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•Proletari din toate țările, uniți-vă!
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VIRTUȚI
CONFIRMATE
DE PRACTICA

la debutul în producție al primei pro- 
de muncitori-calificați prin ucenicie la 
de muncă, s-au scurs de-acum trei luni

UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ

Primiri ia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe 
al R. D. Germane, Otto Winzer

Județul 
Dîmbovița 
raportează 
îndeplinirea 

planului 
cincinal

Comitetul județean Dîm
bovița al P.C.R. a tri
mis Comitetului Cen
tral al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o 
telegramă prin care anun
ță că oamenii muncii din 
acest județ au realizat cu 
78 de zile înainte de ter
men planul cincinal la 
producția globală indus
trială.

„Transpunînd în viață 
sarcinile stabilite de Con
gresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român — 
se spune in telegramă. — 
colectivele din unitățile 
industriale ale județului 
au reușit să creeze condi
ții favorabile realizării 
pînă la sfîrșitul acestui 
plan cincinal a unei pro
ducții globale industriale 
suplimentare în valoare 
de peste 870 milioane lei.

Ca rezultat al preocu
pării susținute pentru va
lorificarea superioară a 
potențialului tehnic și u- 
man, pentru atragerea în 
circuitul productiv a re
zervelor interne, angaja
mentele pe acest an, la 
producția globală și mar
fă se realizează cu succes. 
Industria dimbovițeană a 
obținut la producția mar
fă pe această perioadă o 
depășire a planului de 
peste 50 milioane lei. cu 
12 la sută mai mult în 
comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Față de prevederile pla
nului cincinal bilanțul pe 
care îl încheiem azi, 1 oc
tombrie a.c., permite să 
prevedem importante de
pășiri".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit vineri, 2 octombrie pe 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Democrate Germa
ne, Otto Winzer care face o 
vizită oficială în țara noastră.

La primire au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului 
afacerilor 
Ghenea, 
noastre în

Au luat, 
Oskar Fischer, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al s 
R. D. Germane, Hans Voss,

externe, Nicolae 
ambasadorul țării 
R. D. Germană.
de asemenea, parte

ambasadorul R. D. Germane 
la București.

Cu prilejul întrevederii a 
avut loc o convorbire în cursul 
căreia a fost exprimată sa
tisfacția pentru evoluția pozi
tivă a relațiilor dintre cele 
două țări, subliniindu-se posi
bilitățile care există pentru 
adîncirea și lărgirea colabo
rării și cooperării între Româ
nia și R. D. Germană, în spiri
tul avantajului reciproc și in
ternaționalismului socialist, în 
folosul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme actuale ale si
tuației internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.
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Tovarășul Kim lăng Giu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit vineri după-amiază pe 
tovarășul Kim lăng Giu, 
membru al Comitetului Poli
tic, secretar al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., se

află la tratament și odihnă în 
țara noastră.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a participat Va- 
sile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent Kang lăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

Delegația Partidului Comunist 
din Norvegia

De 
moții 
locul 
de zile. Timp și fapte suficiente pentru con
cluzii, timp și fapte suficiente pentru a se pu
tea răspunde fără echivoc unor întrebări 
esențiale : se acordează în practică noul sis
tem de calificare scopului pentru care a fost

conceput. exigențelor creseînde ale industriei 
noastre, perspectivelor de modernizare și 
perfecționare a utilajelor, agregatelor și teh
nologiilor din fabrici și uzine ? Am căutat 
răspunsul la Uzina „23 August' din Capitală 
— unul dintre marii beneficiari ai acestei ex
periențe.

A ruginit frunza și-n podgoriile Întreprinderii agricole de sfat Vr- 
ziceni, județul Ilfov. Parfumul ciorchinilor din fructieră sau al vi
nului din pahare trece prin mina miilor de culegători. Printre ei 
se găsesc sute de liceeni care timp de două săptămîni vor cîntări 

greutatea strugurilor de la coardă pînă la coș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, împreună 
cu tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit vineri dele

G
ăsim la serviciul 
învățămînt âl uzi
nei următoarea si
tuație statistică : 
23 absolvenți ai 
formei comasate 
(două trimestre practică, un tri

mestru teorie) cu durata de 3 
ani, ■ și 61 absolvenți ai formei 
de scurtă durată (un an practică, 
al doilea an teorie și practică). 
Alți 460 se află in curs de ca
lificare.

— Unde au fost repartizați 
absolvenții ?

— La locul de muncă — la 
mașina și maistrul unde făcu
seră și practica în producție — 
ne spune tovarășul Gheorghe 
Drăghici din cadrul serviciului 
respectiv, acesta fiind un prin
cipiu respectat cu strictețe în 
uzina noastră.

Valoarea, sensul acestui prin
cipiu au fost argumentate de 
mulți muncitori, maiștri, ingi
neri cu care am discutat.

in secție sau
același

— Continuitatea 
atelier, stabilitatea pe 
utilaj, in supravegherea acelo
rași factori de răspundere in 
aceeași ambianță — constată 
maistrul Aurel Gubernat din 
secția aparataj — in care s-au 
desăvirșit profesional, in care 
și-au format primele deprinderi 
in care și-au închegat prietenii, 
cunoștințe conferă tinerilor ab
solvenți siguranță. încredere, 
lucrează mai degajat, cu mai 
multă dezinvoltură și inspirație, 
trec peste momentul critic, psi
hologic. al acomodării cu noile 
condiții, obțin implicit un ran
dament mai mare în producție.

11200 de
au reîmbrăcat

studenți 
haina de lucru

LAL ROMULUS

• „Bobocii" și cei din anul II au format „eșa
loane ale recoltei".
• Ieri — prima zi de lucru(Continuare în pag. a V-a)

SOCIALEA RESPONSABILITĂȚII
J

CE, CTT Șl UNDE LUCREAZĂ TINERII DIN SATUL Dv. ? — 
este titlul rubricii care timp de cîteva luni a grupat anchete și 
reportaje ce au redat aspecte de muncă și viață, dovezi ale 
responsabilității profesionale și sociale ale tineretului din loca
litățile investigate — o parte din cei peste un milion de tineri 
ai satului. La capătul unei etape de dezbateri, redacția a invi
tat în jurul mesei rotunde cadre cu munci de răspundere din 
unități agricole și organisme centrale, activiști ai U.T.C. cu o 
bogată experiență ale căror opinii vizează multilateral 
și competent, problematica integrării tineretului în via
ța economică, socială și politică a satului. La dez
bateri, ce au avut ca bază a desfășurării anchetele apărute 
în coloanele „Scînteii tineretului" au participat : IOSIF WĂLTER, 
secretar al C.C. al U.T.C., GHEORGHE PASCU, director în 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii, POMPILIU GRUBISCHI, 
șef de secție adjunct la Uniunea Națională a Cooperativelor A- 
gricoie de Producție, ION DRAGOMIR, prim-secretar al Comi
tetului județean Botoșani al U.T.C., VIOREL VIZUREANU, șef 
de sector la C.C. al U.T.C., PET RE CARAGEA, inginer la coope
rativa agricolă din Peretu — Teleorman, ALEXANDRU SAN
DU, președintele cooperativei agricole din Gorgota — Pra
hova, DINU DANILUC, președintele cooperativei agricole din 
Gurbănești — Ilfov, DUMITRU TRUSCA, președintele coopera
tivei agricole din Negoiești — Dolj.
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• ORIZONTURI 
NOI ÎN FI
ZICĂ

un panoramic realizat 
de ALFRED KASTLER, lau
reat al premiului Nobel.

• De la OM la 
OM

de ION BAIEȘU

UN BIET IDOL DECARTON PE 4 ROȚI
Strada Plantelor este una din

tre cele mai liniștite ale Bucu- 
reștiului. Vile de 2—3 etaje, 
împrejmuite cu grilaj de fier, 
o alimentară în colț și un cen
tru de pîine. Orele seamănă 
aici izbitor una cu alta. Și totuși, 
acum o lună, un locatar bîntuit 
de insomnie ar fi putut observa, 
la cîtva timp după miezul nop
ții, trei, siluete care se apropiau 
agale cțfe poarta cu nr. 11. S-au 
oprit Imgă Fiatul parcat în fața 
acesteia, unul dintre ei a mește
rit ceva și apoi cu un gest larg 
a deschis portiera invitîndu-i pe

ceilalți să urce. Motorul a por
nit fără nici o dificultate și 
mașina a rulat lin înspre Calea 
Moșilor, de acolo spre Colen- 
tina și apoi mai departe, pe șo
seaua care duce la Urziceni.

A doua zi, inginerul V.S. a fost 
nevoit să-și înceapă ziua de 
lucru cu un popas la miliție. 1 
se furase Fiatul din fața porții. 
Mașina a fost găsită după o săp- 
tămînă, - cu roțile înfundate în 
nisipul auriu, al falezei,, la cîți- 
va kilometri de Mangalia.

Cercetările întreprinse de or
ganele de miliție se aflau în-

tr-un punct mort. /Pe banchetă 
mașinii se găsise un număr din 
revista „Cutezătorii" (indiciu 
aproximativ asupra vîrstei celor 
care au comis furtul), o zdrean
ță din material plastic care fu
sese cîndva o minge, un pacht*. 
de biscuiți aproape plin și o 
sticlă în care s-a aflat odat? 
lichior de vișine. Foarte puțin 
pentfu stabilirea identității ce
lor care și-au însușit cu de Ia 
sine putere autoturismul străin 
și l-au dirijat înspre țărmul în
sorit al litoralului.

Aproximativ în același timp.

Ieri,, odată cu ziua, în curtea 
Institutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București era mare 
animație. Imbrăcați în haine de 
lucru, aceleași salopete albastre 
pe care în primăvară le-am întîl- 
nit pe imensul șantier al stăvili
rii furiei apelor și al reconstruc
ției în zonele calamitate. „Bobo
cii" și studenții din anul II au 
plecat în unitățile agricole pen
tru a sprijini activitatea la recol
tări, la executarea celorlalte lu
crări din campania agricolă.

„Eșaloanele recoltei" — cum 
și-au autointitulat studenții de la 
agronomie acțiunea la care parti
cipă, s-au îndreptat către ferme 
agricole unde vor rămîne pînă la 
31 octombrie. In tot acest răs
timp îi vom intilni la Vlădeni, 
Fetești, Cernavodă. Bragadiru, 
Pucheni, Călărași. Pietroiu și Os
trov.

— Mergem hotăriți să muncim 
foarte bine, ne spunea Nicolae 
Ahălaru, redind atmosfera din ta
băra celor de la Facultatea de 
zootehnie. In aceste unități, adică 
la Pucheni și Călărași, maioritatea 
dintre noi am lucrat și în cară. 
Ne-am simțit excepțional, ne-am 
obișnuit cu oamenii. Am convin
gerea că în toamna aceasta, ințe- 
legînd exact ce se așteaptă de 
la noi, adică un efort susținut

pentru urgentarea depozitării re
coltei, succesele ce le vom rapor
ta vor fi superioare tuturor celor 
de pînă acum.

G. F.

(Continuare în pag. a V-a)

CUM ESTE FOLOSITĂ BAZA 
f MATERIALĂ A CULTURII DE MASĂ

BIBLIOTECARUL
un simplu distribuitor

de curii
SĂ DISCUTĂM

DESPRE
TINEREȚE.

EDUCAȚIE, 
RĂSPUNDERI

în București, la una dintre me
sele restaurantului „Obor", doi 
tineri erau angajați într-o dis
pută palpitantă. Dacă cineva ar

SOFIA SCORȚARU

(Continuare. în . pag. a IVf-a)

Ni s-a părut firesc să găsim pe 
fișele de împrumut din biblio
tecile județului Tulcea numeroase 
titluri de lucrări agrozootehnice, 
de știință popitlarizată, ideologie 
și beletristică. Examinînd însă cu 
atenție titlurile din acest ultim 
gen, constatăm că avem de-a 
face numai cu nuvele fi romane 
de aventuri polițiste și științifi- 
co-fantastice sau cu opere lite
rare ale unor scriitori români și 
străini studiate de ani de zile în 
școală. Nu figurează pe aceste 
fișe aproape deloc scriitorii ro
mâni dintre cele două războaie 
mondiale și cei contemporani, 
precum și marile valori ale lite
raturii clasice universale. Adău
găm că în rafturile bibliotecilor 
am putut observa existența unei 
mari părți dintre volumele re
prezentative ale perioadelor li
terare menționate. Chiar dacă nu 
în număr suficient, chiar dacă 
nu s-au primit ultimele apariții, 
cărți există. Nimeni nu se poate 
plînge de numărul insuficient de 
volume, fiecare bibliotecă comu
nală din județul Tulcea fiind în-

zestrată cu circa 5 000 de cărți 
din cele mai diverse genuri li
terare, științifice ele. Atunci, de 
ce nu se citesc aceste cărți ?

Peste tot, bibliotecarii ne-au 
răspuns simplu: nu se citește 
literatură contemporană pentru 
că e greu de înțeles. Se poate, 
dar ce s-a făcut pentru ca aceste 
cărți să fie înțelese ? In ce constă 
munca cu cartea desfășurată de 
bibliotecarii din aceste localități? 
„Na-m prezentat nici un volum 
de poezii...", recunoaște Cornelia 
Lungu, bibliotecară în comuna 
Mihail Kogălniceanu. Cartea 
trebuie să circule ât mai 
mult și una dintre marile 
calități a bibliotecarilor este 
să știe cum s-o facă cunos
cută, mai ales că, așa cum re
marcam, numeroase volume de 
certă valoare rămîn adesea ne
cunoscute. Un gen literar sau al
tul devine accesibil și căutat 
printr-o bună popularizare, prin 
acțiuni culturale colective. De

VICTOR RAREȘ
(Continuare în pag. a IV-a)

gația Partidului Comunist din 
Norvegia. Delegația este for
mată din tovarășii Rolf Net- 
tum și Arne Petersen, membri 
ai Biroului Politic, secretari 
ai C.C. al P.C.N. și Georg 
Ovesen, președintele Organi
zației Tineretului Comunist 
din Norvegia.

La primire a participat to
varășa Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o at
mosferă caldă, tovărășească, 
au fost abordate unele pro
bleme ale activității și preo
cupărilor actuale ale celor 
două partide, probleme ale 
mișcării comuniste și munci
torești, ale situației interna
ționale. De ambele părți s-a 
exprimat dorința de a dezvol
ta în continuare relațiile de 
prietenie și colaborare fră
țească existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Norvegia, cores
punzător intereselor celor 
două partide și popoare, cau
zei unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

(Agerpres)

I

i ..........
Ș obiecte de artă îngrămădite în același cadru suprasaturat 
Ș de lucruri al fotografiei. în mijloc, văduva (simulacru de 

om) înfiptă țeapă în scaun, cu o privire agresiv sticloasă în
Ș mărginirea înfumurată și crudă a unei depline satisfacții, 
i străină de tragicul singurătății care umple întregul ei spațiu,

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZf?

ELOCINTA
9

FOTOGRAFIEI
de NICULAE BEtLU

lată aceasîâ fotografie, de o ridicolă banalitate apa
rentă : o femeie la șaizeci—șaptezeci de ani, cu fața ascu
țită și privirea de sticlă, proaspăt coafată și scump îmbră
cată, șezînd pe un scaun în dormitorul ei, gata și bună de 
fotografiat. Denumirea lucrării : „O văduvă în dormitorul 
ei. Strada 55, New-York City". Dar fotografia e în acută 
polemică cu ceea ce prezintă în. imagine și se raportează 
riguros analitic la ea însăși. Căci „o văduvă în dormi
torul ei*, orice s-ar zice și oriunde în lume sugerează cu 
totu! altceva decît ceea ce se vede în fotografie, deși fe
meia poate fi evident văduvă, iar camera în care se foto
grafiază — dormitorul ei. Dar măiestria se constituie din chiar 
contrastul acestei nepotriviri, așa cum apare ea — în vi
ziunea artistului, Diane Arbus — pe strada 55, New-York 
City. Căci ne aflăm nu- atît în fața fotografiei unei femei, 
cît confruntați cu un anumit mod de a înțelege viața, sau 
pur și simplu cu un anumit mod de a o trăi. Văduva din 
fotografie e o femeie defeminizată, în sensul în care se 
poate spune desore un om oarecare (femeie sau bărbat) că 
e dezumanizat. Sub acest unghi, fotografia se reconstituie 
în datele ei. Starea de dezumanizare (și defeminizare) se 
exprimă prin chiar modul de a fi înțeleasă si trăită foto
grafia, sau altfel spus modul de a-și construi fiecare pro
pria sa imagine despre sine. Ceea ce dorește 
văduva să se vadă anume în fotografie și să se știe despre 
ea. E ca o profesie de credință, această pregătire pentru 
fotografie. Propria sa imagine despre ceea ce reprezintă 
ea însăși : o rochie scumpă, nou-nouță, coafura proaspăt 
aranjată în artificiile ei, cîteva rînduri de brățări încărcîndl 
masiv mina stingă, pusă anume la vedere, apoi colierele 
din jurul gîtului uscat, cerceii mari de perle cu briliant, 
inele groase și totul plasat într-un decor de bibelouri și

ca și de propria ei des-sensibilizare umană. Fotografia nouă 
americană scoate de sub protecția mitului adevărul acestui 
stil de existență omenească, care se pierde pe sine și se 
dezumanizează progresiv, pe măsură ce se întemeiază mai 
mult pe virtuțile averii pe care o posedă. E o critică și un 
denunț. Un denunț al iluziei că bogăția are în sine puterea 
de a umple și încălzi o viață de om. Și este, totodată, un 
gen de artă care tinde să stimuleze nevoia acută a epocii 
de a se cunoaște, pe sine, nevoia acută de luciditate auto
critică. Un gen de artă care tulbură împăcatele conștiințe

Se va descifra, acum, mai ușor sensul celor cinci lucrări 
Chicago, prezentate de Sinsabaugh Art. în ordinea lor, pri
mele patru proiectează o lumină alb-voalată asupra masi
vității de beton a marilor clădiri, lărgimea greu de cuprins 
a parcurilor de mașini, nesfîrșita lor înșiruire. Totul stă în
tr-o gigantică neînsuflețire. E o incalculabilă forță în această 
succesiune nemișcată de ziduri, spații, mașini și reclame. 
Dar iată și a cincea lucrare Chicago. O casă în seînduri 
sprijinită de un zid străin, un acoperiș nesigur cu cîteva 
pietre de pavaj' peste foile de carton asfaltat, să țină la 
vînt. Iar peste drum, din . nou, masivele linii aerodinamice 
ale.unui stadion, o elegantă mașină albă și o inscripție: 
„This is a paid Parking Lot — For customers only" (Acesta 
este un loc de parcat cu plată — Numai pentru clienți). 
Totul e firesc, în ordinea lucrurilor. Lui Sinsabaugh Art i s-a 
părut totuși că aceste cinci imagini Chicago pătrund dincolo 
de cadrul fotografiei, călăuzesc gindul spre neașteptate con
traste și descoperiri. E o elocință ascunsă îndărătul imagi- 
nei, un limbaj al privirii care descoase și destăinuie.

f
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„SUB STEAGUL PARTI 
DULUI"

strucții de orice fel, macaraua 
are un sistem perfecționat "de 
ridicare manevrată .prin, comenzi 
foarte simple. Manopera de exe
cuție este redusă și întreținerea 
se face mai ușor. Noul produs 
proiectat de tehnicianul Con
stantin Neață și inginerul Aurel 
ivanovici va intra în producția 
de serie în cursul anului vii-

în cadrul preocupărilor Comi
tetului municipal Brăila al 
U.T.C., un loc important îl ocu
pă și manifestările ce se orga
nizează cu prilejul aniversării 
unei jumătăți de veac de la 
crearea Partidului Comunist 
Român. Astfel, elevii brăileni 
vor participa la concursul cul
tural-artistic, Sub steagul parti
dului care se va desfășura in 
trei etape : pe școală, munici
piu și județ. La acest concurs 
se, vor prezenta montaje, coruri, 
recitări, dansuri, piese de tea
tru.

Pentru elevii din 
ganizat un concurs 
de ani de cifre și 
rui desfășurare va
asemenea, trei etape 
municipiu, județ) și care solicită 
din partea participanților par
curgerea unei bogate bibliogra
fii.

Elevii din școlile generale și 
profesionale vor participa la un 
interesant concurs cinematogra
fic intitulat „Eroi comuniști ai 
cinematografiei române". Aceste 
manifestări alături de altele or
ganizate pentru tinerii brăileni 
vor prilejui acestora cunoaște
rea cit mai multor aspecte din 
lupta pe care 
Partidul de 
in zilele de 
socialiste.

licee s-a or- 
intitulat ,,50 

fapte1* a că- 
cuprinde, de 

(școală,

a desfășurat-o 
U crearea sa pină 
azi ale României

I. belciugan

ELEVI PE
ȚĂRII

OGOARELE

Liceului nr. 1 
Vede, ca și pen-

Pentru elevji 
din Roșiorii de 
tru colegii lor . de la alte licee 
din țară, deschiderea anului 
școlar propriu-zis a ayut loc, în 
acest an. cu două săptămini 
mai tirziu deciț ne. obișnuise, 
răm pină acum. In perioada 
15—30 septembrie, elevii clase
lor IX—XI au desfășurat 
acțiuni de muncă patriotică aco
lo unde zilele de toamnă, zile 
de virf pentru campania agri
colă. cer o suplimentare a 
țelor de muncă.

