o figurină I din lutul 
ars pe care în mormînt / mi l-am 
jertfit sclaviilor solare“.

Din nefericire, „sclaviile sola
re" se convertesc grabnic în 
„sclavii banale“, raportabile ori
cărei cariere de locuri comune șl 
incongruențe. Nu lipsesc, acestui 
„muzeu“ desuet, confuziile între 
versul ermetic și versul încîlcit, 
calambururile de album nepre
tențios („să mă aștept devreme și 
de vremuri", „Mereu răsucesc o 
cheie de tei — / (iubesc) / spre 
bolta pupilei amare“), „meditații
le“ rudimentare, de genul : „Ești 
ager și-ai vrut să fii ager, / În
țelept și tot asta ai vrut“ etc.

Regăsim, și la Grete Tartler, 
încercări de descântec, dar nu 
mai presus de acele hibride com
puneri în care autorii caută — 
fără a izbuti, de cele mai multe 
ori — să articuleze artistic dic- 
te-ul suprarealist la secvențe în 
care se mimează texte din jocul 
copiilor. Și cum, adesea, fuziunea 
estetică este compromisă, astfel

de versuri se sustrag privirii cri
tice.

Afirmam, mai sus, că, la Grete 
Tartler, se pot detecta multe in
tenții lirice. Virtualitățile de azi 
ar putea deveni realități estetice, 
mîine. Pînă atunci...

NICOLAE BALTAG -
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la FMEB cîțiva auziseră a- 
ceeași informație de la stația 
de radioficare. Aflaseră deci 
numele colegului lor cîștigă- 
tor. Dar altceva ?

Nimic, din păcate. Nimeni 
dintre cei chestionați nu a pu
tut să ne ofere mai detaliat 
și mai precis date despre fe
lul concret în care au fost 
obținute succesele, despre 
modul în care s-au pregătit 
pentru această acțiune tinerii,

forma proba practică a con
cursului. Adică probleme de 
reală utilitate practică ce cpn- 
fruntă zi de zi munca tineri
lor.

Inginerul Ierhan de la Fa
brica de mașini electrice, unul 
din membrii juriului, relevînd 
însemnătatea pe care a avut-o 
în cîștigarea concursului cali
tatea, precizia și îndemînafea 
concurenților, factori de altfel 
de care depind esențial pro
ductivitatea muncii și discipli-

Cine-i cunoaște 
pe câștigătorii
„ Olimpiadei 

strungarilor"?
In sfîrșit cum au ajuns ei pî
nă la acest final lăudabil. Din 
partea tinerilor au existat du
pă aflarea rezultatelor con
cursului, cîteva tentative de a 
afla mai multe lucruri. Răs
punsul n-a venit însă de nică
ieri. Organizațiile U.T.C. s-au 
rezumat doar la notificarea 
momentului, ocolind nemo
tivat adevărata perspectivă a 
acestuia. Iulian Pamfilie de 
la „Vulcan“, unul dintre lau- 
reați, ne-a mărturisit că s-ar 
fi așteptat ca după concurs să 
se întîlnească cu tovarășii săi 
de organizație și de muncă, 
să le vorbească despre reușita 
sa, despre amănuntele tehni
ce, operațiile tehnologice, pre
gătirea sculelor, a mașinii, în 
vederea realizării piesei ce

acțio- 
dar 

prea

zicea 
ar fi

na tehnologică, nu făcea alt
ceva decît să sublinieze și 
dînsul extrem de prețioasa o- 
cazie pe care concursul îl o- 
feră organizațiilor de-a 
na pe planuri multiple 
care nu s-au dovedit 
prompte în a-1 folosi.

Iar unul dintre tineri 
. într-o doară, că, dacă

fost vorba despre o partidă 
de fotbal, chiar a doua zi s-ar 
fi discutat și răsdiscutat totul, 
pînă în cele mai mici detalii.

Paralela conține în ea o e- 
videntă notă de critică la a- 
dresa organizației U.T.C. De
sigur, acceptăm teoretic va
loarea educativă a exemplului 
pozitiv, dar de ce nu încer
căm să-i dăm acestei valori și 
valențele practicii ?
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Nu vă mirați că italienii au învins în cea mai frumoasă semifi
nala din istoria fotbalului modern. Au fost mai buni, au meritat 
succesul și vă spun și de ce : au avut în Alhertosi un portar gro
zav. In al doilea rînd, vest-germanii, storși de vlagă după crunta 
răfuială cu englejii, nu s-au bucurat de servicii satisfăcătoare din 
partea portarului Maier. Am putea spune că lupta s-a dus între 
cei doi portari, victoria a stat în mîinile lot înmănușate, pentru 
că șuturi formidabile au fost și de-o parte și de alta. Dar, în timp 
ce Alhertosi a neutralizat un șut bombă al lui Lihuda și altul al 
lui Grabovski, ambele pasibile de a deveni goluri în proporție de

face prima vizită lui SchnelUnger, se contrează suprabărhătește cu 
Overath, cîștigă balonul, fuge după el în patru labe, îl împinge 
cu genunchiul la Boninsegna și acesta îi așează fulgerător în pla
să, prin dreapta lui Maier, ascuns tot timpul prin colțurile întu
necate ale porții. Vest-germanii înțeleg că meciul a Început mai 
devreme decît se așteptau, își aduc aminte de invitația domnului 
Brandt la palatul Bundestagului. în caz de ciștig. și Gerd Miiller 
trimite imediat un proiectil de la 25 de metri spre păianjenul 
sting al lui Alhertosi, dar acesta se lungește vreo patru metri și 
scoate mingea afară cu un vîrf de deget. Intră în vîrtejul disperă-

15. ACEI JUCĂTORI MINUNAȚI
99 la sută, Maier a primit ultimele trei goluri din cauza poziției 
sale dezordonate și neinspirate. Antrenorul Schoen, bărbat delicat 
și nobil, n-a lăsat întreaga vină pe seama lui, apreciind că acesta 
și-a făcut datoria „atît cît a putut", dar adevărul este unul sin
gur : nemții n-au avut portarul care le trebuia pentru un meci 
cu o atît de mare încărcătură nervoasă. în plus, arbitrul Yamasaki 
i-a protejat oarecum pe italieni (poate pentru a dezminți pretinsa 
campanie organizată împotriva lor), scutindu-i de un penalti clar, 
atunci cînd „prințul Miinchenului", Be'ckenbauer, pornit intr-un 
marș irezistibil spre poarta lui Alhertosi, a fost cosit cu disperare 
în careul mic de către Ceru.

Pentru cei care au ținerea de minte ieșită din formă, recapitulez 
aici momentele palpitante ale teribilului meci care a ținut în pi
cioare toată noaptea o Europă întreagă.

S-a început domol, vest-germanii din spirit de economie, italie
nii din precauție. Abia în minutul opt se întîmplă ceva, cînd Riva

rii Beckenbauer, Seder și Grabovski, dar italienii stau ou toții în- 
colonați în fața porții și curăță- toate pericolele. Ei se mulțumesc 
să atace doar cu doi oameni, dar cînd aceștia se numesc Mazzola 
sau Riva, apărarea cam înnămolită a nemților se sperie și recurge 
la violențe. Așa s-a întîmplat în minutul 44 cu Mazzola, care a 
fost luat în brațe și aruncat peste tușă de către Schulz, toomai în 
clipa cînd își pregătea șutul hotărîtor.

După pauză, ne mirăm văzînd că Mazzola, marele pivot al lui 
Inter, e oprit pe tușă în favoarea lui Rivera și că Lihuda va pre
lua sarcinile lui Lohr, foarte stăruitor pînă atunci.

Vest-germanii par deciși să egaleze cît mai repede și, în numai 
șapte minute, au cinci împrejurări uriașe de gol pe care le ratează 
la milimetru sau le salvează magnificul Alhertosi. Apoi din nou 
Yamasaki dovedește că are ce are cu nemții și le refuză un pe
nalti, pentru ca apoi să-i recompenseze cu două minute de prelun
gire, peste cele 90 trecute. Ajunși pe ultima curbă a disperării,

vest-germanii se duc cu zece oameni în atac ca să-și încerce no
rocul și iată că stoperul Schnellinger egalează la o centrare a lui 
Grabovski, reconfirmîndu-și echipa ca cea mai mare specialistă a 
etalărilor de ultimă clipă.

Uluit de final, Schoen vine în teren și se tăvălește pe iarbă cu 
jucătorii cinci minute, iar spectatorii mexicani lansează salve de 
petarde în cinstea celor două magnifice echipe.

Imediat după începerea prelungirilor, nemții o iau la fugă spre 
victorie și peste numai cinci minute, Miiller fură o minge trimisă 
acasă de Paletti, îl trîntește pe Alhertosi și înscrie. Arbitrul stă 
o clipă cu fluierul în gură, vede că portarul italian nu se ridică 
din iarbă, apoi acordă totuși gol, Rivera îl scutură de piept, dar 
golul rămîne gol. Italienii jură răzbunare și peste numai trei 
mituite, fundașul Burnich vine in față în acel stil întemeiat de 
Fachetti, trece ușor prin apărarea înmuiată de ploaie și oboseală 
a nemților și egalează, figura lui fiind urmată imediat de către 
Riiin, care aduce scorul în favoarea sa. Lovituri șocante ca în tea
trul bulevardier, căci abia se pune mingea la centru și Miiller 
egalează: 3—3. Nervii noștri nu mai rezistă la atitea șocuri bru
tale, doamne, ne întrebăm, ce-o să se mai întîmple ? Se întîmplă 
că apărarea vest-germană este, intr-adevăr, zdrobită de oboseală 
(Beckenhauer s-a rănit, are o mină legată de git și n-o mai poate 
ajuta), așa că Rivera înscrie golul victorios nederanjat de. nimeni.