Elevii Liceului nr. 1 din 
șiori aă muncit la culesul 
nimbului de pe terenurile 
taților agricole învecinate : 
I.Ă.S.-urile; și C.A.P.-urile de Ia 
Roșiori, Măldăieni, Vedea. Or
ganizați in echipe de lucru, cei 
670 de liceeni, îndrumați de 
profesori și diriginți. au recol
tat porumbul de pe o suprafață 
de 100 hectare, depășind supra
fața de 56 hectare care le-a fost 
repartizată inițial. Alte echipe 
de elevi au muncit Ja încărcarea 
și înmagazinarea celor 150 tone 
porumb. Printre echipele care 
s-au evidențiat cu ocazia mun
cii patriotice putem aminti pe 
cele ale claselor a IX-a E și F 
și a X-a E și F.

• P
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ACTUALITĂȚI LA STU 
DENT-CLUB

După o stagiune estivală neîn
treruptă, Casa de cultură a Stu
denților s-a. deschis odată cu 
noul an universitar. CLUBUL 
ACTUALITĂȚILOR. <are iși 
propune in anul acesta să fie o 
tribună a contemporaneității, va 
prezenta o serie de simpozioane 
și mese rotunde despre proble
mele actuale ale psihologiei și 
sociologiei, un magazin informa
tiv privind activitatea studenți
lor de pretutindeni, dezbateri 
ale evenimentelor politice inter
ne și externe. Cursul de cultură 
cinematografică — Cinestud or
ganizează un ciclu complet ilus
trat cu capodopere ale genului, 
pentru educația filmică a stu
denților.

„RIDENPO CASTIGAT" este 
tițlul cercului care va întruni 
toate manifestările se
dențești. Se intenționează înfiin
țata unui teatru al studenților 
după o formulă de laborator ex
perimental. precum și un ce
naclu literar-dramalic. regizoral 
pentru a valorifica creațiile stu
denților prin montări regjorale 
proprii.

STUDENT-CLUB integre 
la cercul de muzică și poez: 
cercul de sport ce iși are ins 
in program informări ase 
evenimentelor sportive la zL 
terne și internaționale. Se 
mai prezenta „Din arhivele se
crete ale celui de-al doilea răz
boi mondial". „Prin muzee și ex
pozițiile Capitalei", „Terra — o 
planetă necunoscută". Pe 
cercurile de plastică, ceramică 
și de grafică au fost create cer
curile de stenodactilografie și 
automobilism.

...INSPECTORUL PLĂ
TEȘTE. A început acțiunea 
de urmărire penală privin- 
du-1 pe Șandor Lorincz 
Antal (26 de ani). El se 
face vinovat de fals ma
terial în înscrisuri oficiale 
și înșelăciune în dauna a- 
vutulut obștesc. Ceea ce 
concret înseamnă că în 
1968, fiind revizor de ges
tiune Ia O.C.L.-Produse in
dustriale Raia Mare, a des
coperit in inventarul făcut 
Ia unitatea 31 „Pionierul" 
(responsabilă — Margareta 
Palbociu) un plus în gesti
une de 68 357 lei. Evident, 
mărfurile „suplimentare" 
urmau să fie valorificate 
de gestionară in folosul ei, 
S. L. Antal in loc să acțio
neze , cinstit a acoperit 
frauda prin centralizarea 
intenfionat eronată a liste
lor de inventar. Pentru re
cuperarea prejudiciului 
bunurile lui au fost seches
trate, ișr acum el este a- 
restat pentru ilegalitatea 
comisă.

... DIN PICĂTURI SE 
FACE MAREA. Au fost 
prinși in flagrant • Lucian 
Teodor, gestionar și Maria 
Lucan, vinzătoare la Bufe
tul nr. 4 din Beiuș. Ei vin
deau eîrnatii prăjiți cu Hp- 
să Ia gramaj astfel că la 
fiecare patru porții le teșea 
una in plus. Mai mult, por
țiile astfel micșorate erau 
taxate eu 13—15 la sută in 
plus fată de prețul legal. 
Pentru același delict — 
vinzare cu lipsă la gramaj 
și suprapreț a fost arestat 
barmanul N. Torcea (22 
ani) de la Bufetul nr. 3 din 
Uraiceni. 
conform 
ciale.

£1 va fi judecat 
procedurii spe-

INVITAȚIE LA UN CURS DE 
ISTORIA ARTEI

PORȚILE SÎNT 
DESCHISE

b

CERAMICA 
POPULARĂ

Acest drum spre cunoașterea 
cît mai profundă a artei, spre o 
temeinică educație estetică, spre 
formarea gustului artistic, îl con
stituie cursul de istoria artelor de 
pe lîngă Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România, ce se 
va deschide la 11 octombrie a.c., 
în cadru festiv, în sala de confe
rințe a muzeului. Cinci cursuri de 
artă românească și șapte de artă 
universală îi așteaptă pe liceenii 
ce le vor urma, pe parcursul anu
lui școlar lOTe'W pe cei circa 1300 
de colegi ai lor care au frecven
tat cursurile anul trecut. în grupe 
organizate, de cîte 70 de partici- 
panți. Nici elevi ai altor li
cee din țară nu au fost 
privați de instructiva plăcere a 
cunoașterii marilor valori ale pic
turii și sculpturii de la noi și de 
pe alte meridiane, de la arta pri
mitivă pină la cea a zilelor noas
tre. datorită ciclurilor de confe
rințe ținute în colaborare cu C.C. 
al U.T.C., acțiune ce va continua 
și în acest an.

Pînă acum, din Capitală, repre
zentanți ai 30 de licee așteaptă cu 
nerăbdare clipa în care își vor 
începe drumul pe coordonatele 
istorice și geografice ale artelor 
plastice, avînd posibilitatea. de 
altfel, să participe gratuit la ver
nisaje. să consulte tcate materia
lele bibliotecii. Locașul de cultu
ră de primă mărime din Bucu
rești. situat pe strada Știrbei Vodă 
nr. 1, consideră drept o îndatori
re pe cît de plăcută, pe atît de 
necesară, atragerea unui cît mai 
mare număr de Uneri intelectuali 

formare.

• In primul rind. duminică 
seara (pr. I, ora 21,55) sperăm 
să ne placă melodiile propuse 
,.pe rampa de lansare" și inter
pretate de citeva voci bine cu
noscute : Margareta Pîslaru, 
Adamo, Denise Constanținescu 
și compozitorii Camelia Dâscă- 
lescu șl Ion Cristinoiu, Palida, 
Johny Dorelli. Sheila. Amalia 
Rodriquez. O listă de nume 
strălucitoare.

• Teatrul TV ne prezintă 
nume inedit pentru publicul ro
mân ; Lope de Rueda. Sub 
țiul „Doamna Foame*  vom 
dea reunite 3 „pasos" 
scurte.

care se poate spune că au prac
ticat — sau că se străduiesc să 
practice — o artă totală. Ei se 
exprimă în limbaj plastic, indi
ferent care ar fi forma : pictu
ră, sculptură, 
liUj ceramică

un

de astă dată mgrcînd deschi
derea stagiunii la Teatrul de 
Comedie. Este una din ultimele 
lucrări ale lui Anouilh, „Cher 
Antoine11, în regia lui Lucian 
Giurchescu, și în scenografia 
lui Dan Nemțeanu. într-o dis
tribuție care reunește vedete’e 
teatrului — îi vom vedea pe 
Silviu Stănculescu, Nineta 
Glisți, Sanda Toma (o întîlnire 
mult așteptată după un an de 

■ -absență), Mircea Septilici, Nely 
Sterian, Cornel Vulpe, Mihai 
Pălădescu, A. Giurumia, Liliana 
Ticău, Iarina Demian și două 
tinere debutante (studente în 
ultimul an la I.A.T.C.) Tamara 
Crețuiescu și Lina Zăinescu, 
Invitația este făcută pentru du-, 
minică 4 octombrie, ora 20.

• „Tang0 la Nisa" — piesa 
lui M. R. Iacoban se bucură de 
dublă montare. Astă seară va 
vecjea luminile rampei la Națio
nalul din. Cluj — în regia lui 
Victor Tudor Popa, interpreta
tă fiind de cei maj tineri actori 
ai teatrului : Viorel Comănci, 
Dorel Vișan, Anton Tauf. Liviu 
Rozorea, Melania Ursu. în sea
ra de 6 octombrie, premiera 
bucureșteană se va produce pe 
scena Teatrului Giulești. Ferici
tă ocazie de a-1 vedea pe tînă- 
rul actor Peter Paulhoffer în 
debut bucureștean. alături de 
Dorina La?ăr, Paul Ipachim, 
C-tin Gheorghju, Athena Deme
triad. Regia aparține Getei 
Vlad.

• Și la Teatrul Mic va răsu
na joi 8 octombrie, ora 20, pri
mul gong al stagiunii. Regizo
rul Emil Mândrie este prezent 
cu un triptic Mazilu, intitulat 
„Don Juan moare ca toți cei
lalți", scenografia fiind semna
tă de St. Hablinski. O distribu
ție prestigioasă pare să promită 
un succes al teatrului : îi vom 
revedea pe Ion Marinescu, Olga 
Tudorache, Tatiana Iekel. Doina 
Tutescu, Dan Nuțu, Monica

, Ghiuță.

tapiserie, vitra- 
Sap mozaic" — 

prezintă Valentine Fougere a- 
ceastâ amplă expoziție.

• La Ateneul Tineretului — 
un debut : expune plastieiana 
Ionela Manolescu lucrări de ce
ramică și picturi pe lemn.

• în holul Bibliotecii Centra
le Universitare se deschide o 
expoziție de fotografii. Tema : 
Realizările construcției socialis
mului in industria și agricultu
ra R. P. Chineze.

• în sala „Kalinderu" s-a 
deschis expoziția de pictură a 
unui tînăr absolvent al Institu
tului de Arte Plastice : Augus
tin Costineseu. ,

• O bună tradiție continua
tă de Teatrul Giulești : în sea
ra primului spectacol al stagiu
nii, ne vom întîlni cu trei plas- 
ticieni | Valentina- Ghinea — 
Delaport, Titi Simionescu și Vi
talis Nereuță — mai precis cu 
lucrările lor de ceramică, tapi
serie și metal, găzduite de 
foaierul teatrului.

ti- 
ve- 

grevate pe un același 
motiv comic. Cu această ocazie, 
ne bucurăm să-i reintilnim pe 
micul ecran, pe; Florțan Pițțjș, 
Mihai Fotirio, St. Tăpălagâ, 
Coca Andronescu, Mircea- Albu- 
lescu. Dem Rădulescu.

• Capitolul „Poezie1* ne atra
ge prin două emisiuni : 6 trans
misie din dulcele tîrg al Ieși- 
lor, de la Festivalul Național 
de Poezie „Mihaj Eminescu", 
care se desfășoară în ospitalita
tea moldovenească timp de o 
săptămină (joi 8 octombrie).

• St. Augustin Doinaș este 
protagonistul emisiunii „Poe
sis11 de sîmbătă 10 octombrie 
(pr. II ora 21,55). Va fi inter
pretul propriilor sale versuri.

5CEN&

a roman

PLASTICĂ

PORTATIV

CIRC A IEȘIT.-CE
Muncitoarea ia Combinatul 
textil din Botoșani. D. Z- 
(21 de ani) l-a întilnit pe 
stradă pe Dumitru Abaza 
(25 ani), șoferul directorului 
Circului de Stat din Bucu-

DAN MUCENIC

fi.

pentr

lea-

șpaiai 
a milenară 

că. tntiln

stu*

IOX PASAT

ALMANAHUL 
EDUCAȚIEI

ȘTEFAN LUDWIG 
ROTH

I. CÎMPEAN

MACARA DE 5 TONE

La Uzina de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște s-a încheiat ela
borarea tehnologiei de fabricare 
a unui nou tip de macara de 
5 tone. După cum ne spunea 
ing. Dumitru Lambrache — șe
ful serviciului tehnolog șef — 
noua instalație de concepție ro
mânească are performanțe ridi
cate ce o situează la nivelul 
produselor similare din străină
tate. Puțind fi utilizată la cpn-

Aflat 1? cea de-a 4-a apari
ție, almanahul prezintă cititori
lor un conținut mult îmbunătă
țit față de numerele precedente. 
Cele peste 200 de pagini, cu
prind materiale axate pe pre
ocupările majore ale școlii pe 
plan mondial, expunerea celor 
mai moderne metode didactice, 
prezentarea unor iluștri dascăli 
ai catedrei românești. O atenție 
deosebită este acordată multi
plelor posibilități pe care le 
deține școala pentru orientarea 
profesională a elevilor? pentru 
îndrumarea spre studiul disci
plinelor tehnice și folosirea tu
turor metodelor menite să for
meze deprinderi practice încă 
de pe băncile școlii.

Numeroase pagini de umor, 
film, curiozități, un interesant 
calendar școlar ca și fotografiile 
color ce prezintă imagini din 
citeva țări europene alături de 
comorile arhitecturii româ
nești. vin să întregească acest 
adevărat ghid ce se anunță a fi 
o lectură pe cit de agreabilă pe 
atit de interesantă. Destinat 
deopotrivă cadrelor didactice și 
părinților, Almanahul educației 
va fi pus in vîpzare la 10 oc
tombrie a.c.

I
I. V.

re»ti,
Nordul Moldovei.
36 » l-a cunoscut 
cites a minute a 
el In restaurant 
consumat băuturi jucoo 
In această stare de eui 
plăcută tinâra D. Z. a 
ceptat in vi ta pa galant 

’ a ft condu 
mașina. 9 
suiți in t 

a biceat i 
urwi-î e de

••fer de 
fabrică ca 
că o dată 
D. Abaza 
Ceea ce a 
in termeni penali ea 
delict pentru care șoferi 
a fost afestgt și va răspun
de in fața justiției.

...FrBTURI IN CIBCVTY 
A foit I 
aic Cam 
ueicu <U 
reșii. stra Ancuța Iixe 
nr. 3, care fugise de acasă 
încă din 4 septembrie. Ele
vă in clasa a 9-a. C.A.G. 
legănată fa visurile unei a- 
venturi „ca in filme**  s-a 
trezit brusc in arestul mi
liției. Amicul ey Dumitru 
Vetoc. cu care fugise, a iz
butit să dispară, fiind ur
mărit în prezent. Cei doi 
au străbătut intr-o lună un 
lung itinerar furind mașini 
sau obiecte dîn turisme. 
(La Cluj au furat un fiat 
1300, l-au abandonat în 
drum spre Sibiu din cauza 
unor defecțiuni, apoi o dată 
ajunși Ia Sibiu au furat un 
alt Fiat, de data aceasta 
850, cu care au pleca: mai 
departe). Asupra lui C. A. 
Guiimănescu au fost găsite 
două truse de aparatură 
foto, un magnetofon, obiec
te de îmbrăcăminte...

...ELECTRICIANUL... De 
profesie electrician. loan 
Cazacu (20 de ani) din co
muna Cățui, județul Ba
cău, a furat o basculantă 
parcață de un șofer în co
muna Vîlcele, județul Co- 
vasna. Cum nu știa să con
ducă, ironie a soartei, I. C- 
a nimerit cu mașina în- 
tr-un... stîlp al rețelei elec
trice, pe care l-a distrus. 
După care a fugit de3a lo
cul accidentului. A fost re
ținut de miliție.

TINERI ÎN CASĂ
NOUĂ

în noua zonă de locuințe Tra
ian, din municipiul Vilcea. a 
fost dat în folosință un cămin 
pentru tinerii muncitori de la 
Combinatul chimic. Noul cămin 
al 
ție 
ții 
de

tineretului este o construc- 
modernă care oferă condi- 

optime de odihnă pentru 120 
tineri.

V. R.

poziția me- 
Ludwig Roth, 

tnecLeșean care 
dăruit luptelor 
pentru dreptu- 

revoluționarul 
împotriva discri- 

ițio.iale, pentru re- 
imbii române ca 
cărturarul care a 

j luminarea țâra- 
erea unor 
n invâțâ-

SLNETLL MUZICII rulează 
Patria (orele 8; 12.65;

Gala filmului din R.D.G. 
AI GRIJA DE SUZI rulează la 
Capitol (orele 16; 12; 14: 16.36;
18.30; 20 45).
HIBERNAT 18 rulează la Lu
ceafărul (orele 3, 11; 13; 15: lî; 
19,15; 21.15). Festival (orele 8.M; 
11.15; 13.36; 16; 18 39; 21), Grădina 
Doina (orele 18.15».
PĂSĂRILE rulează 
(orele 9; 11,45; 14 30;

la Gloria 
17,15; 28),

Favorit (orele 13; 12 33; 15,33: 16; 
20,33), Excelsior (orele 3; 11.15;
13,30; 16; 18,30; 20,45).
IN ARȘIȚA NOPȚII rulează 
stadionul Dinamo (orele ÎS.30). 
PATRICIA ȘI .MUZICA rulează 
București (orele 9; 11.15: 13.45; 
16,15; 18,45: 21). Feroviar (orele 
8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 31). Melodia 
(orele 9; 11,15; 13 30 16; 18,30; 20,45), 
Modem (orele 9; 11,30; 15.30; 18; 
20,15), Arenele Romane (orele 19). 
DRAGOSTE ȘI VITEZA rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,33; 13; 
18 30; 20.45).

la

la

• Vă recomandăm — ca un 
eveniment deosebit — „Expozi
ția de tapiserie franceză" (sub
intitulată ...............................
tură") de 
ocazia să 
nate de 
Arp, <i 
quin, 
Leger. „Artiștii al'e căror opere 
sînt prezentate în această ex
poziție. creatori despre

„tapiserii și arhitec- 
la Sala Dalles. Avem 
întîlnim lucrări sem- 
nume celebre : Jean 

Corbusier, Pierre Da- 
Leon Gischia, Gleb. F.

Startul stagiunii teatrale 
1970/71 se dovedește de bun au
gur. Prima săptămină înscrie 
pe scenele țării spectacole care 
ne atrag, ca deosebite, atenția.

• La Teâtrul național „I. L. 
Caragiale" (sala Studio) în pre
mieră pe țară vom vedea „Cui 
i-e frică de Virginia Woolf" de 
Albee în viziunea regizorală a 
unui artist francez — Michel 
Făgădău. Pe genericul acestei 
piese (care s-a bucurat pe ecran 
de prezența celebrului cuplu Liz 
Taylor-R. Burton) sînt anunțate 
nume din prim planul teatrului 
românesc : Radu Beligan și 
Marcela Rusu. Interpreți ai 
cuplului de tineri : Valeria Șe- 
ciu și Costel Constantin.

altă premieră pe țară,

i LE CORBUSIER — „Muzicantele"

Săptămina muzicală nu uită 
pe tinerii iubițori de muzică : 
pentru elevi, duminică, la Ate
neul Român (orele 10 și orele 
12) concert „Vivaldi-Corelli" 
susținut de Orchestra de Came
ră a Filarmonicii „G. Enescu".

• In zilele de 9—10 octom
brie la Ateneul Român avem 
prilejul șă-J ascultăm pe Mi
chael Fonti (R.F.G.) în cadrul 
unui concert simfonic (in pro
gram lucrări de Mihail Jora, 
Ceaikovski, Schumann).

• Și în Sala Mică a Palatului 
(11 oct. orele 20) un concert de 
muzică contemporană româ
nească susținut de formația 
„Musica Nova". In program : 
M. Brînduș, St. Zorzor, Costin 
Miereanu. Anatol Vieru.

Rubrică redactată de 
LILIANA MOLDOVAN

"W

CANARUL ȘI VISCOLUL rulează 
ia Central (orele 18.15; 23.33). CO
RABIA NEBUNILOR (orele 9,15;

FLACĂRA OLIMPICA rulează la 
.iii in cont- 
Volga (orele

DEGETUL DE FIER rulează !a 
invita (orele 18J8: 18: 18.15; 20.30), 
Tomis (orele 3; 11.15; 13,39; 14.45; 
18.15) ; Grădina Tomis (orele 13.15)- 
PE URMELE ȘOIMULUI rulează 
la înfrățirea (orele 15.38; 17,45; 20). 
DACII rulează la Buzești (orele 
15.30; 18) : Grădina Buzești (orele
26.30) .
NUMAI MORTUL VA RĂSPUNDE 
rulează la Dacia (orele 8.45—20,30 
în continuare).
MAYERLING (ambele serii) ru
lează la Floreasca (orele 9.30: 16;
19.30) . Miorița (orele 10; 13,15;
16 »; 11.45). Bucegi (orele 16; 19), 
Grădina Bucegi (orele 20).
CU MINE NU. MADAM rulează la 
Unirea (orele 18).

STAMP, ALAN BATES
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Producție a studiourilor DEFA 
Berlin

Producție a studiourilor engleze

■

MARILE VACANȚE rulează la 
Unirea (orele 15,30; 20). Grădina 
Unirea (orele 30).
TIFFANY MEMORANDUM rulea
ză la Lira (orele 15.30; 18) Giulești 
(orele 15.30; 18; 20,30), Grădina Lira 
(orele 20,15).
ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE rulează Ia Drumul Sării 
(orele 15,30: 17.45; 20) Arta (qrele 
15.3C; 18) ; Grădina Arta (orele 20). 
ARGOMAN superdiabolicul 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).
OPERAȚIUNEA LADY CHAPLIN 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
17,45; 20);
JANDARMUL SE ÎNSOARĂ ru
lează la Viitorul (orele 18; 20,30), 
Flacăra (orele 16; 18; 20).
TĂCEREA BĂRBAȚILOR rulează 
la Viitorul (orele 15,30).
ÎNTlLNlREA rulează la Aurora 
(Orele 0,30; 12; 15,30; 18; 20,30), Fla
mura (orele 16; 18,15; 20,30), Gră-r 
dina Aurora (orele 19).
DRAGOSTE LA LAS VEGAS ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18) ; 
Grădina Moșilor (orele 19.30).
LUPII ALBI rulează la Popular 
(prele 15,30; 18; 20,15).
ACEASTA FEMEIE rulează la 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15), Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).
FECIOARA CARE-MI PLACE ru
lează la Vitan (orele 18).
PETRECEREA rulează la Vitan 
(orele 15,30) ; Grădina Vitan (orele 
20).
ULTIMUL DRUM rulează la Pro
gresul (orele 15.30; 18) : Progresul- 
Parc (orele 19,45).