Douăzeci de milioane de italieni ies în miez de noapte în stra
dă, călări pe mașini, și strigă pînă dimineața numele drag al lui 
Rivera, gata-gata să demoleze clădirea unui ziar milanez care îl 
jignise cu o zi înainte pe idolul lor cu un cuvînt ce s-ar putea 
traduce pe românește cu termenul „papițoi“.

In aceeași dimineață, cinci „Caravelle“-uri iau cu asalt Atlan
ticul, aducînd în Mexic întărituri masive pentru tifosiștii care se 
pregăteau pentru marea finală. Presa din Ciudăd de Mexico rela
tează că Zagallo, antrenorul Braziliei, a văzut, studiat și conspec
tat respectivul meci de trei ori și a transmis acasă ordinul de a se 
intensifica pregătirile pentru carnaval, întrucît italienii vor veni în 
finală cu toate cartușele trase.
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LA ANIVERSAREA REVISTEI „LUPTA DE CLASĂ" TELEGRAME PLECAREA DELEGAȚIEI

ADUNAREA FESTIVA
Tn sala de marmură a Casei 

Scînteii a avut loc joi după-amia
ză adunarea festivă consacrată 
împlinirii a 50 de ani de la apa
riția primului număr al revistei 
„Lupta de clasă“, organ teoretic 
Și politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist ~

La festivitate au luat parte to
varășii Paul Nieulescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popes- 
eu. Leonte Răutu, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Gere, membri ai 
C.C. al P.C.R., activiști de partid, 
vechi militanți ai mișcării munci
torești din țara noastră, colabora
tori ai revistei, oameni de cultu
ră, ziariști din presa centrală și 
de la diverse publicații.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al re
vistei „Lupta de clasă", care a 
vorbit despre activitatea desfășu
rată de revistă de-a lungul celor 
50 de ani.

Vorbitorul a relevat rolul de 
mare însemnătate în activitatea 
ideologică și organizatorică în 
ș ederea creării Partidului Comu
nist Român pe care l-a avut re
vista „Lupta de clasă“, locul de 
seamă pe egre ea l-a ocupat de-a 
lungul deceniilor ca instrument al 
detașamentului de avangardă 
marxist-leninistă a olasei noastre 
muncitoare. Referindu-se la acti
vitatea din timpul celor 20 de ani 
de ilegalitate, redactorul-șef al 
revistei a evocat condițiile grele 
în car# sute și mii de comuniști, 
eu prețul vieții și libertății lor, 
au redactat, tipărit și difuzat din 
om în om revista. După 

'cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare și alia- 
ții ei, revista „Lupta de clasă" 
a reapărut. în anul 1948. conti
nuând a fi. în noile condiții, o 
tribună de luptă a partidului pe 
plari teoretic și politic.

în continuare tovarășul Ștefan 
Voicu a arătat : Paginile revistei 
au reflectat pas cu pas desfășu
rarea procesului revoluționar din 
România, anlicarea creatoare de 
către partidul nostru a legilor 
generale de dezvoltare a societă
ții și de construcție socialistă la 
particularitățile țării noastre, con
tribuția Partidului Comunist Ro
mân la îmbogățirea experienței 
mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale, la îmbogățirea te
zaurului teoretic al marxism-le- 
ninismului.

Cu deosebire în ultimii ani, 
mai ales după Congresul al IX- 
lea al parli.cltilui, țâre marchează 
începutul uneia dintre cele mai 
fertile perioade ale construcției 
socialiste, atenția acordată de 
partid, de conducerea sa, 
tivității teoretice, gîndirii 
cial - politice marxist - leninis
te, a insuflat întregii vieți 
ideologice a partidului, a țării, 
un spirit înnoitor și cutezan
ță, îndemnul la o permanentă 
confruntare a teoriei cu practica, 
la permanenta căutare și descifra
re a noului în lumina concepției 
materialist-dialectice.

Vorbitorul a arătat că revistei 
îi revine obligația de a manifesta 
interes și receptivitate față de 
tot ce este nou în realită
țile și practica socială, în știință, 
ideologie, cultură, de a face 
mai bine cunoscută contribuția 
Creatoare a partidului nostru la 
'larificarea acutelor probleme 
ideologice ale contemporaneității.

Român.

ac- 
so-

Tovarășul Ștefan Voicu a asi
gurat conducerea partidului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
întregul colectiv al Redacției nu 
va precupeți nimic pentru ca re
vista să contribuie eu toate for
țele sale la înfăptuirea politicii 
partidului.

în continuare, a luat cuvântul 
tovarășul Alexandru Ionescu, re
dactor șef al ziarului „Scînteia".

Aniversarea pe care o cinstim 
azi, a spus vorbitorul, dobîndește 
o semnificație cu atit mai pro
fundă cu cît are loc pe fundalul 
pregătirilor pentru sărbătorirea 
gloriosului semicentenar al parti
dului. Stagiul publicistic de jumă
tate de secol pe pozițiile marxist- 
leninismului oglindește tradițiile 
vechi și bogate ale mișcării re
voluționare din țara noastră ; sîn- 
tem îndreptățiți să-l consemnăm 
ca o ilustrare grăitoare a atenției 
primordiale pe care partidul nos
tru a acordat-o în decursul între
gii sale existențe activității ideolo
gice, răspîndirii în mase a ideilor 
revoluționare ale socialismului.

Dacă ar fi să descifrăm trăsă
turile distinctive ale articolelor din 
colecția revistei, vom constata că 
prin ele trece ca un fir roșu fi
delitatea neabătută a partidului 
nostru față de principiile mar- 
xism-leninismului, dragostea sa 
neabătută față de patrie, atașa
mentul la ideile internaționalis
mului.

Aducînd un salut din partea 
Prezidiului Academiei de Științe 
Sociale și Politice, tovarășul Mi
ron Constantinescu, președintele 
Academiei, a spus i Rezultatele pe 
care revista dumneavoastră le-a 
obținut în sprijinirea eforturilor 
poporului nostru pe calea indus
trializării socialiste, a cooperativi
zării agriculturii, a generalizării 
relațiilor socialiste de producție în 
economia națională, în lupta pen
tru transformarea ideologiei 
marxist-leniniste în ideologia do
minantă în tara noastră, pentru 
avîntul științei și culturii și le
garea lor de cerințele vieții, de 
interesele majore ale poporului, 
au situat-o la Ioc de cinste.

Academia de Științe Sociale și 
Politice vede în revista „Lupta 
de clasă' o publicație militantă, 
o tribună înaintată de promova
re a ideologiei marxist-leniniste și 
a politicii partidului nostru, o 
armă de preț în lupta pentru în
tărirea politică și organizatorică a 
rîndurilor partidului nostru, pen
tru generalizarea teoretică a fe
nomenelor economice, sociale și 
politice.

în numele comuniștilor, al tu
turor lucrătorilor din Uzina de 
utilaj chimic „Grivița Roșie“ din 
Capitală, a adresat felicitări 
colectivului redacției revistei 
„Lupta de clasă" tovarășul Con
stantin Zamfir, secretarul Comi
tetului de partid, care a spus 
printre altele :

Pentru noi cei ce lucrăm în 
fabrici și uzine, revista „Lupta 
de clasă“ constituie împreună cu 
celelalte ziare și publicații de 
partid un prețios sprijin în activi
tatea ce o desfășurăm în vederea 
propagării politicii interne și ex
terne a partidului nostru, a ridi
cării conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, a mobilizării lor 
în ampla operă de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Luînd euvîntul în numele

Uniunii Ziariștilor, al redacției 
„Contemporanul“, tovarășul
George Ivașcu a spus :

Apariția „Luptei de clasă“ în 
1920 se înscrie într-un context larg 
de asiprații și revendicări ce cu
prinsese societatea românească re
cent ieșită dintr-un război care a- 
dusese atâtea prefaceri în lucruri 
și conștiințe. Alături de „Lupta 
de clasă“, o serie de alte publi
cații își afirmau ferm voința de 
a continua, pe o treaptă nouă, 
tradițiile revoluționare antebe
lice.

Referindu-se la seria legală a 
„Luptei de clasă“, vorbitorul a 
subliniat că colecția acestei noi 
serii va trebui să rămînă pentru 
istoricul viitor una din sursele de 
reconstituire a climatului unui 
sfert de veac de edificare, în con
diții atît de complexe, a României 
socialiste.

A vorbit apoi tovarășul Ion 
Mitran, redactor șef adjunct al 
revistei „Lupta de clasă“, care a 
spus : Redacția „Lutei de clasă“, 
sub conducerea directă a Comi
tetului Central, este conștientă 
de eforturile și mai mari ce tre
buie să le depună pentru a se 
situa permanent la înălțimea în
crederii acordate, a sarcinilor 
puse de partid presei, muncii 
ideologice. Vorbitorul a 
tat că întregul colectiv al 
redacției se angajează în fața 
conducerii partidului să mun
cească neobosit pentru ca pa
ginile revistei, oglindind multila
terala activitate a partidului în 
conducerea societății, politica sa 
internă și externă să fie totdea
una la nivelul valorii și dinamis
mului caracteristice acestei poli
tici, al prestigiului ei recunoscut 
în lumea de azi.