AMBUSCADA rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

DANSIND SIRTAKI rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15). 
MARI SUCCESE DE ODINIOARĂ 
rulează la Grădina Capitol (orele 
18.45 : 21).

MISTERELE PARISULUI rulează 
la Cinemateca — Union (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21).

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE rulează la Rahova (orele 
15,30; 18). Grădina Rahpva (ore
le 20),

Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE SAU IUBIREA RATATA
— premieră — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Mâgureanu) : LEONCE ȘI LENA
— ora 10,30 : IUBIRE PENTRU 
IUBIRE — ora 20 ; (Sala Studio): 
PURICELE IN URECHE — ora 10; 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20; Teatrul 
Giulești: COMEDIE CU OLTENI — 
ora 10,30 ; TANGO LA NISA — 
ora 19.30 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : MAZEL-TOV — ora 11 ; AC
TUL DE CĂSĂTORIE — ora 19,30; 
Teatrul ..Țăndărică" (Calea Victo
riei) : AVENTURILE LUI PLUM- 
PLUM — ora 11; (Str. Academiei): 
STROP DE ROUĂ — BROȚĂCE- 
LUL — ora 11 ; Teatrul ,,C. Tă
nase": LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ
— ora 19,30; Circul „Humberto" 
(Parcul de lîngă Hipodrom, Ca
lea Plevnei) : PROGRAMUL A- 
TRACȚIILOR MONDIALE — 
orele 16 si 20.

SlMBATA, 3 OCTOMBRIE 1370 
PROGRAMUL I

• 17,00 Emisiune în limba ger
mană • 18.00 Emisiune pentru 
tineret. Ocolul țării în opt luni. 
Emisiune-coneurs realizată în co
laborare cu Biroul de turism pen
tru tineret al C.C. al U.T.C., a că
rei etapă finală va avea loc în 
preajma sărbătoririi semicentena
rului creării Partidului Comunist 
Român. In prima etapă participă 
echipele județelor Botoșani, Iași. 
Neamț, Suceava. Transmisiune de 
la Suceava « 19,20 topi de seri — 
emisiune pențru cei mici « 
Telejurnalul de seară • 
Tele-enciclopedia « 21,00 
documentar ,,De 214 ori" — 
ducție „Ăl. Rahia" o 21,15 
senial „Incoruptibilii" • 22.05 
courile vacanței — film muzical • 
23.00 Telejurnalul dp noapte. 
Sport' • 23,25 Of inimoară ! Ro
manțe și cîntece de petrecere in 
interpretarea soliștilor Mi» Barbu 
și Traian Ujlecan.

19,30
20,00 
Film
pro
Film 

> E-

S1MBĂTA 3 OCTOMBRIE

Scenariul si regia: HOLF ROMER 
Cu : ANNEKÂTHRIN BURGER, 
PETRA HINZE, FRANK OSER- 

MANN, ROLF MEY-DAHL

Cu ; JULIE CHRISTIE, TERENCE

Regia : JOHN SCHLESINGER

Producție a studioului Mosfilm 
după romanul lui Boris Polevoi 

Reaia : D. VIATICI-BEREJNÎH
Cu : NATALIA VARLEI, LARISA 
LUJINA, ALEKSANDR IANVA- 
REV, AEKSANDR PLOTNIKOV, 

NIKOLAI KRIUCIKOV

Producție a studiourilor

americane 
Regia : TOM GRIES

Opera Română: TRIPTIC DE BA
LET ; PRELUDIU SIMFONIC DE 
ION DUMITRESCU ; LA PIAȚA ; 
MANDARINUL MIRACULOS — 
ora 19.30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) ; 
FANNY — ora 20 ; (Sala Studio) : 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN
— ora 20 ; Teatrul de Comedie :
OPINIA PUBLICĂ — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu ATăgureanu): D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : VIRAJ PERICULOS — ora 
20 ; Teatrul Giulești : TANGO
LA NISA — premieră — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat: LUM- 
PACIUS VAGABUNDUS — ora 
19,30 ; Teatrul de Păpuși „Hohn- 
steiner" din Essen (R.F.G.) : RE
GELE SLĂNINĂ, REGELE CO
ZONAC ȘI ' PRINȚUL PISICILA
— ora 15 ; Teatrul , Țăndărică"
(Str. Academiei) : ȚIGRIȘORUL 
PETRE — ora 10 ; AMNARUL — 
ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" : LA 
GRADINA Cărăbuș — ora 19,30; 
Circul „Humberto" (Parcul de 
lingă Hipodrom, Calea Plevnei) : 
PROGRAMUL ----------------------
MONDIALE —

PROGRAMUL II
O 20,00 La fîntîna doi'ului. Fol

clorul în spectacolele ansambluri
lor de amatori ș 20,30 Poesis : 
Versuri de Constanta Buzea în 
lectură autoarei • 20,45 Revistele 
săptămînil de Nicolae Popescu • 
20,55 Copiii modelează zăpada. 
Film de scurt metraj produs de 
Mosfilm • 21,25 Buletin de știri • 
21,30 Opera în foileton. „Cavalerul 
rozelor" de Richard Strauss (ac- 

fie-
rozelox-1* de Richard Strauss 
tul I) • 22,40 Film serial „La 
care km." (XII).

DUMINICA. 4 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I

1970

ATRACȚIILOR 
orele 16 și 20.

RAQUEL WELCH
REYNOLDS, JIM BROWN

DUMINICA 4 OCTQMBRIE

Opera Română: BOEMA — ora 11; 
RTGOLETTO — ora 19.30 ; Teatrul 
Național .,1. L. ’ Caragiale" (Sala 
Comedia) : HEIDELBERGUL DE 
ALTĂDATĂ — ora 10.30; CAME- 
RĂ DE Ăi.ĂTIRI — ora 20 : (Sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI — 
ora 10.30 ; TRAVESTI — ora 20;

• 9,00 Matineu pentru copii și 
școlari a 10 00 Viața satului — 
Ziua recoltei a 11,15 In reluare, 
la cererea telespectatorilor. Reci
taluri susținute de Doina Spătaru 
și Charles Aznavour e 12,00 De 
strajă patriei «12.30 Concert simfo
nic • 13,00 Fotbal Politehnica Iași 
— Rapid — Transmisiune directă 
de la Iași a 14,45 Emisiune în lim
ba maghiară a 17,30 Microavan- 
premreră o 17,35 Studionul ,,N- a 
19,30 Telejurnalul de seară a 20,00 
Reportaj TV. • 20,20 La horă în 
sat «20.50 Film artistic. Cei tre 
mușchetari • 21.55 Melodii pe 
rampa de lansare • 22,30 Telejur
nalul de noapte —

PROGRAMUL II

Sport.

• 20,00 Opera în 
vaierul Rozelor 
Strauss • 21,10 Buletin de știri • 
21,15 Student la Iași a 31.30 Car
net bucureștean « 21,50 Reluarea 
serialului de sîrnbătă seara a 2'. A 
Cu dansul pe meridianele lumii.

foileton — Ca
de Richard

I



NOI, în muncă, în viața de organizație în muncă, în viața de organizație

ce, cir și iwi lucrează tinerii om satul ou. ?

A „SCÎNTEII
TINERETULUI INTEGRAREA

organizată de GH. FECIORII
Discuțiile consemnate de ANGELA NACU
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IOSIF WALTER

EXPRESIE A PO'IPnjl GRUBISCHI ION DEAGOMIR VIOREL VIZUREANU
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GHEORGHE PASCU
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RESPONSABILITĂȚII
„tInărul satului
ffl ASTĂZI-SI MAI ALES 

AL SATULUI DE MUSE -
ff vru meseriași-
REDACȚIA : Studiile între

prinse indică faptul că in ulti
mul deceniu aproape un milion 
și jumătate de persoane din me
diul rural s-au indreplat către 
sectoarele neagricole. Dintre a- 
eestea, peste 80 la sută sint per
soane tinere și foarte tinere, 
circa 60 la sută sint bărbați. 
Problema care se pune insă 
este de a vetțfa în ce mă
sură forța de muncă aflată 
la sate, și pe noi ne interesează 
în mod special tineretul. poate 
fi organizată, atrasă nemijlocit 
in sfera producției materiale. A- 
ceasta cu atît mai mult daca 
avem in vedere participarea^ la 
muncă intr-o seamă de unități,

OKICE, ORICÎE

si oriunde ESTE NEVOIE"
Gh. Pascu : Referindu-ne la 

tinerii întîlniți astăzi în sat, 
cred că ar trebui să ne gîndim 
la două categorii : prima — ti
neretul care există în mediul 
rural și care trebuie să rămînă 
în număr cît mai mare, ți a 
doua categorie — tineretul care 
vine în mediul rural. In unele 
localități, și cu deosebire cele 
din preajma zonelor industriale, 
a orașelor, și la unii și la cei
lalți se observă, din păcate, o 
reținere față de munca directă în 
sectoarele agriculturii. Asistăm 
aici, pe lingă fenomenul de 
migrare către oraș, către zonele 
industriale, și la fenomenul 
mai mult sau mai puțin accen
tuat de neparticipare la muncă. 
Se întîlnește tot mai pregnant 
tendința tinerilor de a merge 
sau de a se reîntoarce la 
oraș. După părerea mea acesta 
este un aspect cu caracter se
cundar, pentru că îmi vine greu 
să admit că această atracție că
tre oraș are numai niște expli
cații de pură concepție, fiind o 
manifestare de ordin subiectiv. 
Cred, mai curînd, că este vorba 
de considerente de ordin econo
mic. Cu alte cuvinte lipsește 
cointeresarea, înțelegînd prin 
aceasta sensul cel mai larg al 
noțiunii, începînd de la asigu
rarea locului de muncă, conti- 
nuînd cu condițiile minime de 
viață și terminînd cu remunera
rea.

Viorel Vizureanu : Eu o ne
dumerire am : unde se află 
cei aproape un milion de ti
neri care au fost pregătiți în 
școli cu profil agricol ca să 
lucreze în agricultură, să pună 
umărul lor solid, calificat, la 
dezvoltarea sectoarelor aces
tei importante ramuri a econo
miei naționale ? De ce o bună 
parte din rîndul acestora au 
plecat din agricultură ? După 
părerea mea, aceștia au plecat 
înainte de toate pentru că n-au 
fost promovați pe funcțiile pen- 
tr'u care aveau pregătire. Și 
pentru că retribuția a fost in
suficient de stimulatorie.

Petre Caragea : Și pentru 
în repartizarea absolvenților 
școli și facultăți de profil 
este stimulată și nici înțeleasă 
cererea*acestora  de a se întoar
ce în satele lor natale. Așa se 
face că proaspătul absolvent în 
loc să fie alături de satul lui, 
se trezește, fără experiență 
fiind, departe de cei cunoscuți, 
adesea insuficient ajutat, retri
buit la zile-muncă sau 
convenționale — de cele 
multe ori de 
pe an.

Pompiliu 
tr-un anumit 
•aveți dreptate tovarășe inginer 
Caragea, dar practic nu poate fi 
posibilă rezolvarea problemei re
partizării in satul natal a tutu
ror absolvenților. In țară există, 
la ora aceasta, 13 școli care pre
gătesc cadre cu profil econo
mic. Foarte mulți elevi la a- 
ceste școli sînt din jurul loca
lităților respective. Credeți că 
este posibil să-i repartizăm pe 
toți în zonele din care au ve
nit ? Categoric nu 1 Și, apoi, 
nu se pot înființa școli cu 
profil agricol pe grupe de co
mune ! O singură soluție apare : 
aceea ca recrutarea elevilor să 
se facă în mod 
fiecare localitate.

Iosif Walter : 
tuală pregătirea cadrelor ppn- 
tru 'agricultură este foarte puțin

că 
de 
nu

norme 
mai 

două sau trei ori

Grubischi : Din- 
punct de vedere

științific
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corelată cu p'erspectiva acestui 
sector. îndeosebi în cooperative 
se manifestă încă reținere pen
tru pregătirea viitorilor practi
cieni, a meseriașilor din agri
cultură — mult apropiată de in
dustrie ca grad de mecanizare 
și concentrare. Prin ceea ce se 
face acum, îndeosebi în sensul 
promovării cadrelor tinere pre
gătite, consider eu, nu se sti
mulează suficient rămînerea în 
sat a acestora, și nici orientarea 
către școli, către viitoarele me
serii ale satului a celor ce ter
mină acum 8 sau 10 clase.

Pompiliu Grubischi: Obser
vațiile sînt întemeiate. Ip ca
drul cooperativelor agricole, in 
cazul marii majorități, nu s-au 
respectat indicațiile date de a 
fi promovați în munci de răspun
dere cei mai pricepuți tehni
cieni și contabili. Deși acești^ 
au existat, Ia ora actuală 
situația pregătirii cadrelor cu 
munci de răspundere în coope
rativele agricole nu este în mă
sură să ne satisfacă. La în
ceputul acestui an, în sectorul 
brigadierilor, considerindu-i pe 
aceștia maiștri în producția agri
colă, din totalul de 22 715, nu
mai 1 503 aveau studii medii, res
tul de 21 212 nu erau decit ab
solvenți ai școlii elementare. 
Totodată. în sectorul economic, 
din 4 622 de contabili șefi nu
mai 25, adică 0,5 . la sută, au 
studii superioare, 1231 au studii 
medii iar marea majoritate, 
3366 au numai școala generală. 
Marea masă a contabililor din 
cooperativele _ ___
zece mii, adică circa 80 la sută 
au școala generală, sau numai 
patru clase. Deci o pregătire 
cu totul insuficientă.

Alex. Sandu : Nu neg că ti
nerii care vin cu liceu sau cu 
o școală de specialitate în plus 
ar avea 0 pregătire profesiona
lă mai bună decit mine, care am 
numai 7 clase Dar pregătirea lor 
e numai teoretică. Ca om tre
cut prin toate, de 30 de ani fră- 
mîntîndu-mă cum să smulg pă- 
mîntului mai multă recoltă, cred 
însă că îi depășesc pe aceștia 
din punct de vedere practic. Ia
tă ce mă determină să afirm că 
atît în ce-i privește pe briga
dieri cit și pe președinți, trebuie 
avută în vedere experiența lor. 
Mi se pare deosebit de utilă, 
măsura adoptată ca cei mai buni 
președinți, contabili, brigadieri, 
șefi de fermă să urmeze la fără 
frecvență liceele de specialita
te. Eu de pildă ca și doi conta
bili- și patru brigadieri din coo
perativa agricolă în care lucrez 
ne-am înscris și am reușit la 
examenul de admitere la Liceul 
de specialitate din Rm. Sărat

REDACȚIA : întrebarea pusă 
inițial viza nu numai pe tehni
cieni și contabili, ci și pe tine
rii țărani cooperatori...

D. Danii'ic : Tinerii coopera
tori _ trebuie să lucreze orice, 
oricit și oriunde este nevoie de 
ei. Afirm acest lucru gindir.- 
du-mă la faptul că pămintul și 
toate bunurile din cooperativa 
agricolă sînt ale lor. că de tot 
ceea ce se realizează, ei dispun !’

REDACȚIA : Atunci cum ex
plicați faptul că se intîlnesc în 
sate tineri care nu 
in cooperativa 
pentru că nu 
de părinți care 
la ei să se pregătească și să reu
șească Ia o șenilă indiferent cu 
ce profil, fie că mizează pe gă-

agricole, peste

lucrează 
agricolă, fie 
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sirea unui post in oraș, chiar 
dacă acesta ii asigură un ciștig 
inferior celui de la C.A.P. ?

D. Daniluc : Sigur, mai sint și 
din aceștia... Cei care nu mun
cesc sînt victimele unei insufi
ciente educații primită acasă ți 
la școală, sînt dintre aceia care 
au auzit numai expresii ca : „o- 
rașul e de tine, nu satul cu 
praf", ,.n-ai reușit la școală, stai 
acasă, că atit cit să mănînci 
sintem noi in stare să agonisim", 
„du-te oriunde in lume, numai 
la sapă să nu stai"...

D. Trușcă : Așa este. Și la 
noi sint probleme cu participa
rea la muncă a unora dintre ti
neri. După părerea mea vinova
tă de această situație este fami
lia unde Înșiși părinții 
tă prost despre 
agricole i 
înșiși și 
Valoarea 
nale la 
30 de lei, foarte multe familii 
ducind acasă, in fiecare an cite 
un vagon de cereale și zeci de 
mii de iei De ce nu folosesc 
aceste rezultate bune ca argu
ment pentru mobilizarea tine
rilor la muncă, pentru dezvol
tarea dragostei pentru coopera
tiva agricolă ?

REDACȚIA : Dacă intr-o fa
milie părinții au dreptul să ho
tărască asupra copiilor lor. de 
ce are atit de puțin sau deloc, 
in vedere cooperativa 
perspectivele 
sat? “ 
mei. 
coli 
milii 
sublinia aici, la masa 
rotundă, atit pămintul cit ți toa
te fondurile sint ale lor. ei dis
pun de ele și este nu numai in 
interesul lor dar și o datorie a 
lor să le asigure o folosire in
tensivă.

Iosif Walter : Știți de ce ? 
Pentru că in unitățile unde In- 
tilnim un astfel de fenomen 
adunările generale ale coo
perativelor. sint in genera» 
ședințe oarecare, nu asigură ca
drul de dezbatere, caracterul e- 
ducativ. Nu se discută detiț in 
general despre folosirea forței 
de muncă. Nu sînt trași Ia răs
pundere. in baza statutului, a- 
ceia care nu participă la mun
că, acei părinți care „iși ocro
tesc" copiii—

Gh. Pascu : Mi se pare că 
foarte puțin se face in sensul 
educației muncii in mediul ru
ral. Acest aspect constituie o 
preocupare insuficient coordo
nată. sprijinită și întărită dm 
partea sistemului de invățămmL 
Puțin se insistă asupra acumu
lării cunoștințelor agricole.

Viorel Vizureanu : A fost 
experimentat, de anul viitor 
urmind să se generalizeze, lotul 
școlii.

Pompiliu Grubischi : Ar fi 
foarte bine dacă fermele șco
lare ar ființa și pe lingă 
școlile profesionale de mecanici 
agricoli, pe lingă liceele de spe
cialitate. Practica elevilor s-ar 
putea realiza astfel sub directa 
îndrumare a profesorilor și nu 
numai în perioade dinainte sta
bilite ci paralel cu cursurile. 
Practica din unități, practica de 
sfirșit de an cum este numită 
acum, ar avea darul să dezvolte 
la viitorii mecanizatori și tehni
cieni capacitatea de organizare, 
însușirile necesare activității ca 
profesionist.

discu- 
unitățiie 

lucrează eiunde
c'.știgâ foarte bine, 
normei--------
noi este de pește

convențio-

agricolă 
tinerilor din 

Pentru că Ia urma ur
ee este cooperativa agn- 
deeit asocierea acestor fa- 
din sat. Și. așa cum se 

noastră

SOC IA
cu scenă ce permite montarea 
oricăci-, specia col, un cinemato
graf. club, o bibliotecă cu 18 000 
de volume, are canalizare, în
călzire centrală in zona institu
țiilor locale, ‘ilițe asfaltate, baie 
pufaiiră Aproație orice necesi
tate de culturalizare, orice altă 
pretenție este satisfăcută.

Dumitru Trușcă : Să adăugăm 
faptul că mai mult decit ori- 
cind tineretul de astăzi este 
preocupat de viitorul său. Și tot 
ce face subordonează acestui 
scop, tot ce întreprinde se stră
duiește să fie un răspuns pozi
tiv dat La întrebarea : ce voi fi 
eu mtine ?

D. Daniluc: îmi permit să 
aduc și eu unele completări. 
Nai, Ia Gurbănești, ne-am stră
duit să dezvoltăm intensiv pro
ducția. Am amenajat pentru 
irigații aproape 1 800 hectare, 
sectorul legumicol, în suprafață 
de 150 de hectare, l-am specia
lizat numai pe producerea de 
semințe; in zootehnie am in
vestit circa unsprezece milioa
ne let mai ales pentru procura
rea de animale și pentru me
canizare. Se înțelege că îndeo
sebi pentru tineri au apărut 
astfel «multiple posibilități de 
pregătire : numai ca motopom- 
pițti, montatori de agregate și 
mecanici la irigații — 30, la

sera caldă și la loturile legumi
cole semincere — aproape tot 
atiția, in zootehnie, la atelierul 
mecanic, de asemenea, un nu
măr de tineri destul de mare. 
Dar de pregătit s-au pregătit 
foarte puțini. Deși cu toții altă 
dată imi solicitau să-i pregătim, 
— i școlarizăm, acum doar 

au acceptat
să-i școlarizăm, 
vrec patru—cinci 
să se califice. Am căutat să des
lușesc acest paradox. Și am 
reușit Nu s-au calificat pentru 
că programul impus de activi
tatea în aceste sectoare era de 
zi lumină, ba în vîrfuri de cam
panie, Ja irigații trebuia să se 
lucreze și noaptea. De aici am 
desprins ideea că tinerii de as
tăzi doresc să se califice dar 
tot atît de mult sînt preocupați 
de un program bine stabilit, ast
fel încît să le rămînă timp pen
tru a citi o carte, pentru a vi
ziona un film, într-un 
pentru o activitate la 
extraproductivă.