în încheierea adunării s-a dat

ară-

JORGE PACHECQ ARECO, președintele Republicii Orien
tale a Uruguayuliii, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, o telegramă cu următorul conținut:

Mulțumind Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări 
transmite cu prilejul zilei Independenței Naționale, vă ex
prim la rîndul meu cele mai bune urări pentru prosperitatea 
nobilei națiuni române și pentru fericirea dumneavoastră 
personală.

P.S.D. DIN FINLANDA SPORT

citire telegramei pe care colecti
vul revistei „Lupta de clasă“ a 
adresat-o Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Asigurăm Comitetul Central — 
se spune în telegramă — că sîn- 
tem 
rile mari 
revin 
relor obiective și 
sate de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român în 
vederea edificării în patria noas
tră a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Vom milita și de acum înainte 
pentru a face larg cunoscut 
fundamentul teoretic al politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru.

Pentru noi, cei care lucrăm pe 
frontul ideologic, activitatea

conștienți de îndatori- 
și complexe ce ne 

în lumina însuflețitoa- 
sarcini tra-

frontul 
practică 
creatoare 
fășurați dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, în fruntea partidului 
și statului, reprezintă un mobili
zator îndemn, un strălucit exem
plu de înaltă principialitate 
marxist-leninistă în sesizarea și 
aprofundarea noilor fenomene 
care apar în evoluția societății 
noastre socialiste, a lumii con
temporane, a procesului revoluțio
nar mondial.

înalta distincție care a fost 
acordată revistei „Lupta de cla
să“, aprecierile pe care le-ați 
rostit cu acest prilej, indicațiile 
privind munca de viitor, consti
tuie pentru noi, ca și pentru în
treaga presă, un imbold și un 
prețios sprijin în perfecționarea 
activității teoretice și publicistice.

ideologic,
și teoretică, profund 

pe care o des-

Generalul SUHARTO, președintele Republicii Indonezia, a 
adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, o tele
gramă în care se spune : ** .

în numele guvernului imțpnezian, mulțumesc în modul cel 
mai sincer Excelenței Vohstre pentru amabilul mesaj de 
felicitare adresat cu ocazia !$jj?let de-a 25-a aniversări a zilei 
independenței Republicii Indonezia și, la rîndul meu, vă 
transmit cele mai bune urări.

Primire la
Consiliului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gehorghe Maurer, a 
primit joi dimineața pe Conrad 
Ahlers, secretar de stat, șeful O- 
ficiului Federal de presă și in
formații al guvernului R. F. a

• PREȘEDINTELE COMI
TETULUI DE STAT AL PLA
NIFICĂRII, Maxim Berghianu, 
a plecat joi dimineața la Berlin 
în vederea semnării protocolu
lui de colaborare economică în
tre organele Centrale de planifi
care din cele două țări, pe pe
rioada anilor 1971—1975.

de Miniștri
Germaniei, care și-a petrecut cî- 
teva zile de concediu In Repu
blica Socialistă România.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Delegația Partidului Soțial- 
Democrat din Finlanda, con
dusă de tovarășul Kalevi Sor- 
sa, secretar general al parti
dului, care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R., a plecat joi, 3 sep
tembrie, de la Constanța, în- 
toreîndu-se la Helsinki. Din 
delegație au făcut parte tova
rășii S.vliit Siltanen. membră 
a Comitetului Executiv, pre
ședinta Uniunii femeilor so- 
cial-democrate din Finlanda, 
și Vilho Halme. membru al 
Comitetului Executiv al P.S.D. 
din Finlanda.

în cursul zilei de 1 și 2 sep
tembrie, membrii delegației au 
vizitat Combinatul Petrochi
mic Ploiești și Uzina „Tracto
rul“ din Brașov. Ei s-au întîl- 
nit cu membri ai Comitetului 

-județean Brașov al P.C.R. Cu 
acest prilej, tov. Constantin 
Cîrțină, prim-secretar al Co
mitetului județean Brașov al 
P.C.R., a înfățișat oaspeților 

■ aspecte din activitatea și preo
cupările organizației județene 
de partid.

Concurs atletic
internațional

Gazdă - Clubul Metalul
Incepînd de la ora 16,00 va 

avea loc mîine pe Stadionul Re
publicii un concurs atletic cu 
caracter internațional, organizat 
de clubul sportiv METALUL. 
Vor participa un grup de atleți 
italieni din cadrul organizației 
U.I.S.P., atleți de la S.C. Leip- 
zig (R.D.G.) și, bineînțeles, atle- 
ții clubului organizator din care 
fac parte campioana olimpică 
Lia Manoliu și componenți ai 
loturilor republicane de seniori 
și juniori printre care Șerban 
Ciochină, Maria Lincă, “ 
Dima, Florea Șandru, 
Ciacoi, Gheorghe Ghipu

Au mai fost invitați numeroși 
alți atleți ai loturilor republi
cane de juniori și seniori, pre
cum și atleți ai cluburilor din 
Capitală și din țară.

Cornel 
Miron 

etc.

MERIDIAN

îl

(Urmare din pag. I) 
prinsă de un colectiv al Centru
lui de cercetări pentru proble
mele tineretului a pus în evi
dentă preocuparea crescîndâ a 
adolescenților pentru formarea 
idealului de viață, proces care 
începe prin însușirea sau alege
rea unui model. Factorii sub 
influenta cărora s-a format my» 
delul de viață la subiecții noștri 
sînt : familia și rudele apropia
te, școala, „experiența de via
ță", literatura, cinematograful, 
prietenii, organizația de tineret, 
emisiunile radio-TV.

în orientarea finalistă a idea
lului, „împlinirea personalității“ 
și „perspectivele profesionale“ 
sint dominante. Alegerea dru
mului în viață, a meseriei re
prezintă o opțiune esențială. A- 
eestea sînt, realmente, unele 
dintre atributele căutării și do- 
bindirii simțului realității, în
tr-un proces dP adaptare — ac
tuală, dar și de perspectivă — 
la realitatea care pregătește ge
nerația de azi pentru solicită
rile corespunzătoare următorilor 
10—15 ani. în mijlocul multiple
lor influente, școlarul, de pildă, 
înclină cind spre o profesie, cind 
spre alta : într-o zi dorește să 
devină cosmonaut, dar a doua 
zi i-ar place să devină inginer, 
a treia — actor. Nu întotdeauna 
insă astfel de schimbări tre
buie taxate drept superficiali
tate. în această fluctuație a do
rințelor și opțiunilor profesio
nale, tînărul se oprește la un 
moment asupra unei meserii 
despre care dorește să capete 
o informație mai amplă, pentru 
a putea să 
noștință <1. ............ ...
personale cu cerințele majore 
ale economiei și culturii națio
nale.

0 altă oercetare a Centru
lui nostru a încercat să abor
deze și această problematică în 
unele școli la clasele a Vil-a ți a 
VlII-a, întrebîndu-i pe elevi ce 
școală și ce profesie au gîndit 
să urmeze. Ne-am temut că e- 
levii nu vor înțelege chestiona
rul nostru. Ei nu numai că l-au 
înțeles, dar au exprimat și ob
servații critice. Astfel, un elev 
ne-a întrebat de ce nu ne-am 
interesat prin chestionar de mo
tivele admirației pentru pro- 

\fesia aleasă. Constatăm și cu 
astfel de ocazii cum copiii de
vin mai maturi la virste tot mai 
miel sub influenta vieții sociale 
moderne, educației. învățămîn- 
tului. literaturii, televiziunii.

L. Ghivirigă — Este îmbucu-

rătoare constatarea că. în ge
nere, tinerii de diferite virste 
răspund pozitiv normelor de 
comportare din societatea noas
tră, tind să satisfacă exigen
țele ei. Chiar elevii de primele 
clase cu care am lucrat în in
vestigațiile făcute, ajung rela
tiv repede să stabilească o ie
rarhie în colectivul lor potrivit 
unor valori reale. Statutul, ro
lul fiecărui membru al clasei 
se constituie ca urmare 3 unor 
însușiri și comportări pozitive 
importante : situația bună la 
învățătură. respectarea disci
plinei școlare, preopupări supe
rioare, înclinații, aptitudini în 
diferite domenii, de cunoaștere, 
de creație. E drept, șîjit sim
patizați și colegii mai puțin si
litori și cuminți dar care știu 
să se joace, să fie veseli, să 
facă șotii amuzante. Cind însă

Ï coreleze în cu- 
de cauză aspirațiile

Cronica • CEA DE-A DOUA ZI a con
cursului atletic din cadrul Jocu
rilor mondiale universitare de la 
Torino a fost marcată de perfor
manțe excepționale. Astfel, atleta 
vest-germană Heide Rosendhal a 
stabilit un nou record mondial la 
săritura In lungime cu rezultatul 
de 6,84 m (vechiul record, deținut 
de românca Viorica Vlscopoleann 
era de 6,82 m și fusese realizat la 
Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico). In această probă, re
prezentanta României, studenta 
Elena Vintilă, a cucerit medalia 
de argint cu 6,35 m. Pe locul trei 
s-a clasat Hlkoko Yamashita (Ja
ponia) — 6,17 m.

• ASTĂZI începe in sala 
FLOREASCA din Capitală între
cerile concursului internațional 
de lupte (grecn-romane și libere) 
la .arc participă sportivi din 
mai multe țări.

șini și comerțului exterior, a ple
cat joi la amiază în R. S. Ceho
slovacă, unde, la invitația vice
președintelui guvernului ceho
slovac, Vaclav Hula, va participa 
la deschiderea celui de-al XH-Iea 
Tirg internațional de la Brno.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost de față Mihai Ma- 
rinescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, miniștri și alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul Cehoslovaciei la 
București, și membri ai ambasa
dei.