REDACȚIA : Atunci 
lucreze tinerii, pentru că în a- 
gricultură, în general, activita
tea din vîrf de campanie adesea 
se prelungește mult peste ia 
ore zilnic ? In ce sectoare, la ce 
lucrări să fie repartizați tinerii 
pentru a se asigura valorifica
rea posibilităților de care dis
pun ?

cuvînt 
alegere,

unde să

ALEX SANDU

adresa noi tinerilor, vorbele 
acastre nu găsesc ecoul dorit. 
Rolul organizației U.T.C. in 
sensul educării in spiritu» mun
ci: a tinerilor trebuie să se ma
nifeste. după părerea mea, in 
mod deosebit in școli, acolo 
unde tinărul se formează, par
curge etapa tind receptivitatea 
la tot ceea ce este argumentat, 
e maximă. De aceea, obligati
vitatea intilnirii cu elevii a pre
ședinților din cooperativele a- 
gricole și a specialiștilor de aici 
ar fi mai mult 
cut în sensul 
sat a elevilor.

decît un pas fă- 
ciștigării pentru

★

în încheierea
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DINU DANILUC DUMITRU TRUȘCĂ

Iosif Walter: Referinâu-rr.ă 
concret la rolul activ, edu
cativ, politic și social ce re
vine organizației U.T.C. pot spu
ne că obiectivele ce ie avem de 
îndeplinit, indiferent din ce 
unghi ir. privi problema. încep 
și se încheie cu aspectul econo
mic. concret, cu integrarea și 
comportarea in producție a ti
nerilor. In adunările generale, 
in plenarele de comitet s-a dis
cutat și se discută despre com
portarea tinerilor în producție. 
Că nu Întotdeauna la nivele: 
dorit, cu eficiența dorită, este 
adevărat La această situație se 
ajunge mai ales acolo unde în
tre comitetul U.T.C. și consiliu] 

. de conducere al cooperativei a- 
gricole nu sint statomitite 
'.ații 
cate, 
zuri 
sește. 
tind 
sau specialistul din unitate ac
ceptă să participe la o adunare 
generală U.T.C.. să se adreseze 
tinerilor în problemele ce-i in
teresează pe aceștia, să-1 infor
meze asupra perspectivelor de 
dezvoltare a sectoarelor de pro
ducție. In cea mai mare parte a 
cooperații ?lor ag-icole secce-

re- 
pă- 
ca- 
lip- 

p.nă

de colaborare. Din 
in foarte multe 

această colaborare 
Trec ani de zile 
președintele cooperativei

tarii U.T.C. sint ți membri 
cocsiitilor de conducere dar i 
foarte puține cazuri aceștia si: 
antrenați la rezolvarea probi' 
raefor ce apar la un moment 
dat. deși de mai puține ori este 
înțeleasă realitatea că in seama 
organizației U.T.C. mi sint nu
mai a-țiunile patriotice, ei și 
antrenarea tinerilor la muncă, 
la executarea operativă ți de cea 
mai bună calitate a lucrării-o- 
agricole. Și nu e just ! Tinerii 
sint și ei cooperatori, și de <rș- 
tigul in cooperativa agr.toîă de
pinde nivelul lor de viață, acesta 
determină atașamentul lor pen
tru C A.P.. interesul cu care 
participă la i-.sățt viața econo- 
mic*.  socială ți politic*  din sat

Ion Dragomir : Sintem con- 
țtienți de sarcina deosebită ce 
revine organizației U.T.C in 
sensul educării tineretului pria 
muncă ș: pentru muncă. Dar 
nu de puține ori ne lipsesc ar
gumentele convingătoare. Ne 
lipsesc pentru că ne izbim de si
tuații a căror rezolvare depă
șesc puterile noasire. Cind in 
cadrul cooperativei agricole re
tribuția e mică, mai mică decit 
la întreprinderea agricolă de stat 
din vecinătate, cind tovarășii 
din consiliul de conducere re
fuză să satisfacă unele cerințe 
firești ale tinerilor, cind 
deși în sat există tineri cu pre
gătirea corespunzătoare iar in 
funcțiile de brigadieri, de con
tabili sau șefi de fermă 
menținute persoane cu 
necorespunzătoare numai 
tru faptul că acestea se află in 
grațiile președintelui sau ale 
altcuiva, oricit de frumos ne am

REDACȚIA: __
discuției, vă adresăm totuși în
trebările. Ce credeți că trebuie 
făcut pentru a asigura integra
rea deplină in producție a tine
retului de la sate ?

Iosif Walter : Nu sînt puține 
acele cooperative agricole cart 
dovedesc că există multiple p->- 
sibiliLăți pentru sporirea gradu
lui de ocupare și utilizare ra
țională a forței de muncă, pen
tru integrarea deplină, pe mă
sura pregătirii, a tinerilor. După 
părerea mea ele se concretizea
ză intr-o serie de măsuri care 
pot fi luate in sensul valorifi
cării superioare a pâmintului, 
dezvoltarea puternică a zooteh
niei, legumicultorii și pomiviti- 
culturii. Totodată dezvoltarea 
ramurilor anexe, extinderea ser
viciilor oferă anumite posibili
tăți pentru utilizarea deplină a 
resurselor de muncă.

Gheorgbe Pasca : Pentru 
asigura atragerea unui număr 
d‘ mai mare de tineri In agri
cultură. consider că cel puțin 
doi factori nu pot fi otniși : 
crearea unor posibilități de a 
utiliza forța de muncă a mem
brilor cooperatori in cea mai 
mare parte a anului și ridicarea 
nivelului retribuției sociale. 
Pentru că logic vorbind, un om

a

sînt 
studii 
pen-

intr-un an 
din indus- 
aceea a im- 
agricole cu

sate, nu prin 
reactualizarea 
acelor mește- 

împletituri, artizanat 
în ateliere 
o soluție

în deplinătatea capacității 
muncă nu acceptă să lucreze 
doar cîteva luni din an și să 
cîștige jumătate din ceea ce în
seamnă retribuție 
pentru un muncitor 
trie. O soluție ar fi 
binarii activităților 
cele industriale.

Dezvoltînd la 
investiții, ci prin 
unei tradiții, a 
șuguri:
etc., realizate acum 
la oraș, mi se pare 
demnă de studiat.

Pompiliu Grubischi 
trebuie să cadă pe 
posibilităților 
tribuției și 
de ridicare 
cesteja este 
sificării 
a concentrării acesteia, în
deosebi a producției animaliere 
și legumicole, în mari complexe 
intercooperatiste.

Ion Dragomir : 
considerarea modului 
este atribuit lotul 
ță ar 
asupra 
muncii a tinerilor.

: Accentul 
creșterea 

de ridicare a re- 
soluția sigură 
a nivelului a- 
aceea a inten- 

producției agricole, 
concentrării acesteia,

avea un
integrării

Cred că re- 
în care 
folosin- 
pozitiv 

procesul
tuturor lo-

în 
efect 

în
a

cuitorilor satului. Cred că re
partizarea acestor loturi în 
funcție nu numai de numărul 
orelor prestate, ci și de numărul 
membrilor de familie care 
ticipă la munca obștească 
stimula activizarea forței 
muncă din sat.

par- 
ar 
de

tineri in < 
Ce vreau 

cultiva 
numai

deo- 
sate 
con- 

să 
ideea 
fizice

Petre Caragea : Un efect 
sebit ar avea dezvoltarea la 
a asociațiilor de 
struirea caselor, 
spun : dacă s-ar 
întrajutorării nu
dar și cu fonduri a tinerilor în 
construirea caselor, a gospodă
riei, în general, pe principiul 
C.A.R. — completat cu un îm
prumut acordat de către coope
rativa agricolă — s-ar reuși le
garea tinerilor ,de sat, de fami
lia ce și-o creează aici.

Dumitru Trușcă : Cred, că 
orice s-ar întreprinde, trebuie 
să înceapă cu factorul om, cu 
satisfacerea nevoilor sale. Dacă 
vom continua să vorbim oameni
lor numai despre producție, nu
mai despre muncă și nu vom re
zolva și celelalte probleme ce-1 
privesc, încă mult timp de aici 
încolo vom simți lipsa forței de 
muncă în agricultură.

Evident, transformările ce i ‘ '
satului contemporan sînt extrem de complexe. 
Multiple sint și problemele pe care le gene
rează aceste transformări. Din nudul lor, în 
dezbaterea noastră, am abordat una singură 
— integrarea tinerilor in viața economică, so
cială și politică a satului — și aceasta circum
scrisă doar 
lăți, căutind să desprindem factorii 
facilitează sau

au Ioc în viața

in perimetrul citorva locali- 
ce 

nn acest proces, condi
țiile ia care se înfăptuiește, ce tendințe se 
conturează. Fenomenul este, desigur, complex 
iar noi. prin posibilitățile ce le avem, am sub
liniat in anchetele ți reportajele publicate, 
chiar ți la această masă totundă, doar o parte 
din nenumăratele aspecte pe care le îmbraeă. 
De aceea discuția râmine deschisă, ziarul pro- 
punindu-ți să abordeze ți să reflecte în conti
nuare problematica complexă a satului con
temporan. Dezbaterea cu privire la integrarea 
tineretului a conturat totuși cel puțin pentru 
localitățile investigate, câteva chestiuni ce iși 
așteaptă rezolvarea :

• orientarea in continuare a tineretului că
tre meseriile satului care le asigură valorifi
carea deplină a aptitudinilor, legiferarea ca
lificării in aceste meserii;

• atragerea. îndeosebi, a tineretului către 
activitățile in complexele intercooperatiste, in 
sistemele de irigații care constituie viitorul 
agriculturii noastre socialiste ;

• asigurarea de către conducerile unităților 
agricole și organele județene a cadrului optim 
promovării tinerilor în locuri de muncă în ra
port cu pregătirea lor teoretică și practică;

• îmbinarea activităților agricole cu cele 
industriale prin dezvoltarea ramurilor anexe 
și revitalizarea unor tradiții meșteșugărești 
specifice fiecărei zone care să asigure conti
nuitatea muncii țăranilor pe cea mai mare 
parte a anului;

• stimularea activității în cooperativele 
agricole prin crearea condițiilor pentru o re
tribuție care să asigure lucrătorului în agri
cultură un venit mediu care să-I cointereseze 
să lucreze în unitatea respectivă ;

• accentuarea rolului educativ al școlii și 
familiei în sensul insuflării la tineri a dragostei 
față de muncă, de sat, de unitatea agricolă ;

• afirmarea organizației U.T.C. ca factor 
activ în formarea unor concepții sănătoase 
la tineri despre munca în agricultură, în 
precizarea locului și rolului ce revin acestora 
în dezvoltarea agriculturii ca ramură princi
pală a economiei socialiste.

Le supunem atenției forurilor competente : 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii, Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Ministerului Invățămîntului, Ministe
rului Muncii, organelor și organizațiilor U.T.C.
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ORIZONTURI NOI
In fizica

Un panoramic realizat cu
ALFRED KASTLER, 

laureat al premiului Nobel

Profesorul Alfred Kast- 
ler s-a născut în 1902. A 
luat premiul Nobel in 
1966 pentru lucrările sale 
asupra procedeului pom
pajului optic, fenomen ce 
avea să deschidă drum a- 
pariției laserului. în pre
zent este directorul sec
torului din Besanțon 
(Franța) al Laboratorului 
orologiului atomic.

— Pentru foarte mulți tineri 
fizica sau ingineria fizică repre
zintă astăzi domenii de specia
lizare cu o mare putere de atrac
ție. Care sînt după părerea dv. 
sectoarele cu o perspectivă deo
sebită de dezvoltare în anii ur
mători. oferind deci posibilități 
largi de afirmare 
tineri ?

cercetătorilor

de ani evolu- 
în întregime

* Aplicațiile laserul i
• Apa riția unei științe 
noi — optica nonlinea- 
râ • O stare a materiei 
încă necunoscuta pînă 
anul trecut — antiferc- 
magnetismul nuclear

• • Ce reprezintă pico- 
secunda • în știință, 
munca în echipă are un 

rol covîrșitor

SANDA B., Baia Mare : Tini pare rău că răspunsul 
meu v-a mîhnit atît de mult. E limpede că nu v-am 
ințeles, altfel n-aș fi fost atît de aspru. Sper să rămî- 
nem, totuși, prieteni. Mai scrieți-mi.

IOANA I., județul Olt : Am ințeles că situația în care 
te afli e foarte gravă și, in consecință, îi rog pe citi
torii care doresc să înfieze o fată de 16 ani, perse
cutată și urîtă de părinți, să se adreseze redacției.

VALLY F. Turda : încercați să terminați școala, 
după care vi vom oferi sprijinul nostru. Mai scrieți-mi.

L. D„ Caracal: N-am primit celelalte scrisori de 
care pomeniți. In orice caz, nu vă pripiți să luați o 
hotărîre definitivă și fatală pînă nu-mi scrieți și mie 

voi ajuta cu sigu- 
dau

hotărîre definitivă și fatală pînă i 
exact despre ce este vorba. Vă 
ranță, mai ales, că după cite-mi 
cereți deeît un sfat.

G. E. Ploiești : E a treia oară 
vă nemulțumesc răspunsurile pe care le .. .
denților rubricii, recomandindu-mi să mă iau de altă 
meserie. De ce sinteți așa de rea cu mine ? Sînt și eu 
pe deplin conștient că nu am vocație pentru treaba 
asta, dar gindiți-vă ce greu mi-ar fi să-mi schimb 
profesia la vîrstă asta. Una că m-am obișnuit cu ea, 
a doua că e ușoară și curată. Dacă-mi dâdeați ideea 
mai demult, alta era situația. Lăsați-niă să merg liniș
tit pe drumul meu, că și-așa am destule complexe 
de inferioritate. v

seama, nu-mi

cînd îmi scrieți că 
dau corespon-

Frt. MIRCEA C.: „Sînt 
militar în termen de cî
teva luni. înainte de ar
mată aveam domiciliul 
în cqm. Băiuț, jud. Ma
ramureș. Văzînd că 
g.olvați situațiile în care 

mai multe per- 
adresaț 

vin și eu 
de a-mi 
în care

re-

— în ultimii 20 
ția fizicii a fost ... ___ .
dominată de fizica nucleară și 
de fizica energiilor înalte. Există 
totuși numeroase și importante 
probleme nerezolvate în ceea ce 
firivește particulele elementare, 

n acest domeniu, desigur, ne 
mai așteaptă destule surprize. Mi 
se pare însă interesant faptul că 
în ultimii 10 ani pe primul plan 
al actualității și-a făcut loc și 
fizica solidului. Cercetările asu
pra metalelor, substanțelor izo
latoare, semiconductorilor au 
mari aplicații în electronică și 
cred că tinerii trebuie să abor
deze fizica corpului solid ca pe 
un domeniu eu deosebite pers
pective. Există în același timp 
și o altă ramură a fizicii care 
în ultimul timp reține atenția 
cercetătorilor : este vorba de op
tică. Domeniu clasic, apăiînd la 
un moment dat ca depășit, el 
cunoaște astăzi o adevărată re
naștere grație apariției electro
nicii cuantice. Aceasta se referă 
la utilizarea proprietăților ato
milor și moleculelor de a produce 
unde electromagnetice cu o anu
mită frecvență. Optica — pe care 
desigur nu o mai înțelegem as
tăzi în sensul strict limitat a) 
spectrului razelor luminoase, vi
zibile — include și aplicațiile la
serului.

— Știind eă dv. sinteți unul 
dintre pionierii teoriei care a 
dus la crearea laserului am fi 
interesați să vă cunoaștem opi
niile în legătură cu perspectivele 
lui de aplicare.

— Aplicațiile sînt foarte nu
meroase și încă imprevizibile în 
totalitatea lor. Maseru!, care ac
ționează pe baza aceluiași prin
cipiu. poate deveni un excelent 
etalon de frecvență. De pildă, 
maserul cu hidrogen ne va per
mite să atingem o precizie de 
IO-’4. In ceea ce privește lase
rul aici am atins o finețe extra
ordinară a monocromaticității ra
zei emise dar deocamdată nu am 
izbutit să obținem o stabilitate 
a frecvenței. în momentul cînd 
vom realiza o legătură în lanț 
maser—laser, în acel moment 
vom izbuti să transformăm frec- 

I vența undelor herțiene în frec
vență optică. O 
zare va descinde

"traordinare în 
Laserul ne va 

bil, în viitor, să 
energie sateliții artificiali, 
peratura radiației sale — 
lioane de grade 
tui o amorsă în declanșarea reac
țiilor termonucleare pașnice. Pe 
această linie în Uniunea Sovie
tică și Franța au fost obținute 
deja cîteva rezultate promiță
toare.

în afară însă de optica clasică 
a apărut ți se dezvoltă optica 
nonlineară, o știință nouă. E di
ficil acum să explic în ce constă 
obiectul ei dar aș putea da un 
exemplu al aplicațiilor sale. De 
pildă, s-a constatat că se poate 
dubla frecvența optică a unei 
emisiuni de radiație cu ajutorul 
unui cristal de rubin. Obținem ’ 
astfel o radiație ultravioletă a- 
vînd frecventa dublă față de 
cea inițială ți lungimea de undă 
înjumătățită dar păstrîndu-și pro
prietățile de coerență. Sursele 
coerente cu frecvență variabilă 
continuă vor revoluționa proba
bil spectroscopia în următorii 10 
ani.

— în literatura științifico-fan- 
tastică se vorbește de posibilita
tea comunicării cu alte civiliza
ții cosmice. Cum lumina este 
semnalul cu viteza cea mai mare 
s-ar părea că laserul ar putea 
constitui un miiloc pentru sta
bilirea unui dialog cu semenii 
noștri galactici.

— într-adevăr s-a speculat 
mult asupra acestei ipoteze. Cum 
energia laserului e foarte con
densată putem să emitem pe dis
tanțe mari cu o răsjrindire 
a semnalului. Dacă alte 
inteligente din univers ar 
pune și ele de laseri, ar putea să 
emită la rîndul lor semnale, mo
dulate desigur. După cum știți 
astronomii au explorat multe 
regiuni ale cosmosului căutînd 
asemenea semnale. Deocamdată 
rezultatul e negativ. Chiar dacă 
laserul constituie o posibilitate 
de comunicare intersiderală cred 
că nu trebuie să ne facem iluzii:

timpul în care un mesaj poate 
ajunge lao altă civilizație e con
siderabil, date fiind distanțele 
cosmice. Cel puțin cîteva zeci de 
ani ! Un dialog nu mi se pare 
probabil. Laserul ne va folosi 
poate ca să ne facem cunoscută 
existența ; doar pentru mesaje în 
sens unic.

— în legătură cu tahionii și 
cu qarkurile, despre care se vor
bește mult : considerați posibilă 
apariția unor descoperiri senza
ționale în fizica anilor următori ?

— Anul trecut la Florența a 
avut loc un congres al Societății 
europene de fizică. Cu acest pri
lej Victor Weisskoopf, un mare 
fizician din Statele Unite spunea 
următoarele : „în 1925, noi fiâ- 
cienii, examinînd situația ști
inței de care ne ocupam puteam 
spune că nicicînd în istoria ome
nirii nu s-au obținut atîtea re
zultate, în atît de puțin timp cu 
atît de puțini oameni. Acum, în 
1970, referindu-ne la fizica ener
giilor înalte, putem spune că nici
odată atîția oameni, beneficiind 
de atîtea mijloace, nu au obți
nut atît de puține rezultate". A- 
ceasta este situația... Totuși, lu
cruri interesante și noi apar. In 
fizica temperaturilor joase, de. pil
dă, o foarte frumoasă experien
ță care a avut loc anul trecut 
în Franța a pus în evidență o 
nouă stare a materiei, necunos
cută anterior : antiferomagnetis- 
mul nuclear. Realizarea aparține 
echipei condusă de dr. Abragam. 
(laureat pentru aceasta cu Marele 
Premiu al Academiei de științe a 
Franței, cea mai înaltă distinc
ție pe care o poate obține în tara 
mea un cercetător). Este destid 
de dificil pentru publicul larg, 
cred, să suporte amănunte des
pre această descoperire. Men
ționez numai că este vorba de o 
anumită comportare a materiei 
la o temperatură aflată cu nu
mai o milionime de grad peste 
zero absolut. Un alt domeniu 
unde sîntem pe cale să realizăm, 
cu pași mici dar siguri, un pro
gres important. datorită fizicii, 
este cel al măsurării celor mai

mici durate de timp. Deocam
dată ne-am oprit ia pieosecundă 
care reprezintă 10- - dintr-o se
cundă. Se poate spune că într-o 
secundă sînt tot 
cunde cite secunde 
de mii de ani. Dar 
s-a ajuns încă la li 
de timp și de spaț

— în legătura 
pecte experimentale ale cercetării 
in domeniul fizicii v-am niga să 
vă referiți Ia experiența muncii 
dv., desfășurată astăzi intr-un 
laborator al măsurării timpului.

—,Munca experimentală în fi-
om ce m

1
zică devine azi 
mult un travahu

atîtea pico 
sînt în o s

tor 
le

cu aceste as-

â. Fot A 
spune că premiul Nobel pe care 

datorește nu nu
men personal ci 

colective m care 
mai mult de 

cercetători. In artă, este e- 
ilă contribuția personală 

)ă insă, 
munca în echipă are un rol co- 
vîrșitor. Această certitudine dez
voltă și pe plan internațional 
spiritul de cooperare, de solida- 9 
ritate intre oamenii de știință. 
Eu datorez foarte mult prnfeso- _ 
iilor mei și mai ales prof. Eugene V 
Bloch. Din nef cricîrc- acest mire 
savant, de o inteligență remar- 
ca’oilă. a fost arestat de Gestapo V 
și și-a sfîrșit zilele într-un lagăr 
al morții. la Auschwitz. In forma- 
rea mea științifică au avut un rol W 
important și lecturile. Trebuie să 
spun că la începutul carierei am a 
lucrat doai în domeniul spectros- ™ 
copiei optice. Abia după cel de-al 
doilea război mondial intrebuin- 
țarea tehnicilor de radiofrecvență 
a devenit curentă in laboratoare, 
deoarece ele necesită oscilator- A 
re cu ctiarț care nu au fttst per- 
fecționate dec;t la începutul "de
ceniului cinci. Progresul știință- 
fie în fizică și în general în ști
ințele experimentale este totdea
una condiționat de dezvoltarea Q 
tehnicii. De pildă, pentru a stu
dia structura particulelor elemen- 
tare sint necesare uriașele și 0 
foarte costisitoarele acceleratoare 
de care dispun astăzi doar Sta- _ 
tele Unite. Uniunea Sovietică și 
țări europene, la Geneva, unde 
funcționează C.E.R.N. Iată de ce 
progresul cunoașterii în micro- A 
cosmos presupune o largă cola
borare internațională. fenomen 
care determină în prezent tot 
mai mult destinele științei.

l-am primit se 
mai efortului 
și unei munci 
au fost antrenați 
ze
sei
a fiecărui individ ; în știi1

J.F.K., București : ..N-aș 
fi îndrăznit să vă de
ranjez cu scrisoarea mea. 
dar am constatat 
veți un public 
foarte numeros, 
bine intenționat 
te săritor la nevoile oa
menilor. Observ că a- 
eești oameni minunați și 
scrisorile lor zburătoare, 
cu puterea lor umană, 
pot face chiar — să zi
cem — minuni. De aceea, 
m-am gîndit că m-ar pu
tea ajuta și pe mine.

Aș dori să pun în fața 
cititorilor o problemă pe 
care unii o ■ 
minoră, alții 
dar care pentru 
(altfel r.-aș fi 
Sint un student de 22 de 
ani. bucureștean. in ulti
mul an al unei facultăți 
tehnice. Mă numesc 
deocamdată J.K.F. Sint 

om cu o lume 
și 

lui familiale și

că a- 
cititor 
foarte 

și foar-

consideră 
majoră, 

mine... 
serjs).

și ev un 
a lui, cu necazurile 
bucuriile
studențești... dar nu des
pre acestea vreau să vor
besc. Dacă astăzi pot spu
ne "ă puțini oameni sînt 
Înlănțuiri 
mulți

caîego:

■a
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asemenea reali- 
perspective ex- 
teleeomunicații. 
permite proba- 
alimentăm cu

Tem- 
de mi- 

poate consti-

mică 
ființe 

dis-

mai matur faptele acțio
nez altfel : mă înstrăinez 
de oameni. Se vor în
treba mulți dacă mai e 
posibil ca la 22 de ani să 
mai roșești în fața unei 
fete. Eu le voi răspunde 
cu un DA cu majuscule, 
din experiență proprie. 
Această timiditate mă fa-

au ajuns 
soane ce s-au 
dumneavoastră, 
cu rugămintea 
rezolva situația 
am ajuns.

Ca și oricare tînăr care 
d? la o vîrstă oarecare 
începe să aibă reflexe 
asupra sexului opus, la 
fel și eu am reușit ca să 
intru în relații de priete
nie cu o fată. Din primele 
discuții purtate cu ea 
m-am convins că pentru 
ea sînt o ființă aleasă și 
după un timp oarecare 
am devenit buni prieteni 
cu perspective pentru 
viitor.

Timp mai îndelungat, 
cam aproximativ doi ani, 
am purtat discuții prin
cipiale. care erau un în
ceput al căsniciei noastre. 
Dar a venit timpul in 
care să ne despărțim u- 
nul de altul, deoarece eu 
trebuia să-mi satisfac ser
viciul militar. Deși eram 
la o distanță apreciată 
am căutat ca să rămînem

buni prieteni, ținind le- 
găturji prin corespondență 
sinceră unul față de' al
tul. De aproximativ 6 
luni însă, coresponden
ța noastră s-a întrerupt ■ 
clin motivul că subsem
nata A. Elena din loca
litatea Dealul Mare, jud. 
Maramureș, nu mai răs
pundea scrisorilor expe
diate de mine.

Am încercat prin mai 
multe mijloace să aflu de 
soarta ei. dar mi-a fost 
zadarnic, mă gîndeam că 
nu primește scrisorile 
mele, sau este o.-upată 
cu munca și meseria ei 
de croitoreasă, sau și-a 
schimbat domiciliul, sau 
alte și alte probleme de 
genul acesta. Motivul a- 
ceste’ țnt.-eruperi a prie
teniei noastre n" pot 
să-1 găsesc, deoarece nu 
cunosc o altă 
prin i 
aflu i

Din 
pelez 
Băieșu, 
zolvat multe situații 
genul acesta sau 
complicate și rămin con
vins că nici eu nu voi fi 
refuzat. Aștept cu nerăb
dare ziarul de sîmbătă cu 
subiectul din această scri
soare".

persoana 
să 
ei. 

~auză a- 
tov
re- 
de 

mai

care eș putea 
despre soarta 
această

la dv„ stimate 
știind "ă ați

VASILE B., București : 
„Ajungînd într-o situa
ție dificilă am fost ne
voit să apelez la ajutorul 
dumneavoastră. In anul 
1950 m-am căsătorit din 
dragoste cu o văduvă care 

’ avea o fată de 17 ani. Ta
tăl meu, văduv, ne-a vizi
tat după câsătprie de cî
teva ori și pînă la urmă 
a reușit să se îndrăgos
tească de fiica mea vi
tregă. cu care în cele din 
urmă a reușit să se căsă
torească, fără să-mi ceară 
consimțămîntul. Astfel, 
fiica mea vitregă mi-a 
țievenit mamă, iar tatăl 
meu ginere, eu fiind în

același timp socrul tată
lui meu, soția mea este 
în' prezent și bunica mea, 
fiind mama marnei meie 
vitrege, eu îi sînt soț și în 
același timp și nepot, de
oarece sînt fiul ginerelui 
ei. Mai tîrziu. soția mea 
a născut un băiat ca-e 
a devenit cumnat cu tatăl 
meu 
rece 
timp 
mele 
meu,
timp și unchiul meu, cum
natul meu și frate cu 
mama mea vitregă, are 
dreptul sau nu la aloca
ție de stat pentru copil?".

și mie unchi, deoa- 
el este în același 
și fratele mamei 
vitrege, întreb : fiui 
care este în același

M-am interesat la organele în drept și vă pot da ur
mătorul răspuns competent : copiii care sînt unchi cu 
tații lor și frați cu bunicele lor vitrege nu au dreptul 
la alocație. Adică au drept la toate drepturile, in afară 
de ăsta. Mai scrie-mi și.cu alte ocazii, că te servesc.

CROITORII MITICA, 
Bacău : „Sînt elev în cla
sa a IV-a la școala nr. 10 
Bacău și mă numesc Croi- 
toru Mitică. De loc sînt 
din orașul Comănești, un
de am urmat și cursuri'e 
școlii elemen’are I—III, 
dar din cauza neînțelege
rilor dintre părinți, ne-am 
mutat la Bacău. Tăticul 
meu Dumitru Croitoru, 
salariat la I.F. Comănești, 
venea mereu tîrziu, beat 
și numai cu scandal aca
să. ne bătea indiferent de

CURIERUL NOSTRU DE SÎMRĂTA

de ION BĂIEȘU

nuntă, tăticul a procedat 
ca de obicei, s-a îmbătat, 
a făcut scandal, iar apoi 
ne-a interzis a mai mer
ge acasă la no-i, la Comă
nești, spunîndu-i lui mă
mica că de ne vom în
toarce acasă ne bagă sub 
podele pe toți, începînd 
de la Mihaela și pînă Ia 
mămica și i-a arătat lui 
mămica un cuțit pe care 
nu știu unde l-a 
Nouă ne-a 
de-a ne 
casă, am 
parte la bunici, doar cu 
cit eram pe noi. A reușit 
mămica să obțină cu aju
torul organelor de mili-, 
ție doar schimburile noas
tre, care erau destul de 
modeste, pentru că t >t 
timpul s-au făcut econo
mii în casă pentru a face 
casă, lucruri, mobiiă, 
televizor etc., de care in 
prezent se bucură doar 
tăticu, că nouă nu a vrut 
să ne dea nimic și nici 
nu vrea. Bani nu avem 
pentru a se judeca mă
mica să poată obține ceva 
din lucruri, deoarece nici 
măcar serv.ici nu are, 
nici nu poate ocupa deoa
rece actele toate se află 
la tăticu.

Tăticu a primit pînă 
acum trei salarii, dar la 
noi nu s-a gîndit să ne 
trimită nici măcar de o 
ciocolată. Aș dori să-1 
întreb pe acel om căruia 
cîndva îi spuneam tăticu 
cum se simte 
fără noi. 
vreodată 
școala și nu ... __
măcar ghiozdan, nici re
chizite. că nu i-a dat 
voie lui mămica să mi Ie 
ia de acasă ? S-a gîndit 
el că nu am de încălțat 
și nici haine ? S-a între
bat vreodată ce mîncăm 
noi, cum dormim noi, pe 
ce și unde ? Nu a avut 
mămica nici măcar certi
ficatul de naștere al .meu, 
ca să mă poată înscrie la 
școală. A fost nevoită să 
împrumute bani pentru a 
scoate copie. în prezent, 
din mila unei tanti a mea, 
ne aflăm în Bacău, unde 
urmez școala. Mi-a cum
părat dînsa ce-mi trebuie 
mai urgent. Acum merg 
la școală și doresc să 
învăț și să am aceleași 
rezultate bune ca și pînă 
acum. Vreau ca acest caz 
să fie cunoscut de toți 
părinții și chiar și de tă
ticul meu.

Eu închei dorind să aflu 
un răspuns. Adresa mea 
este : Croitoru Mitică, 
str. Cornișa 1, Bloc 38, 
Sc B, etaj IV, apart. 18, 
Bacău".

avut, 
fost teamă 

mai întoarce a- 
rămas mai de-

3 s
dormeam sau nu, atît pe 
mine, cit și pe surioara 
mea Mihaela, în vîrstă 
de doi ani și jumătate, 
dar mai ales pe mămica 
o bătea, o forța să se dez
brace complet și o scotea 
afară spunîndu-i să dis
pară, să plece și dacă 
vrea, n-are deeît să ne ia 
și pe noi și tot ce dorește, 
numai să-I lăsăm odată în 
pace. De cele mai multe 
ori mă trezeam în scan
dal, în înjurăturile lui 
tăticu care o lovea pe mă
mica și îi adresa tot fe
lul de cuvinte urîte. O 
auzeam pe mămica plîn- 
gînd și rugîndu-se să o 
lase pînă la ziuă în casă 
că e frig, sau mă trezea 
pe mine, rugîndu-se să 
mă scol și să o apăr. Tata 
se lăuda mereu că vrea 
să bea singe de om și să 
ne ferim că are să încea
pă odată de la Mihaela și 
o să termine la mămica.' 
Am fost nevoiți să fugim 
și să stăm sau. să dormim 
prin grădină. se ascun
dea mămica pe unde pu
tea, după ciocani prin gră
dină, pe după casă, a 
dormiț o noapte cu mine' 
în brațe în porumb într-o 
grădină vecină, deși afară 
ploua.

Dar, într-una din zile, 
mergînd cu toții la buni
cii mej la Văsîiești, la o

Recunosc, fără falsă modestie, eă am rezolvat in 
decursul furtunoasei mele cariere destule situații com
plicate. dar acum m-ați prins intr-un moment foarte 
prost. Treburi realmente serioase mă împiedică să mă 
ocup de găsirea „subsemnatei" A. Elena și s-o întreb 
de ce a întrerupt sincera corespondență pe care o 
purtați in vederea acelor perspective de viitor de care 
pomeneați. Oricum, eu am ferma încredere că Elena 
iși va reveni din acest impas și va relua corespon
dența eu dvs. Dacă presupunerea mea se va adeveri, 
scrieți-mi ca

ce să mă izolez de oa
meni, de societate, cea 
care formează caracterul 
omu'ui. care-1 modelează.

Aș dori' foarte mult să 
am prieteni și prietene, 
dar timiditatea la înce
put, iar acum un anumit 
complex de inferioritate 
formează un zid între 
mine și ei.

Credeți-mă, dar pînă la 
22 de ani n-am încercat 
încă acel sentiment de 
dragoste, deși este ade
vărat că nimic nu ne face 
mai necesari pe lume de- 
cit iubirea pentru seme
nii noștri. Dar pentru 
mine dragostea este o 
fantomă — toți vorbesc 
de ea, dar eu n-am vă- 
2ut-o. n-am simțit-o... Vă 
rog să mă credeți, dar nu 
sint un încuiat, și mie îmi 
plac filmele, spectacolele 
de teatru, concertele, ex
pozițiile, dar în singură
tate toate acestea nu au 
asupra mea ecoul cuve
nit Am ajuns să fiu un 
izolat, închis in mine, 
iar faptul că vă scriu o 
fafc numai în speranța că 
mă veți putea ajuta. Da- 
“■ ați putea publica 

mea poate aș

de 
se robesc 

Din această
•ie — cu părere de 
fac parte, iar veri

ga care mă leagă se nu
mește timiditatea. Sint de 
o timiditate excesivă, a- 
ceasta generind la rîndul 
ei un zoi in sufletul meu : 
lipsa de prieteni. Această 
prietenie, pe care, dacă 
o scoți din viața omului, 
e ca și cum ai scoate soa
rele din 
lipsește, 
ten este 
avea un 
a avea 
este primul element 
prieteniei. • înseamnă. în 
sfîrșit, certitudinea exis
tenței unei gingășii su
fletești. Toate acestea nu 
ie am deoarece imi lip
sește elementul princi
pal. adică o inimă since
ră căreia să-i încredin
țez: în liniște toate tai
nele tale, care să fie mai 
îngăduitoare cu tine decîț 
tu însuți, al cărui sfat 
să te lămurească și a că
rei privire doar să-ți poa
tă însenina fața. Toate 
acestea n-au decit o sin
gurii culpă, care se gă
sește în mine : timidita
tea. încă din școală am 
fost un timid. In liceu 
pentru a ascunde această 
timiditate, eram mai bru
tal deeît în realitate. A- 
cum. cind pot să-mi judec

Ferm convins că scrisoarea dumneavoastră va avea 
ecou printre cititori, vă rog să-mi transmiteți adresa 
la care vă pot expedia scrisorile pe care le veți primi 
la redacție.

sclavie, 
ei sin- 
ultimă

el acasă
S-a gîndit el 

că eu încep 
am nici

să ne bucurăm împreună.

lume, mie imi 
A avea un prie- 
pentru mine a 
alt eu. înseamnă 
încredere, care 

al

DUMITRU, 
„Am 19 ani 
și eu poezia

FLORICA 
jud. Buzău ; 
și vă trimit 
de mai jos. iar rugămin
tea mea e de a-mi spune 
dacă poezia e bună de

publicat sau nu. Dacă 
poezia e publicabilă, aș 
dori foarte mult să apară 
la populara dumnea
voastră rubrică.

Iată poezia :

DEBUT

Vreau să-mi încerc norocul
Deoarece eu n-aș vrea ca niai tîrziu să regret 
Că nu m-am apucat de frumoasa, nobila îndeletnicire 
De-a compune versuri, înconjurat de tristețe ori 

fericire.

de a deveni poet,

că 
scrisoarea 
afla și eu gîndurile citi
torilor, ale unor viitori 
prieteni.

Vă mulțumesc dum
neavoastră și tuturor ci
titorilor că m-ați ascul
tat".

UN BIET IDOL
(Urmare din pag. I)

fi avut curiozitatea să ciulească 
urechea la replicile schimbate 
în fața unor păhărele năclăite 
cu lichior ar fi surprins urmă
torul dialog

— Va' să zică nu crezi 1
— Fugi. mă. că te lauzi !
— Ce interes am, bă, să te 

mint ? Unde crezi că m-am înne
grit ? Pe „6 Martie" ?

— Nu pe „6 Martie", ci la 
Ce, parcă trebuieștrand ! 

s-ajungi la mare pentru asta ?
— Mă. dacă-ți spun... Intrea- 

bă-i și-pe ceilalți...
— Ce să-i mai întreb ! Facem 

împreună experiența dacă ai 
curaj ..

— Bineee...
Un „bine" promițător, a cărui 

explicație avea să devină clară 
după miezul nopții. De data a- 
ceasța două siluete, un popas în 
fața unui I.M.S. parcat în spa
tele halelor Obor, o bîjbîiială 
de cîteva clipe la gemulețul ma 
șițjii șl portiera se deschide 
larg, pentru tandemul amator 
de aventuri nocturne pe patru 
roți. O plimbare înspre Ploiești 
și mașina rămîne la cîțiva kilo
metri de intrarea în oraș.

Cei doi fac un semn unui ca
mion care îi returnează în Capi
tală vii și nevătămați, dar mai 
ales mîndri nevoie mare de ca
pacitatea lor inventivă.

O FATĂ INEDITĂ 
A UNUI DELICT 

STRĂVECHI
■«■■■■■■maDnaMa

Furtul de mașini este relativ 
nou în peisajul sumbru al de
lincventei. Automobilul — „ve- 
hicolul secolului" — exercită o 
atracție irezistibilă pentru ima
ginația adolescentului. Băiatul 
de 16—18.................................
nul unei 
doare cu 
aspira la 
oceane.

Pînă aici nimic nou. Adoles
cența își țese o perdea de iluzii, 
cu sau fără acoperire, pentru ca 
apoi să elimine în timp, cu lu
ciditate, toț ce ține de domeniul

ani se visează la vola- 
mașini cu aceeași ar- 
care o altă generație 
călătorii pe mări și

fanteziei
aspirații ... _
idealuri autentice.

Iată Insă că în unele caZuri 
mirajul acestui ..monstru sac- 
cru“ — automobilul — infringe 
barierele educaționale, neutra
lizează cenzura individuală și 
conduce pașii unor băiețandri 
pe tărimul periculos al faptului 
infracțional.

Mihai Vizittu, un băiat de 16 
ani, elev în clasa a Xl-a a unui 
liceu din București este vizibil 
contrariat de 
tare.

— Noi n-am 
mă lămurește 
luat mașina cîteva ore și nici 
n-am stricat nimic la ea, nici 
n-am demontat piese. Pur și 
simplu ne-am plimbat.

Nu-i vine deloc să-și măr
turisească că, de fapt, această 
plimbare înseamnă însușirea u- 
nui obiect care valorează zeci 
de mii de lei. fără avizul pose
sorului. Că delictul prevăzut de 
lege începe în momentul forță
rii portierei și se împlinește o 
dată cu maaevrarea volanului. 
Că argumentele cu care încear
că să combată acuzația rămîn 
niște amănunte exterioare, că 
deznodămîntul fericit al expe
diției. de care se agață cu dis
perare are caracter întîmplător 
și nu atinge, de fapt, fondul 
problemei.

— îți dorești așa de mult o 
mașină ?

— Nu, am vrut să încerc...
Cu mare greutate mă lămuresc 

că M.V. a vrut să-și probeze lui 
și celorlalți parteneri că sînt 
in stare să deschidă mașina și 
s-o conducă pînă într-un punct 
anume.

—■ Cum ai reușit să deschizi ? 
(Portiera nu prezenta nici un 
fel de „semne de violență").

îmi mărturisește că și-a că
pătat această măiestrie după ne
numărate încercări. Cu stupoare 
aflu că drept „cobai" a servit... 
mașina părinților săi (tatăl in
giner. mama învățătoare).

— N-ați observat niciodată 
că Renault-ul dv. servește drept 
cîmp de experiență ? a fost in-

pure, in favoarea unor 
de consistență, a unor

această interpre-

furat din mașină, 
el răbdător. Am

trebaț inginerul Gheorghe Vizi
tiu.

— Știți, e o mașină foarte 
bună și Mihai se pricepe. Eu 
l-am invățat să conducă și îl 
mai lăsam cîțeodată, cind nu 
era nici un pericol, să treacă în 
locul meu la volan.

Tatăl lui Mihai își dezvăluie 
o optică similară cu cea a fiu
lui.

— N-a stricat nimic la ma
șină... De la o ștrengărie pînă 
la hoție...

Clemența paternă apare în ca
zul acesta cel puțin deplasată. 
Și contradictorie, pentru că la 
întrebarea :

— Dacă dv., ca posesor de au
toturism, vi s-ar fi întîmplat un 
lucru similar cu cel pe care l-a 
întreprins Mihai pe mașina alt
cuiva. cum ați fi reacționat ? 
rămîne dezorientat. Murmură, 
cu destulă jenă :

— Aș fi fost mulțumit să gă- 
șesc mașina întreagă...