U.T.C.
Joi după-amiază s-a îna

poiat în Capitală delegația 
U.T.C. condusă de tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., care a parti
cipat la Conferința tineretului 
pentru problemele securității 
europene de la Helsinki.

La sosire pe aeroportul Oto- 
peni erau de față tovarășul 
Ion Popescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

• JOI DIMINEAȚA a plecat 
la Berlin o delegație militară a 
Republicii Socialiste România, 
condusă ele general-colonel Ion 
Ioniță, ministrul Forțelor Arma
te, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit German și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane va face o vizită oficială 
în această țară.

★

La sosirea în capitala R. D. 
Germane, delegația militară a fost 
salutată de ministrul Apărării 
naționale al R.D.G., general de 
armată Heinz Hoffmann, și alte 
oficialități militare.

Erau prezenți atașați militari 
acreditați în R.D.G.

(Agerpres)

OGLINDA MATURIZĂRII

Viitorii constructori ferventi ad nitratori ai tehnicii miniaturale

dau“. „Caut să suplinesc prin 
muncă ce nu am ca înzestrare 
intelectuală“. „Mă las influențat 
de prieteni, n-am voință“. Sînt 
numai citeva din pozițiile elevi
lor cuprinși în ancheta noastră. 
Este de presupus că stiindu-și 
lipsurile, conștient! de inconve
nientele atitudinii lor, schimba
rea situației în bine poate fi în
lesnită. Mai ales dacă simțul 
realității îi ajută să înțeleagă 
importanța bunei pregătiri din 
școală pentru viitor.

Am avut multe discuții cu e- 
levii privitoare la situația lor 
școlară, la note. Am surprins și 
in această problemă opinii vă
dind o anume obiectivitate; o 
apreciere surprinzător de ma
tură atit a valorii notei, cît și 
a limitelor ei. Deosebit de in
teresant mi s-a părut faptul că 
un grup de elevi din clasele a

clal, de cel familial sau chiar de 
cel natural. In raport cu aceasta, 
el trebuie să gîndească asupra 
acțiunilor sau inacțiunilor sale, 
să-și dea seama de consecințele 
faptelor sale, să le accepte sau 
să le respingă.

Imensa majoritate a tinerilor 
noștri dovedește un simț dezvol
tat al realității. demonstrînd 
concret înțelegerea faptului că 
în societatea socialistă liberta
tea pe care o au trebuie folosită, 
în același timp, spre binele lor și 
al societății. Aflăm insă cotidian 
despre tineri care, fie pentru 
că nu cunosc măsura etică sau 
legală a libertății pe care socie
tatea noastră socialistă o asigură 
fiecărui cetățean, fie pentru că 
dezaprcciază normele de con
viețuire socială, socotind că au 
dreptul la o libertate absolută, 
săvîrșesc abateri față de care

• TOVARĂȘUL ION PĂȚAN, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, însoțit de specialiști din 
domeniul construcțiilor de ma-

ACCIDENT LA ARAD
în noaptea de 1 spre 2 septem

brie, la Arad s-a prăbușit o 
aripă cu 10 apartamente a unui 
bloc de pe strada Cocorilor.

In urma acestui accident 15 
locatari și-au pierdut viața, iar 
alții au fost răniți.

Organele locale au intervenit, 
luînd măsuri operative impuse 
de situație, salvîndu-se astfel. 
alte vieți omenești, precum și 
bunuri materiale. Celor rămași 
fără adăpost li s-au acordat în
grijirea și sprijinul necesar.

Din partea conducerii partidu
lui și a statului, la fata locului 
a sosit de urgență tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. A fost institu
ită o comisie care anchetează 
cauzele acestui grav accident, 
precum și răspunderile ce se des
prind din analiza faptelor.

(Urmare din pag. I) 
lor din combinat. în sfîrșit, tra- 
tamentistul termic Stelian Dinu, 
din Coșoveni, după o scurtă 
escală la uzinele „Steagul Roșu“ 
din Brașov, a descins la Craio
va și, angajîndu-se la combinat, 
a devenit locuitor al orașului 
in urmă cu peste pătru ani. Toți 
sînt tineri și creșterea lor, mă
surată prin anii pe care i-au 
petrecut aici, adunați la diverse 
etape și reduși la o medie, re
zumă însăși creșterea mediei 
de virstă a tuturor muncitorilor 
din combinat, de la 21 la 22 de 
ani, de la 22 la peste 25 de ani.

Răspunsul la o întrebare care 
ne frămînt.ă — care este semni
ficația acestei „îmbătrîniri“, 
constatată atîț prin sondaj la 
individ, cît și statistic 1 — îl 
aflăm de la maistrul Constan
tin Stănescu, omul care în
drumă activitatea tuturor celor 
amintiți în paragraful precedent 
și al cărui periplu prin marile 
întreprinderi chimice ale 
țării se constituie în însuși girul 
competenței sale profesionale. 
«Semnificația acestei „îmbătrî- 
niri“ — ne asigură maistrul Stă
nescu — cred că nu poate fi alt
fel exprimată decît printr-un 
loc comun și anume prin afir
mația că întreprinderile noa
stre au devenit veritabile școli 
în care tinerele generații de 
muncitori se desăvîrșesc nu 
numai din punct de vedere 
profesional, ci și ca oameni,

care alte calități care i-ar situa 
deasupra celorlalți tineri, consti
tuie prin ele însele in unele si
tuații concrete „infracțiuni“ și 
sint tratate și sanctionatP ca a- 
tare. Asemenea manifestări ilus
trează un infantilism prelungit, 
iar unii educatori și unii părinți 
sint tentați să le trateze cu ușu
rință sau pur și simplu să le 
treacă cu vederea.

De multe ori s-a constatat că, 
facilitat tocmai de o asemenea 
concepție și de dorința unor ti
neri, prost înțeleasă și greșit 
folosită, de afirmare sau în cău
tarea „aventurii“, teribilismul 
lor a degenerat pînă la furturi 
— îndeosebi de autoturisme —. 
huliganisme. ultraje, violuri, vă
tămări ale integrității corporale, 
iar atunci cind au fost judecați 
au susținut că nu și-au dat sea
ma de gravitatea faptelor lor.

„SIMȚUL REALITĂȚII"

un reflex dobîndit prin educație
e vorba de lucruri serioase, 
spre exemplu de alegerea pre
ședintelui de detașament, opțiu
nile elevilor merg către cei 
care merită prețuirea prin con
fruntarea lor exemplară.

TINERE,
TU ÎNSUȚI EȘTI O REALITATE 1

— Procesul autocunoașterii 
este implicat direct in cultivarea 
și afirmarea simțului realității 
și responsabilității. Investigații
le dumneavoastră confirmă a- 
ceastă supoziție ? Au fost subiec
ții dv. obiectivi în a se autoapre- 
cia sub raportul valorii muncii 
lor ?

L. Ghivirigă — într-un sondaj 
am folosit și întrebarea : „Ce ai 
crede tu. ca profesor, despre un 
elev ca tine Multe din răs
punsuri dovedesc o bună auto- 
cunoaștere, curaj și sinceritate : 
„învăț inegal, în salturi, numai 
Ia ce-mi place“. „Sînt comod, nu 
mă străduiesc decît să am note 
de trecere“, „Pot mai mult decît

XlI-a A și B de la Liceul „Ion 
Neculce“, solicitați de mine să 
numească pe colegul căruia îi 
prevăd cele mai mari succese în 
viitoarea profesie, au indicat nu 
neapărat pe premiantul clasei, 
ci pe acel coleg la care au con
statat însușiri ca inițiativa, per
severența. dragostea de muncă.

Concluzia principală a tuturor 
acestor cercetări : tipic nu este 
fenomenul negativ, ci, dimpo
trivă, manifestarea pozitivă a 
responsabilității, prezenta simțu
lui realității.

DE LA TERIBILISM 
LA INFRACȚIUNE

aflăT. Cîmpeanu — Deși sP 
într-o perioadă de absorbție, de 
acumulare a experienței vieții 
sociale, tînărul nu se poate 
mișca fără un minim simț al 
realității, nu poate acționa fără 
răspundere. Aceasta presupune 
capacitatea de a înțelege reali
tatea in mijlocul căreia trăiește, 
fie că este vorba de mediul so-

societatea nu poate ramine indi
ferentă. Abaterile de o mai mică 
gravitate sînt sancționate fie cu 
măsuri administrative (spre 
exemplu, la școala sau la locul 
de muncă), fie cu sancțiuni con
travenționale cind încălcarea 
este mai gravă (spre exemplu, 
cele prevăzute de decretul pen
tru stabilirea și sancționarea 
unor contravenții privind regu
lile de conviețuire socială, or
dinea și liniștea publică)', fie — 
atunci cind e vorba de o faptă 
gravă, care prezintă un pericol 
social sporit — prin măsuri edu
cative sau pedepse prevăzute de 
codul penal.

Specificul societății noastre 
reclamă un accent pe aspectele 
..profilactice“, pe educație. Jus
tiția intervine însă tocmai pen
tru a nu îngădui acte ce contra
zic normele socialiste d„ con
viețuire. Doresc să subliniez că 
așa zisele . teribilisme” destul 
de frecvente la adolescenti, prin 
care vor să demonstreze „cu
rajul“. „îndemînarea“ sau ori-

lar dacă necunoașterea legilor, a 
normelor legale este o cauză a 
încălcării lor. credem că tot fac
torii educaționali pot 
cu organele în drept 
aduce la cunoștința 
a le explica.

colabora 
pentru a le 
tinerilor și

„RECUNOAȘTEREA 
ESENȚIALĂ

LUMII
«

CA

F. Mahler — Simțul valorii, 
al binelui' și al răului, a ceea ce 
este permis și nepermis. a idea
lurilor pozitive sint termenii 
principali ai conjugării între in
divid și societate, individ și co
lectiv și reprezintă o condiție a 
integrării sociale.