Nu se îndoiește nimeni de 
asta, după cum nimeni nu se în
doiește că ar fi calificat fapta 
la fel de sever cum o califică 
astăzi, alții, pe cea a fiului.

Gratuitatea actului rămîne 
doar aparentă, pentru că în e- 
sență asemenea întreprinderi 
riscante au un declanșator con
cret, care ține de o mentalitate. 
Optica deformată a unor ado
lescenți transformă mașina în...

ATRIBUT „SINE QUA 
NON" AL OMULUI 

REALIZAT

Numeroase sondaje întreprin
se în rînuul masei de tineri au 
dezvăluit o situație care trebuie 
să dea de gîndit. La întrebarea 
„care considerați că ar fi atri
butele unui om realizat ?“ destui 
au inclus printre calitățile enu
merat.?, pe aceea de „posesor 
de mașină"

La prima vedere amuză acest 
puerilism de concepție. Cei care

Sub cer cu lună clară vreau să meditez profund, 
Necunoscute taine ale lumii să pătrund.
Să imi apară volume de
Asta vreau și asta-mi

poezii și în viață și-n postum, 
doresc, permanent, acum 

la început de drum".

veste mizerabilă pentru tine : 
săvirșită asupra poeziei „Debut" 
că nu ai nici o șansă să-ți apară 
in viață și nici „în postum", 
meditezi asupra tainelor lumii 

sub cer cu lună
Mitică, este simplu ca bună

Dragă Florică, am o 
după o atentă lectură 
am ajuns la concluzia 
volume de poezii nici 
Dacă ții neapărat să
(că sint destule, slavă domnului), 
(deși nu văd de ce n-ai face-o și atunci cind e nor, că 
e același lucru) ia-te de proză cinstită. Poezia e o 
treabă a naibii de gingașă și nu ți se potrivește. Și te 
rog să nu fii supărat pe mine, că asta e situația,

Răspunsul meu. dragă____ , __ ______ __ ____
ziua : sfătuiește-o pe mama ta să se adreseze imediat 
justiției pentru a-1 obliga pe tăticul cel setos de singe, 
să răspundă pentru nemernicie și să vă plătească 
banii cu care să vă asigurați minimul de existență. 
Opinia publică îl va acoperi, desigur, cu dispreț și 
minie. dar asta n-o să vă țină vouă, copiilor aflați pe 
drumuri, și maniei voastre de cald.

își modelează idealul 
de „Dacia" sau „Flat" nu mai 
sînt însă niște puști, au ajuns 
la vîrstă unor opțiuni conștien
te. a unor clarificări necesare.

Cu unul dintre aceștia, aflat 
în aceeași situație cu Mihai Vi
zitiu, am purtat o lungă con
versație. Se numește Tiberiu 
Simion, are 19 ani și e muncitor 
la uzinele „Electronica". ,A în
ceput prin a susține cu încăpă- 
țînare :

— Degeaba, dacă nu .ai ma
șină nu ești un

L-am întrebat 
mașină cunoaște

— Trei.
— Cu ce se
— Unul e medic la ...... 

altul e contabil (la ceva cu ini
țiale multe : I.R.C.R., I.D.G.B., 
nu știa exact nici el), al treilea, 
vecin de bloc, e inginer.

— Nu știi cînd și-au cumpă
rat mașina ?

N-a putut să-mi răspundă cu 
exactitate, insă a fost de acord 
că au făcut-o la cîțiva ani după 
terminarea facultății.

Au devenit, deci, posesori de 
autoturisme după ce au dat 
piept cu munca timp de cîțiva 
ani, după ce și-au consolidat lo
cul într-un colectiv și au făcut 
dovada unor valențe profesio
nale. Tiberiu recunoaște de la 
început că toți trei sînt „oameni 
deșțepți" și o mărturisește cu 
toată seriozitatea pe care o im
plică o asemenea afirmație.

— Tu nu i-ai fi stimat dacă 
nu ar fi avut mașină ?

— Ba da, însă...
însă, e dominat, și asemenea 

lui destui alții, de ideea că 
omul realizat pe de-a-ntregul 
e cel cu cheile unui vehicul în 
buzunar. Pentru ei sensul utili
tar al mașinii a dispărut, calită
țile transferîndu-se asupra po
sesorului. O inversare cel pu
țin ciudată, o concepție legată 
la ochi care încearcă să impu
nă in locul unor veritabile idea
luri de viață niște aspirații false.

în formă

Autogol

Desen de ROMULVS SCARLAT

Corespondențe : „Omul cavernelor" și „Omul ta
vernelor".
Desen de O. ANDRONICom făcut, 

cîți posesori de 
personal.

ocupă fiecare ?
Polizu,

(Urmare din pag. I) 

fiecare dată cînd bibliotecile din 
comunele Nufărul, Mihail Ko- 
gălniceanu ș.a. au organizat lec
turi în grup sau concursuri lite
rare, ca „Recunoașteți autorul?", 
s-a înregistrat ulterior o creștere 
a interesului față de respectivele 
cărți. De aceea, ni se pare de ne
înțeles de ce rezultatele pozitive 
ale acestor acțiuni nu i-au deter
minat pe bibliotecari să le spo
rească eficiența. In același mod, 
ar fi putut fi popularizate și nu
meroasele volume de litera
tură rămase necitite prin biblio
teci.

Uneori se prezintă noutățile li
terare, dar într-o asemenea ma
nieră, incit eficiența lor nu e greu 
de ghicit. De pildă, bibliotecara 
din comuna Somova ne spune că 
anunță autorul, titlul, editura și 
locul apariției (?!) și, în două- 
trei fraze, tema și subiectul 
cărții. Cornelia Zăvoianu, biblio
tecară în comrlna Nălbant, citește 
o prezentare extrasă din „Revista 
bibliotecilor" sau „Îndrumătorul 
cultural", fără a-și pune proble
ma receptării, chiar dacă nimeni 
nu-i solicită apoi cartea respec
tivă (așa cum s-a întîmplat după 
„prezentarea" romanului „Prin- 
cepele" de' Eugen Barbu). Nu 
sînt puține cazurile cînd alege
rea cărților ce urmează a fi pre
zentate se face la întîmplare.

Pentru a forma cititori pasio
nați, consecvenți, este necesar ca 
în primul rînd bibliotecarul să 
fie pasionat de munca sa nobilă,

să posede un gust artistic și o 
capacitate de a discerne valorile 
literare printre cărțile aflate în 
bibliotecă. Bibliotecarul nu este 
un oarecare distribuitor de cărți, 
deși are datoria de a le răspîndi 
cit mai mult. Dar pentru a pune 
cărțile în circulație, el trebuie să 
le cunoască. Or, efectuînd un su
mar sondaj printre bibliotecarii

BIBLIO
TECARUL

din comunele județului Tulcea, 
am constatat serioase lacune în 
cunoștințele lor despre autori și 
titluri, clasice și contemporane, 
sau inadvertențe ridicole. Paras- 
chiva Dălcăran, de doi ani biblio
tecară în comuna Somova, n-a 
auzit de M. Sorescu, N. Stănescu, 
iar „Reconstituirea" e de Zahă
rul Stancu. „Prins" de Marin 
Preda, „Oliver Twist" de Char
les Darwin și „Evgheni Oneghin" 
de Dostoievski. Deși de 10 ani 
bibliotecară, Cornelia Lungu n-a 
auzit nici ea de M. Sorescu, Hie 
Constantin etc., în timp ce Cor
nelia Zăvoianu din Nălbant ne 
spune că a citit „Necuvintele" 
de M. Sorescu, „Intrusul" și „Ri-

sipitorii" de Zaharia Stancu etc. 
La rîndul ei Anica Obrejanu, bi
bliotecară in comuna Nufărul nu 
auzise de romanele lui Al. Iva- 
siuc, deși acestea stăteau frumos 
în raft, „Patul lui Procust" fiin- 
du-ne prezentat ca opera lui 
Cezar Petrescu. Desigur că a- 
ceste lacune și inadvertențe gro
solane se datoresc slabei pregătiri 
a bibliotecarilor, recrutați dintre 

liceelor care și-au 
loc de muncă comod 
cărora acțiunile de 
a cunoștințelor prin 
scrise sau instructaje

absolvenții 
căutat un 
și ușor și 
completare 
îndrumări 
organizatorice nu le pot fi de 
mare ajutor.

Această situație trenează de 
ani de zile, nu numai în județul 
Tulcea. Absolvenții liceelor care 
nu reușesc la facultăți și școli 
postliceale sint încadrați ca bi
bliotecari la sate. Absolvenții If- 
ceelor sătești care sînt mai slab 
pregătiți și nu pot urma alte 
școli preferă să fie bibliotecari 
in diferite comune. Consecințele 
unui asemenea mod de recrutare 
se repercutează negativ asupra 
întregii munci culturale desfășu
rate la sate, în cadrul căreia bi
bliotecarului îi revine un rol 
deosebit de important. Situația, 
cum spuneam, este cunoscută. 
Cît timp o va mai tolera însă 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă ? Această profesie, ca 
atîtea altele, nu poate sta la voia 
întîmplării, nu. poate constitui o 
sinecură pentru oameni care do
resc doar să aibă un serviciu.
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Primire

la Consiliul

de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
a primit, vineri după-amiază, 
pe Andrzej Giersz, ministrul 
construcțiilor și industriei 
materialelor de construcții al 
R.P. Polone, care se află în- 
tr-o vizită în țara noastră.

Au fost discutate probleme 
privind colaborarea și coope
rarea tehnico-științifică în do
meniul construcțiilor și indu
striei materialelor de construc
ții între cele două țări.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, a luat parte Traian 
Ispas, ministrul industriei 
materialelor de construcții.
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Tovarășul Ion Iliescu a primit pe Georg 
Ovesen, președintele Organizației Tineretului 

Comunist din Norvegia
în cursul zilei de vineri, tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar 

al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, l-a pri
mit pe Georg Ovesen, președintele Organizației Tineretului Comu
nist din Norvegia. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească, a participat tovarășul \ asile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C.

Vineri seara a sosit în 
Capitală delegația Comite
tului pentru relații interna
ționale al Asociațiilor fran
ceze pentru tineret și edu
cație populară (CRIF) care, 
la invitația Uniunii Tinere-

tului Comunist, va face o 
vizită în țâra noastră. La 
sosire pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni erau de față 
tovarășul Iuliu Fejeș, mem
bru al Biroului C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

acum. Mai

te la 
irna și 

Sofia au 
cu-aur.

Medaliile de aur : U.R.S.S. 
la feminin și R. D. G. la 
masculin.
Echipele României pe penul
timele locuri (VII) in ambele 
clasamente.

Vizita ministrului
afacerilor externe al

R. D. Germane, Otto Winzer
La Ministerul Afacerilor Ex

terne s-au încheiat vineri, con
vorbirile oficiale între minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. Cor- 
neiiu Mănescu, și ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Democrate Germane, 
Winzer.

Din partea română la 
vorbiri au participat 
Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Nicolae 
Ghenea. ambasadorul țării 
noastre in Republica Democra
tă Germană, Gheorghe Marin 
și Gheorghe Săvulescu, direc
tori în Ministerul Afacerilor 
Externe, funcționari superiori 
din M.A.E.

Din partea Republicii Demo
crate Germane au luat parte 
Oșkar Fischer, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București. Helmut 
Ziebart și Siegfried Bock, di
rectori în Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Germane, 
funcționari superiori 
M.A.E- al R.P. Germane.

în cadrul convorbirilor 
făcut un schimb de păreri 
privire la stadiul actual 
perspectivele dezvoltării rela
țiilor bilaterale, precum și în 
legătură cu unele probleme in
ternaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
jntr-o atmosferă tovărășească 
de caldă prietenie.

Otto

con-
Petru

din

s-a 
cu
Și

★

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Democrate Germane, 
Otto Winzer, cu soția, au oferit 
vineri un dejun îți cinstea minis
trului afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, și a so
ției sale.

Au participat Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Ghenea- amba
sadorul țării noastre în R.D. Ger
mană, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte Oskar Fischer, 
adjunct al ministrului afacerilor

La Palatul Marii Adunări 
Naționale, vineri după-amiază. 
președintele Comisiei pentru 
agricultură și silvicultură. Du
mitru Coliu, și președintele 
Comisiei juridice, prof. Traian 
Ionașcu,' s-au întilnit cu se
natorul chilian Umberto A- 
guirre Doolan. care ne vizi
tează țara.

întrevederea s-a desfășurat 
îrțtr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

Vineri, 2 octombrie, a sosit 
în Capitală noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Turcia la Bucu
rești, Nazif Cufyruk.

Succesul tinerei • 
violoniste române, e 

Gabriela Ijac

Deschiderea anului 
sportiv U.T.C

externe, Hans
R.D. Germane la București, func
ționari superiori din M.A.E. 
al R. D. Germane. membri ai 
Ambasadei R. D. Germane la 
București.

în timpul dejunului cei doc 
miniștri au rostit scurte toasturi 
în care au exprimat deosebita sa
tisfacție în legătură cu rezulta
tele convorbirilor și au subliniat 
existența a numeroase posibilități 
pentru dezvoltarea in continuare 
a relațiilor de prietenie și cola
borare între cele două țări.

Miniștrii de externe au toastat 
pentru conducerile de partid și 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republici; Democrate 
Germane, pentru dezvoltarea re
lațiilor prietenești intre România 
și R.D. Germană, pentru cauza 
socialismului și păcii.

★

în cursul zilei de vineri. mi
nistrul afacerilor externe al Reuu- 
b’icii Democrate Germane. Otto 
Winzer, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc au făcut o vizită 
prin Capitală.

Cu prilejul vizitei eficiale în 
tara noastră a ministrului afaceri
lor externe al Republicii Demo
crate Germane, Otto Winzer. și 
a soției sale, ambasadorul R.D. 
Germane la București. Hans Vosf- 
a oferit, vineri seara, la reședința 
sa, uri cocteil. Au participat Pe
tre Lupu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihai Marinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, alți membri ai Comite
tului Central al Partidului, mem
bri ai Consiliului de Stat, mini
ștri.

Au luat parte Oskar Fischer, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, persoanele oficiale care 
însoțesc oaspetele în vizita oficia
lă în tara noastră.

Cocteilul s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpre*)

Sub auspiciile Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
vineri la amiază la Biblioteca 
centrală universitară din Capi
tală s-a deschis expoziția de 
fotografii „Realizările con 
strucției socialismului in in 
dustria și agricultura Repub'.i 
ci: Populare Chineze", organi
zată cu prilejul .celei de-a 21-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze.

Cu prilejul vernisajului au 
rostit alocuțiuni Emil Iordă- 
chescu, directorul Direcției a- 
șezaminte culturale din 
C.S.C.A.. precum și Cian Hai- 
Fun, amsabadorul R. P. Chi
neze la București.

(Agerpres)11200 de studciiți
(Urmare din pag. I)

de 
de

Aceste cuvinte redau starea 
spirit ce animă întregul grup 
studenți.

— Acum, în momentele cînd 
așteptăm autobuzele, ne spune 
Elena Xicolescu, studentă , în 

•anul II la Facultatea de agrrno- 
mie, am hotărît declanșarea între
cerii intre grupe și facultăți. La 
1 noiembrie' adică la reîntoarce
re, cîștigătorii întrecerii vor fi săr
bătoriți de ceilalți într-o reuniu
ne dedicată lor De asemenea, 
am hotărît ținerea unor jurnale 
de tabără, care vor cuprinde mo
mentele cele mai semnificative 
din perioada cit rămînem la ac
țiunile patriotice.

...în jurul autocarelor r.îteva 
sute de studenți. La parbrize au 
fost așezate plăcuțe cu inscripția 
„Cursă specială". Sint cursele ce 
urmează o rută a muncii, a ma
terializării entuziasmului și hăr
niciei studenților de la agrono
mie, a lui llie Van, Lucian A- 

F.lisabeta Diacon», Rahe- 
la Raderi, Tio; Neclescanu, Floa
rea Frîncu, Mihaela Rirzu- Ștefan 
Badea și a tuturor celorlalți.

★
Din celelalte centre universita

re ale țării am fost informați te- 
lefonic că studenții anilor J și II 
de la institutele agronomice și de

la institutele pedagogice au în
ceput, de ieri dimineață, activi
tatea patriotică la recoltat in uni
tățile agricole de stat. De la In
stitutul pedagogic Pitești, 200 de 
studenți lucrează la I.A.S. Cos- 
tești, alți 120 in viile de la Ște- 
fănești și încă 122 in cadrul fer
melor agricole de stat de la Leor- 
deni, la strînsul porurrtbului, la 
culesul strugurilor și fructelor. 
Cei 641 de studenți din anii I și 
II ai facultăților din cadrul Insti
tutului pedagogic Tg. Mureș se a- 
fl$ la întreprinderile agricole de 
stat Batoș, Sîncrai, Iernut, Al
bești, Zău și Reghin unde- alături 
de mecanizatori și ceilalți lucră
tori, muncesc la recoltatul car
tofului și porumbului, la culesul 
fructelor. Totodată, din Oradea, 
primim informația că 583 de stu
denți și-au alăturat efortul lor 
strădaniei țăranilor cooperatori și 
lucrătorilor din întreprinderile a~ 
gricole de stat aflate în apropie
rea orașului.

...11 200 de studenți au reîm- 
hrăcat încetând de ieri haina de 
Ipcru, 11 200 de prezențe active 
pe frontul recoltei — 1970. Ală
turi de cei aproape 300 000 de 
elevi din liceele teoretice și de 
specialitate iși aduc contribuția 
la strînsul fără pierderi și depo
zitarea operativă a recoltei.

(Urmare din *

— Puteți 
piele din at

pentru pruna 
raixitez*.  o freză, 
■ezreu prima dată m 
Umul une®. mașini ai 
cei trei și respectiv 
ucenicie au invățat s> le cu
noască și să le miouîască te- 
rueiEic peotru ii au coasumat 
lot alita timp lini " 
de muncitorul insl 
glor. de maistru.
in primele trei luai după aosol- 
»ire toți șase și-au îndeplinit și 
depășit normele. Să-i luăm pe 
Find : Marian Graur — in iulie 
a realizat 217 ore față de 3C8. 
în august 243 ere*  fațâ ce 
îa septembrie la fel. Gheorghe 
Anghel in fiecare din aceste 
luni a realizat intre 20* —Zî- 
ore. La același nivel se situea
ză Radu Ioniță ca și restul cc~ 
Jegitor lor.

— Părerea generală. însușită 
pe parcursul pregătirii aeestei 
categorii de tineri și mai ales 
acum, după absolvire, și am in 
vedere atit părerea conducerii 
uzinei noastre cit și a cadrelor 
de ingineri, maiștri și ingineri 
din secții, afirmă tovarășul in
giner Marin Enache, secretarul 
comitetului P.C.R„ este aceea că 
în multe privințe sistemul res
pectiv de școlarizare dă rezul
tate cel puțin atit de bune ca și 
școala profesională.

Susținind aceea 
strul Ion Niță d 
rata) adaugă :

— Spre deosebi 
profesional)

ae eiev:: 
ucenicii in- 

meserie pe ușa din față, 
folosesc o figură de stil, 
cu noțiunea de mașină, 
el învață ți-i intră în 

de muncă, disci- 
răspundere. se 
profesionalicește 

se călește ma;
de vedere fî- 

mai de-

SCOÎlî 
tră io 
C2 tă
Odată 
piesă, 
singe noțiunea 
plină, ordine, 
maturizează 
mai repede, 
bine din punct 
zic, i se formează 
treme trăsăturile etice si mo
rale ale muncitorului. El intră 
direct, fără ocolișuri și 
„mena jamente" incă de la

Hans Frank. Nume care in
spiră oroare. Nume care semni
fică întreaga oprimare și urgie 
a regimului 
Frank a fost gauleiterul Polo
niei, călăul 1__Z___  * _
tier pentru executarea politicii 
de genocid a Reichului nazist. 
La Niirnberg, Frank a adop
tat o altă tactică decit majori
tatea criminalilor de război — 
cea a falsei pocăințe.

De ce oare a avut Frank a- 
ceastă atitudine? Datorită unei 
intimplări pe care el intr-ade
văr putea să o numească neno
rocită.

Hans Frank dorea să-și păs
treze neapărat o aureolă de in
telectual. In 1926 terminase fa
cultatea dc drept și, nurr.ărîn- 
du-se printre puținii care l-au 
sprijinit pe Hitler, fusese nu
mit in 1933 nici mai mult nici 
mai puțin decit președinte al 
Academiei germane de drept. 
Cind a fost înscăunat drept 
guvernator al Poloniei, Frank 
și-a propus să noteze cele mai 
importante evenimente ale „ca
rierei" sale. Și astfel in 1945 
s-au adunat 42 de caiete groase, 
cu scris îngrijit și meticulos, o 
adevărată statistică a crimei și 
morții. întreg jurnalul 
Frank a fost capturat 
zentat ca document al 
Ia Niirnberg. Firește, 
nu-1 putea dezminți pe 
Frank. Probele 
erau zdrobitoare...

De aceea fostul gauleiter era 
dispus să recunoască - 
chiar totul, ci doar unele 
momentele oarecari ale fără
delegilor anilor de ocupație.

Iată unul dintre episoade...
La 7 noiembrie 1939 Frank 

sosește la Cracovia. Două zile 
mai înainte SS-ul și poliția con
vocase' la o întrunire obligato
rie pe toț» profesorii și oamenii 
de cp!țură din oraș, Se spunei 
că este vorba de „un contact cu 
autoritățile de ocupație". La

hillerist Hans

inscâunat de Hi-

lui 
și pre- 
acuzgrii 

Frank 
același 

prezentate

nu 
din

Comitetul municipal Bucu
rești al U.T.C. ne comunică 
programul deschiderii fești
le a anului școlar sportiv 
1ST 6—1971. 
avea loc, m 
Reouolicii. 
oreie 6.45. 
mează :

Z. 45—9 05 
elevilor din

jrs

VIRTUȚI

ram
cipă și beneficiază de 
noastră activitate edccatisă. de 
muncă, sport, distracție 
parte la dezbateri pe tem 
producție și discipiin 
jutafi să înțeleagă de 
începui tăria cu care i 
producție problema ■ 
sarcinilor, sint ajutsți să des
cifreze sensul lupte: pe care • 
dăm pentru • calitate multi a 
produselor, căutăm să le 
la virsta lor receptivă d 
tea și respectul pea'.rw 
secția și colectivul ia 
creară, mindria pentru 
produselor noastre, ia 
vine propria lor munci 
lor inteligentă st dăru

ora fixată, sute de oameni pă
trundeau *n  sala păzită de san
tinele in enifornu trupelor 
( iod s-a închis ușa clădirea a 
fost înconjurată de două cor
doane de polițiști Spre fațada 
edificiului s-au înșirat vreo 
douăzeci de camioane acope
rite. In sală, la tribună a apâ-

cantate 
u pre; puți

ireame să se
H programele

analizeze 
de invă-

„Indiferent de ce este scris 
In boxa criminalilor de război. 
Frank iși renega propriile sale 
note.

Ulterior, in cadrul interoga
toriului luat. Frank avea să de
pășească chiar și această limită. 
EI spunea că declarațiile sale 
publice in perioada cind era

JURNALUL LUI
rut un ofițer neamț însoțit de 
un civil care-i traducea cuvin- 
tul. Acesta ii anunța pe cei «- 
dunați :

— Din motive de siguranță 
vă aflați sub stare de arest. 
Orice împotrivire este zadar
nică, deoarece clădirea este în
conjurată de trupe. De aceea 
păstrați ordinea. Oricine va în
cerca să se sustragă arestului 
va fi împușcat pe loc.

Sute de oameni, printre care 
șe aflau renumiți oameni de 
știință, persoane in vîrstă și cp 
sănătatea șubredă au luat dru
mul lagărelor de exterminare. 
Frank sosise la Cracovia pentru 
a inspecta executarea hotăriri- 
lor luate. Jurnalul său consem
na cu lux de amănunte acțiu
nea criminală a SS-uIui împo
triva oamenilor de cultură polo
nezi dip Cracovia, mai ales in
trucit ordinul emana chiar de 
la Frank.

Și totuși la proces Frank 
avea sg deplara :

— Indiferent de ce este scris 
în jurnalul meu în această 
chestiune, țin să afirm — sub 
prestare de jurămînt — că am 
tăcut tot posibilul pentru a-i 
elibera pe cei arest țj despre a 
căror soartă am putut afla ul
terior cite ceva...

gauleiter aveau drept scop „să-i 
inducă in eroare pe adversarii 
mei"...

Un alt moment — așa-n urnita 
„acțiune A.B." In fața Tribuna
lului Frank declara :

— Ce as putea spune despre 
aceasta. Situația era foarte în
cordată ; lună de lună se mul
tiplicau tentativele de asasinat. 
(Este vorba de acțiunile de re
zistență ale patrioților polonezi 
n.r.) Sprijinul dat de restul 
populației mișcării de rezisten
tă pentru a submina toate efor
turile noastre menite să pacifi
ce țara reușeau într-o propor
ție alarmantă. De aceea a 
necesară o 
pacificare, 
constat in 
acțiune și 
folosite...

Declarația 
Frank nu lămurește 
cruri < "
proprip-zisa „acțiune 
care a fost rolul

Sub denumirea 
„pețiunea AB“ se 
puternică mișcare 
hitleriștilor împotriva întregii 
populații poloneze. Mii de oa
meni av fost deportați, exter
minați, faini iii întregi decimate, 
localități distruse.

„ fost 
acțiune generală de 

Eforturile mele au 
a limita cimpul de 

atenua metodelea

confuză a lui 
două lu- 

esențiale — in ce consta 
ar“ și 

exact ?
de

o
a

său 
cifrată 

ascundea 
represivă

pierzind net in fața Japoniei 
(0—3) iar cele cehoslovace ter- 
minind vicioriowe cu reprezen
tativa noastră (3—1). succesul 
calificării a aparținut acestora 
din urmă. Cealaltă calificată — 
Ungaria — a dispus de Cuba cu 
3—0. Meciul nostru, pierdut, s-a 

ultimelor slabe 
situația a 

6—15, 13—15. 
ca Popa nu a 

de . juferin- 
inainte. Nu 
ițit ca .3cu- 

spectatori, privind 
nor.ia — România 
« niponele jucau 

i căpitana de echipă Matzu- 
rura accidentai serios la pi
ere! drept fruprură de liga

ment la genuncit; ș: entorsă m 
giezri !)_ Oare să f; învățat 
ceva din acest exemplu unul 
dmtre rru. te care s-ar pu
tea da ? Ca să nu mat amintim 
de o altă ;ucaioarc japooeză 
Se ko S ~akzg pe care am in- 

v-o de ziruise ori mergmd la 
■ă cu op> rânicp speciali cu 

pe umeri ca amre- 
ne-tar de tagreu- 
ama.-țuntul că an- 

::pal Kojtma chir 
ad.ntoeearea de către ecfli- 
a mu: seț cu 15—1 in 

. mec: cu Români, a gă- 
de cuviință să-și instruiască 

scurta pauză, sa le

- Deșt au tre-.-ut trei ani de 
apariția H-CAL Ml 1967 prin 

s la lo- 
acum in 
noție de 
ovarășul 

l. nici pină 
Ini ălămintu- 
regiriamentul 

acestor cursuri.

■hooc
Gheorghe Drăighici. 
astăzi Minisum 
lui n-a elabora: 
de funcționare a

imposi-Ql’tatea de a re-
ega! di1 erse cazuri cart
1 activilalea rtoastrâ. îr»
tarea hir sintem nevoițj
m de fi ecare dată expli-
\LLC 1»!. Dar precizările

? via sint de multe ori
Iată un exem-

întrebarea noastră dacă
au dreptul la echipa-

p protecție ni s-a răspuns
■. .. r - •... sfat
ca asga;ați ai intreprin-

a atare vor fi dotați 
nent. La o altă Intre- 
a!t prilej, dacă uce- 

dreptul la ajutor pen
tru incapacitatea temporară de 
tr.ur„a. ni s-a răspuns că... ne- 
fiind considerați ca angajați ai 
întreprinderii nu beneficiază de 
ajutor. Un lucru este însă clar ; 
ucenicii plătesc cotizație ,1a sin
dicat ca toți salariații dar nu au 

și drepturi, nu sint consi- 
angajați. Elevii școlilor 

tonale care fac naveta 
sc abonamente gratuite pe 

C.F.R., dar ucenicii nu, pentru 
ă ei r.-ici de data aceasta nu 

sint considerați ca angajați. 
Deci... Credem că ar fi timpul 
să se facă lumină : sau vor fi 
asimilați in drepturi cu elevii 
școlilor profesionale sau cu 
muncitorii din întreprinderi 
«au Ministerul învățămlntului și 
Ministerul Muncii găsesc alte 
variante.

Sint sugestii, observații care 
luate în considerare trebuie să 
ducă la perfecționarea ca sis
tem de pregătire a uceniciei la 
locul de muncă, la îmbunătăți
rea cadrului de formare com
plexă a tinerilor muncitori, ast
fel incit ei să corespundă nu 
numai cerințelor de azi a pro
ducției dar și perspectivelor sale 
viitoare.

firmă extrasele din 
său.

„16 mai 1940. Situația militară 
generală ne obligă să 
răm cit se poate de serios se
curitatea noastră. Un anumit 
număr de fapte ne determină 
să conchidem că o puternică 
mișcare de rezistență organiza
tă printre polonezi există în 
interiorul țării, putindu-ne aș
tepta la evenimente mai im
portante și mai violente. Mii 
de polonezi fac de pe acum

HANS
parte dintr-o organizație secre
tă și inarmată".

Un alt extras, in care Frank 
oferă 
mișcării de rezistență :

„Noi nu avem nici un motiv 
-ă internăm aceste elemente in 
lagărele de concentrare ger
mane, intrucit aceasta ar an
trena dificultăți și contacte ne
dorite prin scris cu familia. Ar 
fi mai bine dacă 
problema in 
simplu..."

Aceasta a fost nu numai solu
ția recomandată, dar și cea ur- 
mată, lichidarea, cuvint a cărui 
descifrare este de prisos. De 
altfel, chiar Frank pus in fața 
propriilor sale note avea să de
clare :

— Intr-adevăr, cuvinte teri
bile...

Aceasta o afirmă în 1945. In 
194€ însă, după terminarea 
„acțiunii AB“, Frank se adresa 
cu următoarele cuvinte șefului 
grupului SS care a condus miile 
de exetuții :

— Ceea ce ați făcut dv. și oa
menii dv. nu se va uita nicioda
tă și nu aveți nici un motiv să 
vă fie rușine...

Fostul • călău dorea să 
nu numai ca un salvator 
morilor artistice, dar și

și „soluția" învingerii

am lichida 
modul cel mai

treacă 
al co
ca un

ceară să joace și mai bine — 
dacă se putea juca mai bine ! 
— și nu să observe impasibil, ele 
pe bancă : „e bine fetelor...". 
Dar gata cu exemplele, timp 
avem acasă pentru a.sta, abia 
de acum înainte. Meciul ultim 
al finalei feminine a adus în 
fața fileului echipele U.R.S.S. și 
R.P.D. Coreeană. Scor final 3—0 
(la 2, 11, 6) .fără probleme deo
sebite pentru sovietice.

Festivitatea de premiere care 
a avut loc imediat ne-a relevat 
următorul clasament final al ce
lei de-a 6-a ediții feminine a 
C.M. de volei : 1. U.R.S.S. cam
pioană mondială, medalia de 
aur ; 2. Japonia, medalia de ar
gint ; 3. R.P.D. Coreeană meda
lia de bronz ; 4. Ungaria. 5. Ce
hoslovacia ; 6. Bulgaria ; 7. Ro
mânia ; 8. Cuba.

Titlul mondial" masculin s-a 
hotărît in mareie meci final 
RD.G. — Bulgaria ; 3—2. Cel
de-al cincilea set s-a disputat 
inir-o tensiune extraordinară. 
Bulgarii au condus la un mo
ment dat cu 10—1 insă s-a pro
dus o răsturnare de necrezut și 
fără precedent : setul ciștigat cu 
13—15 (!!!) de R.D.G. și o dată 
cu el titlul mondial masculin 
obținut fără nici o infringere și 
doar ca patru seturi cedate de-a 
lungul întregului turneu final. 
Învingătorii au marele merit de 
a fi crezut in victorie pină in 
ultana clipă de joc. Iată un alt 
amănunt care merită să fie re
ținut.

Sigur, că față de această 
mare finală, rezultatele celelalte 
ale grupei iși pierd din impor
tanță. Să le amintim lotuși : 
Polonia — România 3—2 (15—12. 
15—9. 10—15, 10—15, 15—12) ;
Japonia — Belgia 3—0 ; Ceho
slovacia — U.R.S.S. 3—0.

Clasamentul final al celei 
de-a șaptea ediții masculine a 
C.M. de volei are următoarea 
înfățișare : 1. R.D.G. campioană 
mondială, medalia de aur ; 2. 
Bulgaria, medalia de argint ; 3. 
Japonia, medalia de bronz ; 4. 
Cehoslovacia ; 5. Polonia : 6.
U.R.S.S.. 7. România ; 8. Belgia.

Au obținut drept de joc pen
tru Muncben R.D.G. și Bulgaria. 
Un detaliu de amuzament : 
..Miss C.M. de volei, 1970“ a 
fost aleasă românca Florentina 
Itu din cele 35 voturi exprimate 
de către ziariștii acreditați la 
Vama. Iată că ne întoarcem to
tuși cu un titlu acasă.

Am aflat din știrile transmise 
de agențiile de presă, rezultatele 
obținute de reprezentativa secun
dă a țării noastre, într-un turneu 
în Franța (o victorie, și două în- 
frîngeri).

Inițiativa Federației de speciali
tate, de a întreprinde asemenea 
turnee, a găsit ecou în rîndul 
specialiștilor, dar mai ales al i 
cluburilor și jucătorilor, astfel > ‘ 
de confruntări internaționale in- ’ 
trînd în calendarul competițional, 
ca fapt curent.

în atari situații, îmbogățirea ba
gajului de cunoștințe tehnico-tac- 
tice, aducerea în arenă de noi ju
cători, sînt fapte demne de rele
vat. Dar, păstrăm rezerve asupra 
felului cum s-a întocmit progra
mul acestui turneu. întreruperea 
de două săptămîni a activității 
competiționale interne, deplasarea 
unui lot destul de „subțire44 (ca 
număr și calitate) dar, în schimb, 
a unui număr de tehnicieni și în
soțitori exagerat de mare, ne face 
să credem că scopurile inițiale ale 
turneului au fost ratate sau chiar 
mai mult, compromise.

Cum e posibil ca pentru un XV 
reprezentativ să selecționăm nu
mai patru jucători de rezervă 
(cunoscîndu-se duritatea și dura
ta în timp a acestui turneu), și 
să nu delegăm nici un medic ?

în schimb, fac deplasare un vi
cepreședinte, secretarul general 
(care împreună cu președintele 
Federației și-a continuat vizita 
râspunzînd unei invitații în Ir
landa). președintele comisiei de 
disciplină, antrenorul federal și 
cei doi antrenori desemnați de 
drept 19 jucători și 6 oficiali ! 
Fără comentarii.

Cunoscînd din timp, că cele trei 
întîlniri cu selecționate franceze 
sînț verificări cu caracter special, 
aceste confruntări fiind criteriul 
de bază al tehnicienilor francezi 
pentru selecționarea echipei națio
nale în vederea întâlnirilor din a- 
cest sezon în cadrul Turneului 
lor 5 națiuni, noi, respectiv 
derația. tratăm selecționarea 
cătorilor în mod superficial 
scopul turneului ca o vizită 
recare.

în toamnă, ne așteaptă tradițio
nalul meci cu Franța la București, 
Era de așteptat ca acest turneu 
să fie un test de selecție al jucă
torilor noștri, să fie o verificare 
temeinică a stadiului de pregătire 
al selecționabililor, o modalitate 
de a cunoaște stilul de joc al vii
torilor noștri adversari.

Nu e prea devreme să ridicăm, 
aceste semne de întrebare, ba 
chiar ni se pare oportun, consi- 
derînd că angajarea rugbiului ro
mânesc în arena internațională ar 
putea, cu o astfel de ..pregătire* 4 
să ne aducă rezultate amare, dună 
ce ani în șir s-au făcut eforturi 
lăudabile pentru scoaterea din a- 
nonimat a acestui sport.

FLOREA GABRIEL

o Dinamo București vrea să se 
răzbune pe Farul, pentru înfrînge- 
rea din returul campionatului tre
cut. Antrenorul Nicușor poate a- 
linia cea mai bună garnitură, Lu- 
trsrn .< Sâlceanu fiind complet 
restabiliți de pe urma accidente
lor suferite. In schimb, Doru Po
pescu continuă să fie indisponibil, 
avind piciorul în ghips. Dar iată 
formația probabilă : Constantines- 
cu, Cheran, Stoenescu, Dinu, De- 
Ieanu, Sălceanu. Radu Nunweiller, 
Lucescu, Both (Nuțu), Dumitra- 
che, Haidu.
• La Iași, Rapidul va fi lipsit 

de serviciile lui Dumitru, acciden
tat în ultimele minute alo locului 
dintre lotul național și Admira 
Viena. Dr. Dumitru Tomescu, 
care i-a aplicat un bandaj din 
ghips la piciorul bolnav, ne-a a- 
sigurat, însă, că gluleșteanul poate 
juca în meciul eu Finlanda.

• In formația Steagului roșu, 
reintră mîine Pesearu. Dumitriu 
II — care a suferit o întindere de 
ligamente la piciorul drept — nu 
este apt de joc, deși în ultimele 
zile a participat la antrenamente.

mare om de cultura.
care o prezenta se număra prin
tre cele mai bizare : Frank a- 
firma că jefuirea Poloniei de 
bogățiile sale culturale și ar
tistice avea ca scop „salvarea" 
acestora, punerea lor la adă
post.

întrebat dacă a procedat la 
jefuirea unor valori de artă, 
Frank a răspuns :

— Acuzația de a mă fi îm
bogățit de pe urma operelor 
de artă din țările pe care le 
conduceam este nedreaptă. 
N-am colecționat niciodată ta
blouri și în timpul războiului 
nici n-am găsit timpțil necesar

FRANK
de a cunoaște operele de artă- 
Menirea mea a fost de a veghea 
ca toate operele de artă să fie 
clasificate în mod oficial...

In realitate, din primele zile 
ale ocupației hitleriste tezau
rele de artă au luat drumul 
Germaniei. Xumai despre unele 
dintre ele menționa Frank în 
declarațiile sale :

— în 1944, puțin timp înainte 
de infringere, operele de artă 
au fost expediate în Germania 
ca piese de colecție...

Afirmație 
vârâtă, dar 
un fragment din interogatoriul 
ce i-a fost luat de reprezentan
tul american.

DODD : Din cite am înțeles 
din interogatoriul dv., nu v-ați 
însușit niciodată vreo operă 
de artă.

FRANK : Intr-adevăr, toate 
operele de artă au fost înregis
trate și catalogate. Catalogul a 
fost remis Tribunalului.

DODD ; Și totuși cînd ați 
fost arestat de forțele ameri
cane au fost găsite în posesia 
dv. numeroase obiecte de artă.

FRANK : Da, dar ele nu se 
aflau în posesia mea ci le-am 
pus la adăpost, dar nu in sco
puri personale. Le-am îndepăr
tat din Silezia in flăcări, întru-

intrutotul ade- 
incompletă. Iată

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU

CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 40

(etapa din 4 octombrie 1970)
U.T. Arad — Steaua
„U" Craiova —- Steagul roșu 
Petrolul — , U“ Cluj 
Politehnica Iași — Rapid 
C.f.k. Cluj — Ditiamo Bacău 
Jiul — C.F.R. Timișoara 
Foggia — Milan 
Internaționale — Roma 
Juvențus Bologna 
Lanerossi — Catania 
Lazio — Cagliari 
Sampdoria — Napoli 
Varese — Torino

1

1
1
1

cjt acesta era singurul mijloc 
să le salvez. De altfel, era vorba 
de opere de artă mult prea cu
noscute pentru a ți le însuși : 
nu este chiar atit de ușor să furi 
Gioconda...

Frank, ca și Soring, Rosenberg 
sau_ ceilalți fruntași naziști și-au 
alcătuit, în realitate, un impor
tant tezaur de obiecte de arlă 
jefuite sau, pentru a-1 parafraza 
pe acesta, „puse la adăpost".

O altă piesă a acuzării — lagă
rele de concentrare, mai ales 
eeje create de naziști pe teri
toriul Poloniei. Știa oare Frank 
de ele ? Dacă i-am da crezare, 
nu. Ar fi auzit de ele din... zia
re. Iată ce declara :

— De abia in 1944 
pentru prima oară i 
de Maidanek in 
dip străinătate. 
singurele explicații pe care 
pot Ja...

Din nou, insă, Frank avea 
ghinion. Tribunalul era în po
sesia unui document din care 

laptul că cel Putin <iin 
1943 frank nu numai că era la 
curent, dar îndruma acțiunea de 
exterminare de la lagărul mar
ții Maidanek. Astiel într-un 
raport adresat Ipi Hitler in iu
nie 1943, Frank menționa „ex
terminarea sistematică" care are 
loc la Maidanek.

Interesant ește că Frank iși cu
noștea soarta, știa că va răs
punde pentru crimele sale I a 
începutul lui 1943. intr-un dis
curs rostit În fața principali
lor sa; colaboratori, Frank de
clara ironic ;
ST Jâș^ dori să mai spun ceva, 

fim tulburați 
i 17 600 de 

... De 
cix ’ ***r' ne a-
tiam pe lista de criminali de 
război. Eu am onoarea de a fi 
primul pe această listă. Astfel 
noi am devenit, ca să spunem 
așa, complici în perspectiva is- ' 
toriei mondiale...

Cuvinte care aveau să devină 
cu adevărat profetice.

Onoare pe care Frank a tre
buit

am auzit 
vorbindu-se 

comunicatele 
Acestea sint 

„ j le

Nu trebuie să fi., 
cînd aflăm că încă 
oameni au lost imnușcați. 
altfel, noi. toți cei de aici i

să o... onoreze din plin.