Adolescența este vîrsta Ia care 
omul învață normele sociale, co
relarea libertății cu necesitatea. 
Tot acum el trebuie să-și dove
dească propria conștiință si res
ponsabilitate în orientarea acte
lor și judecarea valorii acestora. 
In istoria gîndirii pedagogice și 
filozofice multi teoreticieni s-au 
ocupat de această problemă. He-

gel, de pildă, arătind. deosebirea 
intre spiritul exaltat al idealu
lui tinărului și adultul „cufun
dat în rațiunea activității în 
serviciul lumii“, sublinia că 
scopul educației este de a ajuta 
pe tînăr să-și realizeze idealu
rile, importantă fiind nu renun
țarea la ideal ci conjugarea a- 
cestuia cu realitatea — „recu
noașterea lumii ca esențială“. 
Reprezintă oare maturizarea o 
dezidealizare a tineretului ? Un 
răspuns afirmativ ar dovedi un 
punct de vedere schematic. Tine
rețea reprezintă primul contact 
cp viața socială în toată com
plexitatea ei și-l situează pe tî
năr, deseori. în fața unor pro
bleme complicate. Destul de des 
modul în care el concepe reali
zarea unor deziderate nu co
respunde posibilității practice. 
Viața cere eforturi, sacrificii, 
luptă ; iar lupta presupune 
existenta unor idealuri, răbdare, 
perseverentă, dîrzenie, dorința 
fierbinte de a le înfăptui. De 
aceea ni se pare că simțul rea
lității nu este în opoziție cu 
idealurile tinărului, ci trebuie 
să devină fundamentul de con
strucție a tuturor aspirațiilor tî- 
nărului, concordîndu-le, prin e- 
ducâtie, cu realitatea, cu cerin
țele și imperativele ei. concreti- 
zîndu-le și consolidîndu-le. In
discutabil, tînărul care trăiește 
prezentul prin perspectiva vii
torului înțelege necesitatea a- 
daptării sale la cerințele reali
tății in continuă schimbare. 
„Simțul realității“ înseamnă 
.mai puțin o adaptare pasivă de- 
"cît conștiința datoriei de a par- 

. ticipa activ 
* voltare.

la continua ei dez-

★
valoioase calități șiCele mai 

tendințe ale tinerilor pot fi cul
tivate. „Simțul realității“ este un 
„reflex“ dobîndit prin educație, 
proces în care eforturile fami
liei, școli, organizațiilor de tine
ret trebuie să se conjuge, acțio- 
nînd diferențiat, pentru forma
rea spiritului de disciplină, de 
evaluare lucidă, realistă a posi
bilităților de realizare socială și 
personală, pentru cultivarea 
sentimentului datoriei sociale, a 
opiniei de masă a tineretului îm
potriva manifestărilor antisociale 
și de încălcare a normelor de 
conviețuire socialistă. în acest 
sens, „simțul realității“ — din
colo de a preveni conflictul in
dividului cu societatea — se o 
sențializează în a-1 orienta pe 
acesta în întîmpinarea realității 
pe care el are datoria de a o 
perfecționa.

I

I
I
I
I
I
I

maturizindu-se. 
frumos și de efect 
sau să scriem că 
unui combinat sau _  _____
altuia media de virstă a mun
citorilor nu depășește 22 de 
ani. Dar nu mai văd nici o ra
țiune in faptul că atunci cind 
această medie depășește cifra de 
25, ea nu mai prezintă nici un 
interes publicistic. Este ca și 
cum am întoarce spatele matu
rității, după cum accentul insis
tent pe o medie redusă, rele
vată bombastic, devine, cu 
timpul, pur și simplu un tic re
portericesc. Meditați numai la 
faptul că toate „bobîrnacele“ pe 
care presa le-a dat acestui com
binat datează din anii trecuți, 
cind poate chiar dv. ați scris 
despre „cel mai tînăr combinat 
al țării, cu cea mai mică medie 
de virstă din țară etc., etc..."».
Cuvinte pe care ne străduirrț. s£ 
nu le înțelegem pe dos, și caro, 
în ultimă instanță, se sprijină pe 
realitatea de necontestat a fap
telor.

Pentru că, dacă eventualele 
defecțiuni din combinat nu pu
teau fi puse mecanic în seama 
celor care mînuiau instalațiile, 
astăzi, fără îndoială, maturita
tea chimiștilor craioveni se aso
ciază de la sine maturității in
dustriale a Combinatului chimic 
din praiova, capacității sale de 
a prpduce la nivelul parametri
lor proiectați, Iar faptele, din 
acest ultim punct de vedere, 
sînt elocvente. „Revirimentul 
din anul 1970 — ni se spune la 
toate nivelele — nu este un re
viriment de conjunctură“. în 
preajma zilei de 2.3 August, ci
frele raportate se pătrundeau 
pe fermitatea substanțialității : 
s-au produs peste plan, de la în
ceputul anului, 21 518 tone de a- 
zotat de amoniu, 16 664 tone de 
acid azotic, 8 420 tone de amo
niac și cantități însemnate de 
butariol. întreaga producție de 
astăzi a combinatului este de 
patru ori mai mare decît cea 
realizată în anul 1965. întregul 
județ Dolj, prin marele lui 
combinat chimic, contribuie in 
prezent cu 21.1 la 
ducțiă globală de 
chimice a țării.

Și acum operăm 
țiune în colectivul 
Combinatului chimic din Cra- 
iova, mai puțin concentrată, de

Desigur, este 
să spunem 
in cadrul 
in cadrul

sută la pro- 
îngrășăminte

o nouă see
ds murțcă al

data aceasta în cadrul fabricii 
de oxigen și azot, secțiune care 
ne relevă faptul că, tn condi
țiile creșterii mediei sale de 
virstă, infuzia de tinerețe pe 
care o primește este continuă. 
Lingă unul dintre pupitrele de 
comandă ale fabricii de oxigen 
și azot aflăm că interlocutorul 
nostru, operatorul mecanic 
Gheorghe Cojocaru are numai 
20 de ani. Un alt operator me
canic, Victor Bărbulescu, auto
rizat in toate tipurile de eom- 
presoare, abia împlinește doi 
ani de cind lucrează în combi
nat. De asemenea, sub media 
de virstă a colectivului din care 
fac parte, se vădesc a fi și vîr- 
stele lui Ilie Curmătureanu, 
Gheorghe Ciobanu, Grigore 
Ciobanu și Nicolae Irimie, toți 
operatori chimiști. Mulți dintre 
colegii lor de muncă au acum 
vîrsta lui Ion Trandafir, care, în 
preajma majPrătiilui se anga
ja ca sudor pe șantierul care 
abia împlinise doi ani de exis
tență. Sau vîrsta celor peste 
600 de tineri care. în perioada 
de edificare a acestui colos al 
industriei chimice, se speciali
zau la Roznov și Săvinești și 
făceau practică de producție la 
Tîrnăveni. Mediaș șl Copșa Mi
că. Infuzia de tinerețe, aici, se < 
conjugă i"u o necontenită matu
rizare a oamenilor, atît din 
punct de vedțre profesional, cît 
și în ceea ce privește maturi
tatea lor intrinsecă.

încheind, accentuăm asupra 
faptului că, în mod firesc, obiș
nuim să raportăm tinerețea ma
rilor noastre combinate la 
media de virstă a colectivelor 
lor de muncă, la tinerețea celor 
care Ie edifică și le suprave
ghează în continuare instalațiile. 
Accentuăm, de asemenea, asu- 1 
pra faptului că nu e firesc să 
apelăm la statistică numai a- 
tunci cind ne convine. Din acest 
punat de vedere rîndurile de 
mai sus, evident, invită la o me
ditație asupra a ceea ce este 
firesc și asupra a ceea ce este 
nefiresc, meditație pe care ne 
vom strădui să o aprofundam în 
viitor. Bineînțeles, cu conștiința 
faptului că semnificațiile unor 
deplasări' ale mediei de virstă a 
unui cole 'tiv de muncă, pentru 
a fi desprinse in toate consecin
țele lor.
susținută

necesită o investigație

In drum spre Ponoare
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• întrevedere
• Convocarea

Jarring-Zayyat 
Consiliului Ligii Àrabe

NEW YORK 3 (Agerpres). 
■— Ambasadorul Gunnar Jarring, 
reprezentantul personal al Se
cretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, a avut 
miercuri, pentru a treia zi con
secutiv, o nouă întrevedere cu 
reprezentantul Republicii Arabe 
Unite la O.N.U., Mohammed El- 
Zayyat. La încheierea întreve
derii, nu au fost date nici un fel 
de amănunte asupra probleme
lor discutate. La întrebările zia
riștilor, El-Zayyat a declarat că 
va rămîne la dispoziția lui Gun
nar Jarring în vederea unei ijoi 
convorbiri.

CAIRO 3 (Agerpres). 
siliul Ligii Arabe a fo:

CAIRO 3 (Agerpres). — Con
siliul Ligii Arabe a fost convo
cat în sesiune extraordinară sîm- 
bătă pentru a lua în discuție si
tuația creată î* Iordania, ca ur
mare a incidentelor Care s-au 
produs în ultimele zile între 
torțele de comando palestiniene 
și unități ale armatei iordaniene. 
La Cairo s-a precizat că reuniu
nea a fost convocată la cererea 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei.

zația Națiunilor Unite. Fostul fu
sese închis la 25 septembrie 1969 
din cauza luptelor ce s-au dat 
în zona în care era amplasat. A- 
cesta este cel de-al treilea post 
de observație redeschis de la 
data încetării focului pe linia Ca
nalului de Suez. Celelalte două 
posturi sînt amplasate pe malul 
răsăritean ocupat de trupele 
isrâeliene. în momentul de față 
sînt deschise 6 posturi de obser
vație pe malul egiptean al Cana
lului de Suez, și 5 pe malul ocu
pat de forțele isrâeliene, infor
mează agențiile de presă inter
naționale.

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Un post de observație al O.N.U., 
situat pe malul egiptean al Ca
nalului de Suez, a fost redeschis 
miercuri, s-a anunțat la Organi-

CONVORBIRI 
FRANCO-ENGLEZE

AMMAN 3 (Agerpres) — La 
Amman au început joi noi con
vorbiri între reprezentanți ai ofi
cialităților iordaniene și lideri ai 
forțelor de comando palestiniene, 
amplasate pe teritoriul țării. Te
ma principală a discuțiilor o con
stituie adoptarea unor măsuri 
pentru restabilirea calmului în 
țară, după violentele ciocniri sur
venite între cele două părți.

între timp, capitala țării revi
ne treptat la aspectul său coti
dian. Școlile și diferitele între
prinderi și-au reluat activitatea.

PARIS 3 (Agerpres). — Herve 
Alphand, secretar general în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Franței, urmează să facă o vizită 
la Londra la invitația omologului 
sau britanic, sir Denis Grunhill, 
subsecretar de stat permanent la 
Foreign Office.

în cursul acestei vizite, Herve 
Alphand va avea o serie de în
trevederi cu oameni politici bri
tanici, printre care ministrul afa
cerilor externe Alee Douglas-ILo- 
me și Geoffrey Rippon, negocia
torul Marii Britanii cu țările Pie
ței comune.

Discuțiile se vor purta asupra 
unor probleme de interes comun.

□□ ,'x • '□ EH
Vietnamului

R. P. D. COREEANA. — Această modernă instalație de transportare a huilei ilustrează eloc- 
progresele industriei miniere coreenevent

0 PROIECTUL DE LEGE 
privind desființarea privile
giilor și anularea stipendiilor 
plătite maharajahilor (foști 
conducători locali înainte de 
obținerea independenței In
diei, în 1947) de guvernul cen
tral sau de autoritățile provin
ciale prezentat marți în Par
lamentul indian de 
nul prezidat de 
Gandhi, a fost
cu o mare majoritate de vo
turi

guver-
Indira 

aprobat

Convorbirile Ribicici-Demirel
BELGRAD 3. — Corespon

dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite : Convorbirile ofi
ciale purtate la Belgrad de șeful 
guvernului turc, Süleyman Demi
rel, și șeful guvernului iugoslav, 
Mitia Ribicici, s-au referit la u- 
nele aspecte ale colaborării bila
terale, precum și la actualele 
probleme ale vieții internațio
nale.

Apreciind că relațiile dintre 
Turcia și Iugoslavia se dezvoltă 
'favorabil, cei doi premieri și-au 
exprimat dorința ca această cola
borare să continue și în viitor și

^iiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuniiiiiiiiiiim .̂.... iiiiiiiuiiiiiiuiwiiiiiiiniiuiiiwuim

Vacanța agitată

să se dezvolte în toate dome
niile. Ei și-au exprimat acordul 
pentru înființarea unei comisii 
mixte de colaborare economică, 
în cursul schimbului de păreri, 
s-a constatat că Iugoslavia și 
Turcia au puncte de vedere iden
tice sau apropiate în aprecierea 
situației din lume și în legătură 
cu o serie de probleme interna
ționale actuale. Subliniind că 
toate popoarele lumii doresc 
astăzi să trăiască în bunăstare, 
năzuind în consecință spre con
solidarea păcii, Demirel a relevat 
că Turcia se pronunță pentru re
lații de bună vecinătate, pentru 
pace și pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase pe calea tra
tativelor pe baza respectării in
dependenței, suveranității și in
tegrității fiecărei țări. Exprimîn- 
du-și acordul cu o asemenea a- 
preciere a evoluției internațio
nale, premierul iugoslav a subli
niat la rîndul său că securitatea 
în Europa reprezintă un factor 
foarte însemnat pentru pace în 
întreaga lume, care necesită e- 
forturi din partea tuturor țărilor 
continentului nostru.

la Seul
Informații din Seul vorbesc, din nou, despre demonstrații 

studențești și cioncniri între studenfi și poliție. Noul val de 
manifestări protestatare studențești'își are originea în ares
tarea, la începutul lunii august, a unui grup de unsprezece 
lideri ai studenților de la Universitatea „Korea“ din capi
tala sud-coreeană (cea mat mare instituție de învățămînt su
perior din Coreea de sud).

Din relatările care ne-au parvenit reiese că grupul de 
studenfi arestați (și deferiți tribunalului militar) a răspîndit 
manifeste care cherhau la o acțiune de protest studențească 
cu prilejul apropiatei deschideri a noului an universitar, 
acțiune îndreptată împotriva menținerii contingentului de 
tineri militari, sud-coreeni în Vietnamul de Sud.

Acțiunea. inițiată de studenții de ia Universitatea „Korea“ 
se înscrie in valul de proteste mereu mai larg si mișcarea 
mereu mai energică a tineretului sud-coreean împotriva par- 
hcipâru Seulului la intervenția americană în Vietnamul de 
sud. Nu a trecut decît puțin timp de cînd in a doua jumă
tate a lunii mai un șir întreg de demonstrații ale tineretului 
desfășurate în aproape toate centrele mai importante aie 
Coreei de sud au exprimat viguros cerința ca tinerii sud-co- 
reem în uniformă militară trimiși să participe la războiul 
nedrept, absurd din Vietnam să fie readuși imediat în patrie. 
In aceeași ordine de idei este extrem de semnificativă, ca 
un barometru al stării de spirit al tinerei generații sud-co- 
reene și veritabila avalanșă de dezertări din armata regi
mului de la Seul. Potrivit unor informații publicate de ziarul 
LE MONDE, numărul tinerilor dezertori din unitățile mili
tare șud-coreene se ridică la zeci de mii. Numai în provinciile 
Daidjeum și Lu Kangeen, într-o perioadă de numai cîteva 
luni, au refuzat să se prezinte sub arme 10.500 de tineri. Gă
sim, în aceste dezertări în masă, exprimarea netă, activă, a 
refuzului tineretului sud-coreean de a deveni uneltele unei 
intervenții ale unei politici contrare intereselor poporului lor.

în fața perspectivei unui nou |anț de demonstrații studen- 
țeși, autoritățile au reacționat cu duritatea în care exce
lează. Acuzați de „atentat împotriva ordinei de stat“ cei 
unsprezece studenfi de la universitatea „Korea“ riscă, în cel 
mai bun caz, cîte trei ani de închisoare.

Concepută, evident, ca o nouă verigă în șirul de opera
țiuni represive destinate să descurajeze acțiunile protesta
tare studențești, arestarea celor unsprezece și procesul în 
pregătire au, însă, după cît se pare, un efect contrar celui 
scontat de autorități. Un nou și puternic val de manifestații 
studențești se semnalează la Seul și Pusan. în capitala sud- 
coreeană un mare miting al tineretului, ținut în pofida inter
dicției autorităților, s-a soldat prin ciocniri violente cu po
liția. Autoritățile escaladează măsurile de intimidare. Au 
fost făcute aluzii, abia voalate, ia posibilitatea „amînării 
sine die“ a deschiderii anului universitar. S-a preferat, de 
asemenea amenințarea reintroducerii faimoasei „detențiuni 
preventive“, abrogată în urmă cu doi ani, dispozițiune prin 
care organele polițienești pot întemnița pentru 30 de zile, 
fără nici o judecată și „fără nici o motivare expresă“ orice 
participant la „demonstrații antiguvernamentale“. Contra- 
riposta studențimii la noua repriză de amenințări a fost, 
și de astă dată, demnă și promptă. Reprezentanți ai studen
ților din toate instituțiile de învățămînt superior (inclusiv de 
la colegiile particulare) s-au întrunit la Seui și au hotărît 
că, în cazul cînd autoritățile vor amîna deschiderea cursu
rilor noului an universitar, studenții vor ocupa clădirile fa
cultăților.

Unei vacanțe agitate îi va urma, probabil, un început 
„fierbinte“ de an universitar sub semnul opoziției energice 
a tineretului împotriva regimului antipopular de la Seul.

« /
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• JOI A SOSIT LA HAGA, 
într-o vizită oficială de 24 de 
ore, președintele Indoneziei, ge
neralul Suharto. Vizita președin
telui Indoneziei in capitala olan
deză a fost amînată de două ori, 
iar durata acesteia a fost redusă 
ca urmare a incidentului petre
cut luni la Haga.

VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE
:A.

BERLIN 3 (Agerpres) — Joi 
dimineața, delegația militară 
română, condusă de general-co
lonel Ion Ioniță, ministrul for
țelor armate, a făcut o vizită mi
nistrului apărării naționale al 
R.D.G., Heinz Hoffmann. La dis
cuții au participat adjuncții minis
trului și șefi ai direcțiilor cen
trale din ministerul Apărării Na
ționale. Heinz Hoffmann a adre
sat oaspeților un cald salut din 
partea C.C. ’ 
Consiliului 
R.D.G., a 
populare naționale, 
du-și bucuria de a primi vizita 
delegației militare române. Ge- 
neral-colonel Ion Ioniță și-a ex-

al P.S.U.G. și 
de Miniștri 

militarilor

a 
al 

armatei 
exprimîn-

vaprimat convingerea că vizita 
contribui la întărirea prieteniei 
dintre popoarele și armatele ce
lor două țări.

în continuare, delegația mili
tară română a depus coroane de 
flori la Monumentul eroilor so
cialiști, la Monumentul eroilor 
sovietici și la Monumentul vic
timelor fascismului și militaris
mului. La ceremonia depunerii 
coroanelor de flori, delegația a 
fost însoțită de ministrul apără
rii naționale, generalul de armată 
Heinz Hoffmann.

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația a făcut o vizită prima
rului general al capitalei R.D.G., 
Herbert Fechner.

PARIS 3 (Agerpres) — în ca
pitala Franței a avut loc joi cea 
de-a 82-a ședință de lucru a con
ferinței cvadripartite în problema 
vietnameză. Pentru prima dată 
de la 4 decembrie 1969, cînd 
diplomatul american Henry Ca- 
bot Lodge și-a prezentat demisia, 
delegațiile Republicii Democrate 
Vietnam și Statelor Unite au fost 
conduse de șefii acestora, res
pectiv de Xuan Thuy și David 
Bruce.

în intervenția sa, șeful delega
ției R. D. Vietnam, Xuan Thuy, a 
expus pe larg poziția guvernului 
său, menționind că dezbaterile 
asupra „punctelor specifice“ nu 
vor putea începe în cadrul con
ferinței decît în momentul cînd 
S.U.A. vor accepta retragerea ra
pidă, totală și necondiționată a 
forțelor lor militare și ale aliați- 
lor lor din Vietnamul de sud, și 
înlocuirea actualei administrații 
de la Saigon printr-un guvern 
provizoriu de coaliție, cu o foar
te largă bază politică, care să or
ganizeze alegeri libere. în con
tinuare Xuan Thuy a demascat 
politica de „vietnamizare“ a răz
boiului, arătînd că aceasta ur
mărește continuarea ocupației mi
litare americane și întărirea ar
matei saigoneze ca instrument al 
politicii neocolonialiste a S.U.A. 
Prin această politică Statele Uni
te urmăresc totodată să oblige 
popoarele asiatice să lupte unele 
împotriva altora.

Reprezentantul Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Van Tien, a subliniat că 
problema vietnameză nu va pu
tea fi rezolvată cît timp S.U.A. 
vor promova politica lor de agre
siune și vor menține la putere ac
tuala administrație saigoneză.

■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Prin telefon pentru 
SCÎNTEIA TINERETULUI

SEMINARUL EUROPEAN
ASUPRA CERCETĂRILOR

7

!

0 ÎN CAPITALA SUEDIEI 
și-a deschis miercuri' porțile 
Tîrgul internațional 
de larg consum — 
’70.

Bucurindu-se de 
largă participare din 
Tîrgul găzduiește 
peste 700 de firme din 40 
țărî din Europa, Africa, Asia și 
America Latină.

La expoziție participă, cu un 
pavilion propriu, și Republica 
Socialistă România. Pe mai bine 
de 250 mp, opt întreprinderi de 
comerț exterior din țara noastră 
expun mobilă, produse agroali- 
mentare, produse de artizanat, 
confecții ctc.

de bunuri 
Stockholm
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Era ora 11,35 cina la căpitănia portului Southampton s-a pri
mit o telegramă de pe bordul navei „S. A. Vaal“ care anunța 
„dispariția unui pasager“. Căpitanul Alan Freer cerea permi
siunea să facă cale întoarsă în speranța că-l va găsi.

Așa au început peripețiile căutării pe valurile Oceanului 
Atlantic a lui William Houeywill, inginer specialist în ceramică 
din Shefield, în vîrstă de 28 de ani. El căzuse în apă la 15 mile 
de insulele Canare. Lipsa unui pasager din cei 700 cîți se aflau 
la bord a fost observată abia tîrziu. Căpitanul s-a hotărît să 
încerce imposibilul și după aproape 12 ore de căutări, spre 
surpriza tuturor, a fost zărit pe unda apei un om înotînd.

Sosită în portul Southampton cu o întîrziere de o zi nava 
„S. A. Vaal“ a fost întîmpinată de un mare număr de ziariști 
dornici să vadă pe tînărul erou.

După afirmațiile sale căderea în apă s-a produs probabil 
în timp ce ațipise pe punte. Un timp după aceea, a plutit in
conștient. într-un tîrziu și-a revenit, atunci cînd abia se mai 
zărea vaporul undeva la orizont. Primul gînd a fost că trebuie 
să înoate, să încerce să se apropie de țărm. Apoi și-a pierdut 
cunoștința, și-a revenit, din nou a leșinat și și-a revenit.

Un reprezentant al societății British Union Castle Line a de- 
clarat că „a fost o șansă la un milion ca Houeywill să poată 
fi salvat. Un om în mijlocul oceanului este aproape invizibil“.

în fotografie : Houeywill și căpitanul vasului după sosirea la 
Southampton.

une LA HAVANA a sosit 
nou grup de peste 400 de tineri 
nord-americani, care. în semn 
de solidaritate cu poporul cuba
nez, vor participa la culesul ci
tricelor în Cuba. Primele două 
grupuri de tineri nord-ameri
cani, totalizind peste 900 de per
soane, au participat la Zafra a- 
nului 1970.

0 RAINER BARZEL, șeful 
grupului creștin-demoerat din 
Parlamentul federal vest-ger- 
man, care a făcut o vizită la 
Londra, s-a intilnit cu primul 
ministru al Marii Britanii, Ed
ward Heath, și cu Geoffrey Rip
pon, ministru însărcinat cu afa
cerile europene. Cu acest prilej, 
s-a procedat la o trecere in re
vistă a principalelor probleme 
politice europene și a ultimelor 
acțiuni ale guvernului vest-ger- 
man în vederea normalizării re
lațiilor cu țările Europei de ră
sărit. Cercurile autorizate en
gleze au precizat că guvernul 
Marii Britanii sprijină aceste 
acțiuni, față de care Uniunea 
creștin-democrată din R.F. a 
Germaniei manifestă rezerve și 
critici.

Miercuri noaptea, Barzel a so
sit in S.U.A. unde urmează să 
aibă întrevederi cu diferite per
sonalități politice, inclusiv pre
ședintele Nixon.

0 ÎNTRUNIT MIERCURI, sub 
președinția lui Georges Pompi
dou, in obișnuita ședință săptă- 
minală, cabinetul francez a a- 
probat proiectul de reformă fis
cală prezentat de ministrul eco
nomiei și finanțelor, Valery Gis- 
card d’Estaing, a anunțat purtă
torul de cuvînt al guvernului, 
Leo Hamon.

0 ORGANIZAȚIA MONDIA
LA A SĂNĂTĂȚII (O.M.S.) re
levă într-un comunicat că „in 
cursul actualei extinderi a epi
demiei de holeră in regiunea 
Meditcranei orientale și în A- 
frica, a devenit evident că anu
mite țări nu notifică prezența 
bolii“. O.M.S. a anunțat că a fur
nizat ajutor tehnic mai multor 
state din Africa și Orientul A- 
propiat. Se amintește, de aseme
nea, că prezența bolii pentru 
prima dată în anumite zone, 
cum ar fi unele regiuni ale A- 
fricii, a creat serioase dificultăți 
în combaterea răspîndirii ei din 
cauza lipsei medicamentelor și 
echipamentului necesar.

Problemă de interes gene
ral, educația noilor generații 
polarizează astăzi atenția 
unui număr din ce în ce mai 
mare de specialiști. Au loc în 
diferite colțuri ale lumii, nu
meroase manifestări științi
fice consacrate unui aspect 
sau altul al procesului de 
formare pentru viață a tine
retului. în rîndul acestei ac
țiuni, se înscrie și cea care a 
început ieri, la Pont ă Mous
son în Franța, de unde trans
mit corespondența de mai 
jos.

Situat în inima Lorenei 
și traversat de rîul Mossel, 
micul oraș francez Pont ă 
Mousson e, între 2 și 19 sep
tembrie 1970, gazda unei 
acțiuni de amploare inter
națională, organizată de 
U.N.E.S.C.O. în cadrul anu
lui internațional al educa
ției : Seminarul european a- 
supra cercetărilor în dome
niul educației. Patronat de 
Institutul U.N.E.S.C.O. pen
tru educație din Ilamburg și 
de Ministerul Educației Na
ționale din Franța, Semina
rul are loc într-un mediu pi
toresc : Centrul cultural de 
renume mondial înființat cu 
cîțiva ani în urmă în localul 
fostei mînăstiri al Ordinului 
PRfiMONTRE care datează 
din secolul al XVII-lea. Com
plet renovat și adecvat ma
nifestărilor științifice inter
naționale, Centrul cultural 
din Pont ă Mousson, verita
bil monument istoric, reu
nește în aceste zile, 36 de 
cercetători și specialiști Ai 
problemele educației, sosiți 
din 20 de țări ale lumii. Des
chise miercuri, lucrările Se
minarului se bucură de pre
zența profesorilor Tetsuya 
Kobayashi (directorul Insti
tutului U.N.E.S.C.O. din Ham- 
burg), Gilbert de Laldsheere, 
de la Universitatea din Lie- 
ge-Belgia (director al Semi
narului) Yves Legoux (Fran
ța), John Carroll (S.U.A), 
Wallace E. Lambert (Cana
da) și alții care asigură un 
ciclu de expuneri asupra cî- 
torva dintre problemele cele 
mai acute care frămîntă 
prezent lumea științifică 
domeniul pedagogiei și 
ciologiei educației.

Conceput — așa cum
spunea profesorul Gilbert de 
Laldsheere — ca o confrun
tare de idei și ipoteze, de ex
periențe și certitudini menite 
să contribuie la impulsiona
rea cercetărilor în educație, 
la perfecționarea metodelor 
și tehnologiilor de investiga
ție, Seminarul va dezbate o 
gamă variată de teme : meto
dologia cercetării, construi
rea și evaluarea programelor 
de studii, randamentul mij
loacelor didactice, posibilita
tea previziunii asupra efica
cității învățămîntului, dez
voltarea intelectuală a elevi-
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Lucrările Conferinței O.U.A.
ADDIS ABEBA 3 (Agerpres) 

— Particiipanții la conferința 
la nivel înalt a țărilor mem
bre ale Organizației Unității 
Africane, care se desfășoară 
la Adidis Abeba, au examinat 
problema statutului Comisiei 
de mediere și conciliere din 
cadrul O.U.A. S-a hotărît 
transformarea acesteia din- 
tr-o comisie permanentă în- 
tr-una specială, care urmează 
să fie convocată numai în caz 
de necesitate.

Pe de altă parte, a fost pre
zentat spre dezbatere rapor
tul privind atribuțiile și acti
vitatea „Comitetului Eliberă-

rii“, însărcinat cu coordonarea 
ajutorului acordat de O.U.A. 
luptei popoarelor africane ca
re se află încă sub dominație 
colonială.

• LA VARȘOVIA au început 
joi convorbirile oficiale polono- 
afgane. Delegațiile celor două 
țări la convorbiri sînt conduse, 
respectiv de Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone și de Nur 
Ahmed Etemadi, premierul Af
ganistanului. După cum relevă 
presa poloneză, pe ordinea de zi 
a discuțiilor figurează probleme 
ale situației internaționale ac
tuale.

Hotărît lucru, poliția brita
nică a intrat în febra mo
dernizării. După ce Scotland 
Yard-ul s-a mutat din arhai
cul său sediu într-o clădire 
de cel mai no^i stil și după 
ce s-au înființat „patrulele 
aeriene“ de urmărire a con
trabandiștilor de hașiș, pe 
străzile Londrei și-a făcut a- 
pariția „polițistul electronic".

Pe acoperișurile multor 
clădiri înalte din cartierul 
londonez Craydon au fost 
instalate tele-camere care a- 
jută la supravegherea între
gii zone, unul din cele mai 
animate centre comerciale 
ale capitalei britanice. Nu e 
vorba, așa cum au presupus 
mulți la început, de o sim
plă supraveghere a traficu
lui pe artere de intensă cir
culație. Camerele de televi
ziune sînt legate direct de 
o- secțiune specială a Scot
land Yard-ului care urmă
rește în permanență mișcă
rile pe străzi, în fața maga
zinelor, intrarea în bănci și 
alte instituții.

Respectabila poliție lon
doneză afirmă că noul poli
țist electronic e mult supe
rior obișnuitului „police
man". Direcțiunea Scotland 
Yard-ului relevă că în numai 
două săptămîni de acțiune,

polifistul electronic a desco- 
perit peste 40 de suspeefi 
care au comis sau aveau in
tenția să comită infracțiuni. 
28 de persoane au fost sur
prinse în flagrant delict de 
furt de către doi agenți în
zestrați cu mici posturi de 
radio recepție, îndrumate de 
la centrul-tele.

în cele 14 zile de opera
țiuni, tele-camerele au făcut

Reporterii care au asistat 
la „patrulările electronice" 
din Craydon și-au exprimat 
uimirea. Ei au urmărit, de 
pildă, cum înainte de a fi 
forțată în orele înserării 
portiera unui automobil lu
xos, hoțul a fost prins de 
mîini, de la spate, de un po
lițist răsărit ca din senin. 
Răufăcătorul „lucrase" cu 
multă dexteritate, în mare

Polițistul electronic
• SCOTLAND YARD LA ORA MODERNIZĂRI!
• TELE-PATRULA PĂZEȘTE CARTIERUL

/■
dovada eficienței lor. Doar 
cinci furturi n-au fost desco
perite și semnalate în cartie
rul Craydon : două s-au des
fășurat în interiorul unor a- 
partamente, iar trei au 'fost 
operate într-o noapte foarte 
cețoasă cînd „polițistul elec
tronic" nu era, practic vor
bind, în cea mai bună dis
poziție.

liniște, într-un colț ferit și 
întunecos ; dar în cele cîteva 
minute ale acțiunii tele-ca
mera îl observase și agentul 
cel mai apropiat era trimis 
la locul infracțiunii. în mi
nutele imediat următoare, în 
alt colț al cartierului, tele
camera a surprins un 
care, aranjînd vitrina

tînăr 
unei
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lor, modernizarea școlii și 
invățămintul programat, sis
teme de anchetă pe plan na
țional și internațional.

Conferințele și dezbaterile 
care au loc aici, atestă, prin 
conținutul lor, că cercetăto
rii in domeniul educației se 
înscriu astăzi tot mai mult 
pe o pistă de colaborare in- 
terdisciplinară, devenind — 
pe zi ce trece — beneficiarii 
unor adevărate tehnici de a- 
naliză statistică și matemati
că, apte să le confere un 
plus de preciziune și validi
tate. Se confruntă, pe acest 
plan, experiențe variate în
tr-un cadru care e larg des
chis tuturor opiniilor partici- 
panților. Structura planului 
de lucru al Seminarului, ca 
și conținutul cîtorva dintre 
intervențiile și conferințele 
prezentate pînă acum, îmi 
permit să apreciez că asistăm 
la un accentuat proces de 
profesionalizare a acțiunii e- 
ducative, la realizarea căreia 
cercetarea științifică tinde 
să aducă o contribuție sub
stanțială și — uneori deci
sivă.

Am asistat la cîteva de
monstrații efectuate de către 
specialiști la mașini electro
nice (sistemul informațional 
american E.R.I.C. sau calcu
latorul francez PROGRAMA) 
care permit stocarea exactă 
și reproducerea rapidă a 
unui număr impresionant de 
informații asupra cercetări
lor care se desfășoară în în
treaga lume sau care pot 
efectua operații de calcul 
statistic dintre cele mai com
plicate, în numai cîteva se
cunde.

Trecerea de la speculația 
teoretică la preciziunea teh- . 
nologică în cercetarea pro
blemelor educației e — cred 
— un fapt împlinit, asupra 
căruia nu mai există îndo
ieli. Exercițiile practice ce 
vor avea loc în continuare 
și care vor pune pe fiecare 
participant în 
lucra efectiv 
tehnice dintre 
fecționate, vor 
că un plus de

situația de a 
cu mijloace 

cele mai per- 
putea să adu- 
certitudine a- 

supra unora dintre articula
țiile mai fine de detaliu ale 
tehnologiei investigației so- 
cio-pedagogice.

Deschisă de mai mult timp, 
dar încă neîncorporată în 
cîmpul cercetărilor educa
ționale, epoca ordinatoarelor 
se dovedește a fi penetrantă 
în toate domeniile cunoaște
rii umane. E ceea ce își pro
pune să demonstreze Semi
narul, desigur în limitele ad
miterii validității spiritului 
clasic al cercetării educațio
nale.

ACULIN CAZACU
Pont ă Mousson —

3 septembrie

0 DUPĂ CUM S-A MAI 
ANUNȚAT, Administrația 
națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (NAȘA), a 
operat o importantă modifi
care a programului spațial 
Apollo.

Ca urmare a anulării a 
două zboruri, schița noului 
calendar al voiajelor astro- 
nauților americani spre Lună 
arată după cum urmează :

— 31 ianuarie 1971, lansa
rea Iui Apollo 14 ;

— iulie 1971, lansarea lui 
Apollo 15 ;

— ianuarie 1972, lansarea 
lui Apollo 16 ;

— iunie 1972, lansarea lui 
Apollo 17 — ultimul zbor al 
actualului program american 
spre Lună.

1

ceasornicării își punea în 
buzunar două ceasuri de 
mînă. Faptul a fost semnalat 
rapid, telefonic, proprietaru
lui. Nu se întîmplase în 
realitate, nimic grav : tînărul 
vînzător făcuse un nou a- 
ranjament în vitrină și sco
sese cele două ceasuri pe 
care, din- comoditate, le bă
gase un moment în buzunar. 
De data aceasta „polițistul 
electronic" dovedise exces 
de zel.

în orice caz, se pare că 
locuitorii cartierului Craydon 
n-au de ce să se plîngă. Ei 
sînt, pare-se mai bine ocro
tiți de furturi. Considerat de 
pe acum un succes, sistemul 
de „patrulă-tele" experi
mentat în cartierul londonez 
are toate șansele să fie ex
tins. Se vorbește despre a- 
propiata instalare a unei 
rețele asemănătoare în car
tierul King’s Road, sediul o- 
bișnuit al distracțiilor de 
week-end al localnicilor.

Pînă una alta, londonezii 
se obișnuiesc cu ultimele 
desfășurări electronice ale 
poliției. Cu umorul specific 
ei spun, privind camerele de 
televiziune cocoțate pe blo- 
curile-turn : „culmea cine- 
veriteului 1".

Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scînteii'

1