SERGIU VERONA

(Va urma)



ORIENTUL APROPIAT
• Consultări interarabe după funeraliile 
lui G.A. Nasser • Normalizare in Iordania

CAIRO 2 (Agerpres). — Con
ducătorii delegațiilor țărilor 
arabe — șefi de stat sau re
prezentanți ai șefilor de state 
—, care au participat la fune
raliile fostului președinte al 
Republicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser, s-au reunit jo’ 
seara la hotelul ,,Hilton" din 
Cairo, la propunerea lui Gaa 
far El Numeiry, președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Sudan. La sfir- 
șitul reuniunii, care a durat 
trei sferturi de oră, a fost dat 
publicității un comunicat

CAIRO 2 (Agerpres). — Pre
ședintele interimar al Repu
blicii Arabe Unite, Anwar Sa
dat, a suferit o criză cardiacă 
în timpul desfășurării funera
liilor defunctului președinte 
Gamal Abdel Nasser. După 
cum informează cotidianul e- 
giptean „Al Ahram“, el a fost 
supus unui examen medical, 
după care a putut părăsi spi
talul. Starea sănătății preșe
dintelui interimar este consi
derată satisfăcătoare, precizea
ză ziarul.

AMMAN 2 (Agerpres) — A- 
genția Reuter informează că 
jpi, în prezența unor ofițeri 
din Consiliul Superior arab, in 
localitatea Ramtha din nordul 
Iordaniei au avut loc convor
biri între reprezentanți ai for
țelor armate iordaniene și ai 
grupurilor de comando pales
tiniene. în cadrul corvorbiri- 
lor, s-a ajuns la un acord de 
normalizare a situației in a-* * 
ceastă parte a țării.

Montreal în sesiune extraordi
nară pentru examinarea măsu
rilor ițpcesare de combatere a 
pirateriei aeriene. El a preci
zat că a fost informat de gu
vernul R.A.U. că persoanele în 
cauză vor fi judecate în con
formitate cu codul penai egip
tean, care prevede sancționarea 
aspră a unor astfel de acte.

• KIELL-OLOF FELT, sub
secretar de stat la Ministerul 
Finanțelor al Suediei, a fost 
numit ministru suedez al co
merțului, în locul lui Gunnar 
Lange, care a cerut să fie eli
berat din funcția sa. Lange a 
luat hotărîrea de a se retrage 
din guvern, în momentul des-, 
chiderii negocierilor dintre 
Piața comună și Suedia, el nu- 
mărîndu-se printre cei care se 
opun asocierii sau aderării 
Suediei la C.E.E.

•

Agenția France Presse, ci
tind postul de radio Bagdad, 
relatează că în localitățile 
Ramtha și Irbid, din nordul 
Iordaniei, unde au avut loc 
cele mai violente lupte între 
armata iordaniană și unitățile 
de comando palestiniene, si
tuația revine Ia normal. în 
conformitate cu acordul dintre 
cele două părți, unitățile de 
blindate ale armatei iordanie
ne s-au repliat pe poziții noi, 
iar membrii unităților de co
mando au început să predea 
armele la cartierele lor gene
rale.

Un comunicat al mareșalu
lui Habes Majali, guvernator 
militar general, difuzat de 
postul de radio Amman, anun
ță că în capitala iordaniană și
■ ■■■■■ ■■■■■■■

UN MILION DE COPII 
SPANIOLI ÎN AFARA ȘCOLII

începerea anului școlar dar, mai ales, coincidența deschide
rii școlilor cu inițierea unei dezbateri în cadrul Corțes-urilor 
(parlamentului) asupra „situației și perspectivelor școlii" spa
niole, a prilejuit o preocupare sporită a presei madrilene pen
tru un subiect nu prea des abordat. în centrul atenției se afla 
un gen de „Carte Albă" întocmită de o comisie a Cortes-uri- 
lor, care, la începutul acestui an, a primit însărcinarea „șă an
cheteze, să analizeze și să aprecieze stadiul și necesitățile re
țelei de învățămînt".

Documentul relevă — bazîn- 
du-se pe date statistice — că 
doar ceva mai mult de 60 la 
sută din spanioli au frecventat 
o școală în viața lor. Majori
tatea zdrobitoare a acestora 
(circa 93 la sută) au urmat doar 
patru clase primare. După Por
tugalia și Grecia, Spania deți
ne cel mai ridicat procent de 
analfabeți de pe continentul 
european. Din 160.000 de re
cruți chemați în 1969 sub dra
pel, aproape 20 000 nu frec
ventaseră nici o școală, iar al
ții peste 65 000 urmaseră doar 
una sau două clase și abia 
știau să se iscălească. Munci
tori, țărani, mici funcționari, 
reprezentînd mai mult de două 
treimi de populație — semna
lează documentul parlamentar 
amintit — sînt practic condam
nați ca și în secolele trecute la 
imposibilitate aproape totală 
de a-și fine copiii la școli. 
Numai circa cinci la sută din
tre copiii proveniți din aceste 
medii reușesc să frecventeze 
un liceu și numai doi la sută o 
universitate. Cauza acestei si-

începe „era postwilsoniană“ ?
BLACKPOOL 2 (Agerpres). 

— Joi au luat sfîrșit la Black
pool lucrările conferinței a- 
nuale a Partidului laburist, 
prima după înfrîngerea sufe
rită de guvernul Wilson în a- 
legerile generale de la 18 iu
nie.

Observatorii consideră, de 
asemenea, că la actuala confe
rință poziția liderului Partidu
lui laburist, Harold Wilson, a 
fost mult slăbită. Astfel, după 
ce marți el a suferit un eșec 
important prin votarea unei 
moțiuni care condamnă fostul 
guvern laburist de a nu fi ur
mat indicațiile congresului 
partidului,. joi, sub presiunea 

Ia Zarka vor fi ridicate vineri 
restricțiile de circulație, intre 
orele 6,00 și 18,00 și, respectiv 
7,00 și 15,00 (ora locală).

NEW YORK 2 (Agerpres) — 
Reprezentantul secretarului ge
neral al O-N.U. pentru Orien
tul Apropiat, Gunnar Jarring, 
aflat în prezent la New York, 
unde a purtat convorbiri cu 
ambasadorii la O.N.U. ai 
R.A.U., Israelului și Iordaniei, 
își va relua pentru scurtă vre
me postul de ambasador la 
Moscova, a anunțat un purtă
tor de cuvint al O.N.U. El va 
reveni la New York pentru a 
fi prezent la lucrările sesiunii 
jubiliare a Organizației Națiu
nilor Unite care se va desfă
șura intre 14 și 24 octombrie.

A

încheierea vizitei in Iugoslavia 
a președintelui S.U.A.

BELGRAD 2 — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
nescu. transmite: Președintele 
Nixon și-a încheiat vineri di
mineața, vizita oficială în 
R.S.F. Iugoslavia. în comuni
catul comun, dat publicității 
la încheierea vizitei se arată 
că întrevederile intre pre
ședinții Tito și Nixon, „care 
au avut loc intr-o atmosferă 
cordială și deschisă, au oferit 
un prilej de convorbiri since
re cu privire la problemele 
internaționale actuale cele mai 
importante și la relațiile iu- 
goslavo-americane. Printre a- 
cestea se numără Orientul 
Mijlociu, Asia de sud-est. re
lațiile Est-Vest, securitatea 
europeană, problema țărilor 
slab dezvoltate și relațiile bi
laterale".

„Ambele părți — se arată 
în comunicat — s-au declarat 
de acord că tratativele, mai 
curând decît confruntarea, 
sînt indispensabile pentru so
luționarea pașnică și justă a 
problemelor internaționale", 
adăugîndu-se că „s-a subli
niat, de asemenea, că coope
rarea pe bază de egalitate în
tre țări independente și suve
rane constituie singura bază

■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

• DEZVĂLUIRILE UNEI 
„CÂRTI ALBE". • BARIERA 
DE NETRECUT A TAXELOR.

• REFORME CARE SE LASĂ
AȘTEPTATE.

tuații rezidă în costul foarte 
ridicat al școlii și lipsa fondu
rilor de stat pentru școlile de 
toate gradele. Alocațiile pentru 
învățămînt sînt de 8—10 ori 
mai mici, în comparație cu a- 
locafiile medii destinate acestui 
scop în majoritatea țărilor eu
ropene.

Rezultatul ? Taxe mari în șco
lile de toate gradele, lipsă de 
localuri școlare și de profesori. 
Publicația catolică CUADER- 
NAS PÂRA EL DIALOGO pu
blica rezultatele unei anchete 
proprii din care reiese că taxele 
și celelalte cheltuieli pentru 
întreținerea unui copil în liceu 
se ridică, lunar, la aproximativ 
jumătate din salariul mediu al 
unui muncitor, iar în universi
tate la aproape 80 la sută !

sindicatelor, a fost respinsă o 
moțiune, sprijinită de Comite
tul executiv al Partidului la
burist, care se pronunța în fa
voarea unei politici de „con
trol al prețurilor și salariilor". 
Aceste două eșecuri, la care 
s-a adăugat și majoritatea 
foarte redusă (de numai 
95 000 voturi din 6 milioane 
reprezentate la conferință) cu 
care a fost adoptată rezoluția 
sprijinită de conducerea parti
dului îri problema aderării Ma
rii Britanii la Piața comună 
europeană, au făcut ca de pe 
acum să se vorbească despre 
o „eră postwilsoniană" în miș
carea laburistă.

• VINERI DUPA-AMLA- 
ZA, Yao Wen-yuan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, și Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de 
Stat, au primit delegația de 
ziariști români, condusă de 
Ion Cirje, director general 
adjunct al Agenției Române 
de Presă — Agerpres, care se 
află in vizită in R. P. Chi
neză. La primire au partici
pat : Cian Gi-ți, membru al 
conducerii Agenției China 
Nouă, Cian Țî-Iian. membru 
al conducerii Radiotelevizi- 
unii.

Cu acest prilej. Yao Wen- 
yuan și Li Sien-nien au 
transmis salutări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer, 
celorlalți conducători de par
tid și de stat români, au ex
primat sentimentele de adin
ei prietenie și internaționa
lism ale poporului chinez 
față de poporul român și 
urarea de noi succese in 
construcția socialistă.

posibilă a relațiilor și progre
sului în lumea de astăzi".

„Președinții Tito și Nixon 
au constatat cu satisfacție 
dezvoltarea relațiilor bune și 
prietenești intre cele două țări 
ale lor. Ei au subliniat în
deosebi că relațiile între 
R-S.F.L și S-U-A. se bazează 
deplin pe principiile indepen
denței și respectului mutual, 
care sînt, de asemenea, prin
cipiile fundamentale ale Car
tei Națiunilor Unite. Cei doi 
președinți și-au exprimat con
vingerea că relațiile pe aceas
tă bază nu sînt doar în inte
resul popoarelor celor două 
țări ale lor, ci constituie un 
factor important al stabilității 
și păcii în Europa și în alte 
regiuni din lume".

Cei doi președinți „au ho
tărî! să continue să promoveze 
relații bilaterale largi. Au fost 
discutate forme concrete de 
cooperare. îndeosebi in dome
niile economic și tehnico-ști- 
ințific".

Președintele Nixon i-a invi
tat pe președintele Tito și pe 
soția sa, Iovanka Broz, să vi
ziteze Statele Unite, la o dată 
care urmează să fie stabilită 
ulterior.

Faptul că trei sferturi din mem
brii corpului didactic din învă
țămîntul elementar și liceal 
exercită profesiuni adiacente 
pentru o-și suplimenta ciștigu- 
rile insuficiente, faptul că sala
riile universitarilor lor sînt, de 
asemenea, mici și plătite, de
seori, cu luni de zile întîrziere, 
explică de ce rindurile corpului 
didactic nu numai că nu cresc, 
dar se micșorează mereu. în ce 
privește localurile școlare, a- 
precieri oficiale reluate de pre
sa madrilenă relevă că numă
rul claselor din învățămîntul 
elementar și liceal ar trebui cel 
puțin dublat pentru a se putea 
asigura locuri tuturor copiilor 
de vîrstă școlară. Urmarea : 
un milion de copii între 6 și 14 
ani au rămas în afara școlii în 
onul școlar trecut, iar situația 
în noul an școlar nu promite să 
fie mai bună.
y Și, în vreme ce rețeaua șco
lilor publice a fost neglijată, 
proliferează școlile particulare, 
cu taxe realmente prohibitive, 
unde accesul copiilor spanioli
lor cu venituri modeste este 
imposibil. De pe acum, un sfert 
din școlile elementare și'peste 
jumătate din licee și școlile su
perioare sînt controlate de in
stituții particulare.

Astfel stînd lucrurile este de 
înțeles de ce o personalitate 
competentă, ca ministrul instruc
țiunii, Jose Luis Villar Palasi se 
simte dator să atragă atenția 
că „învățămîntul este, încă, 
unul dintre cel mai prost re
partizate bunuri în societatea 
spaniolă" și că „nemulțumirile 
privind situația școlii sînt mai 
mari astăzi ca oricînd". Pro
iectul de reformă pe care ur
mează să-l dezbată Cortes-uri- 
le prevede, în esență, două 
puncte : trecerea la învățămîn
tul elementar gratuit (de șapte 
ani) și perceperea unor impo
zite speciale de la marile so
cietăți industriale și de la toți 
cetățenii peste un anumit pla
fon, ridicat, de venituri, din 
care să se acopere alocații 
substanțial mărite pentru școli
le publice. Presa spaniolă re
marcă, așa cum face influentul 
ziar catolic YA că aplicarea 
unor asemenea măsuri „ar fi 
un prim pas foarte important, 
o necesitate care nu suportă a- 
mînări".

EM. RUCAR

Delegația P.C.R. și-a încheiat 
vizita in Japonia

Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R„ care a făcut o vizită în 
Japonia la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Japonia, a părăsit joi orașul Tokio, îndreptindu-se spre Aus
tralia.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de Satomi Hakamada și 
Masayoshi Oka, vicepreședinți ai 
Prezidiului Comitetului Central 
al P.C.J., Tomio Nishizawa, mem
bru al Biroului Permanent al 
Prezidiului C.C., Shiroo Suzuld, 
secretarul general al Asociației de 
prietenie Japonia—România, pre
cum și de alți conducători ai par
tidului.

★
în timpul convorbirilor cele 

două părți s-au informat reciproc 
asupra activității ambelor parti
de și au făcut un schimb de 
păreri asupra problemelor de in
teres comun. Părțile au relevat 
că relațiile tovărășești și de prie
tenie dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Japonia s-au întărit și continuă 
să se dezvolte din ce în ce mai 
mult, prin stricta respectare reci
procă a principiilor independen
ței, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne ale altor partide și solidarității 
internaționale — ceea ce are o 
mare însemnătate pentru solida
ritatea dintre cele două partide 
și popoare, constituind o impor
tantă contribuție la restabilirea

O.N.U.: Final la dezbaterile
in plenul Adunării Generale

La capătul a două săp- 
tămîni de dezbateri în 
plenul Adunării Generale 

• au luat sfîrșit expunerile 
programatice de politică 
externă ale țărilor membre 
ale Națiunilor Unite.

Ultimii vorbitori, din cei peste 
70 care au .luat cuvîntul de la 
tribuna Adunării Generale a 
O.N.U., au fost reprezentanții 
Iranului, Italiei, Indoneziei, Cu
bei, Indiei, Marocului, R. S. S. 
Ucrainiene, Algeriei, Guineei, 
Tunisiei, Sudanului și Ceylonului.

★
Prima parte a celei de-a 

XXV-a sesiuni ordinate a Adu
nării Generale a O.N.U. a luat 
deci sfîrșit, în continuare desfă- 
șurîndu-și lucrările comitetele și 
comisiile acesteia. Pe agenda lor 
de lucru figurează analiza deta
liată a majorității celor 98 de 
puncte aflate pe ordinea de zi a 
Adunării Generale și la care a- 
ceste organisme sînt chemate să 
elaboreze proiecte de rezoluții și 
recomandări ce vor fi supuse ul-

• FAMILIILE MAFIOTE 
din New York sustrag anual 
din depozitele aeroportului 
internațional John Kennedy 
mărfuri în valoare de 7 mi
lioane de dolari, a afirmat 
Frederick Lacey, procurorul 
general al S.U.A. Lacey, 
care a reușit recent să tri
mită în fața instanțelor de 
judecată din New Jersey pe 
cunoscuții mafioți Simone de 
Cavalcante și Angelo (Gyp) 
de Carlo, a subliniat, în ca
drul Convenției Asociației 
internaționale a poliției por
turilor, că cinci familii ale 
Mafiei americane au reușit 
să controleze operațiile de 
transport și depozitare a 
mărfurilor de pe marele ae
roport, percepind, în plus, 
taxe de Ia societățile care 
asigură operațiile de trans
port.

El a relevat că cercetările 
poliției sînt mult îngreunate 
de legăturile multiple pe 
care crima organizată le are 

, cu o serie de organizații le
gale.

-

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Richard Nixon, care efectuează 
un turneu prin mai multe țări 
europene, a sosit vineri la amia
ză la Madrid, venind de la Bel
grad. In după-amiaza aceleiași 
zile, președintele american a 
pqrtat convorbiri cu șeful sta
tului spaniol, generalul Francis
co Franco, și cu alte oficialități 
ale guvernului de la Madrid a- 
supra unor probleme privind 
relațiile bilaterale și aspecte ale 
actualității internaționale.

<> ALEXANDRU SOBARU, 
președintele Oficiului Național 
de Turism aflat în vizită în 
S.U.A. s-a intiinit la 1 octombrie 
1970 cu Maurice Stans, ministrul 
comerțului al S.U.A. șl cu alți 
membri ai conducerii ministeru
lui comerțului.

Au fost examinate noi posibi
lități pentru extinderea schim
burilor turistice româno-ameri- 
cane.

• JOI s-a deschis în incinta 
expozițiilor de la Poarta Versail- 
les-ului din Paris cel de-al 57- 
lea salon internațional al auto
mobilului. Oficial, Salonul va 

unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, la în
tărirea forțelor antiimperialiste 
în lupta pentru cauza libertății 
și independenței popoarelor, îm
potriva războaielor agresive duse 
de imperialism, pentru pace și 
progres în întreaga lume.

Confirmînd că vizita delegației 
P.C.R. în Japonia, convorbirile 
cu delegația P.C.J. și discuția cu 
tovarășul Kenji Miyamoto, pre
ședinte al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., ca și recenta vizită la 
București a tovarășilor Satomi 
Hakamada, vicepreședinte al Pre
zidiului C.C. al P.C.J„ și Tomio 
Nishizawa, membru al Biroului 
Permanent al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., și convorbirea avută cu a- 
cest prilej cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., au o mare însemnătate 
pentru o mai bună înțelegere re
ciprocă, delegația P.C.R. și dele
gația P.C.J. și-au exprimat do
rința de a se dezvolta continuu 
relațiile tovărășești și de priete
nie dintre ambele partide și au 
fost de acord cu privire la mă
surile concrete ce trebuie luate 
pentru îndeplinirea acestui scop.

terior examinării plenului delega
țiilor celor 126 de țări membre 
ale Națiunilor Unite pentru a- 
doptarea lor.

în următoarele două săptă- 
mini, rămase pînă la sesiunea 
jubiliară, comitetele își vor con
centra activitatea asupra elabo
rării documentelor ce vor fi îna
intate Adunării Generale în pre
zența a aproximativ 70 de șefi 
de state și guverne care și-au a- 
nunțat participarea, precum și 
unui mare număr de miniștri ai 
afacerilor externe. Un proiect de 
rezoluție prin care Adunarea 
Generală va adopta în mod so
lemn Declarația cu privire la 
principiile relațiilor prietenești și 
de cooperare între state a întru
nit, de pe acum, consensul ge
neral fiind deja redactat și apro
bat în comitetul nr. 6.Afacerea „coșciugul zburător"

Abia dacă s-au stins 
ecourile procesului Con- 
terganului și ne aflăm 
din nou în perspectiva u- 
nei proceduri judiciare 
neobișnuite atit din punct 
de vedere al anvergurii, 
cit și al semnificațiilor 
ei. Văduva Gerlinde Hip- 
pcl, in vîrstă de 25 de 
ani, cu domiciliul in 
R.F.G., pe undeva lingă 
Miinchen, revendică des
păgubiri insumînd 2 mi
lioane de dolari de la re
numita firmă americană 
constructoare de avioane 
„Lockheed Aircraft Cor
poration".

„Lockheed" este produ
cătorul avionului de luptă 
Starfighter F-104 G, renu
mit mai puțin prin per
formanțele sale tehnice, 
cit prin calificative ca 
„Coșciugul zburător", 
„Moartea frumoasă" sau 
„Făcătorul de văduve". 
Scandalul Starfighter es
te, de altfel, de notorie
tate internațională. Aflat 
în dotarea aviației vest- 
germane de la sfirșitul a- 
nului 1962, în urma unui 
contract încheiat, se pare, 

pe
fi inaugurat vineri de către pre
ședintele Republicii, Georges 
Pompidou, și va rămîne deschis 
pină la 11 octombrie'.

Ediția din acest an al Salonu
lui internațional al automobilu
lui numără 1 350 exponate din 26 
de țări. Pentru prima dată, la 
Salonul de la Paris este pre
zentă și România, cu automobi
lul Dacia. Sînt prezenți, de a- 
semenea, 54 constructori de bi
ciclete și motociclete, din care 
36 străini. .

• AUTORII DETURNĂRII și 
distrugerii, luna trecută, pe ae
roportul din Cairo, a avionului 
de tipul „Boeing 747", aparți- 
nînd companiei „Panamerican", 
au fost arestați și deferiți justi
ției, a declarat joi reprezentan
tul permanent ai R.A.U. la Con
siliul Organizației Aviației Ci
vile Internaționale, întruniți la
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R. A. U. — încă în preziua 
funeraliilor președintelui 
Gamal Abdel Nasser, sute 
de mii de cetățeni veniți din 
toate colțurile țării s-au ma
turat locuitorilor Capitalei 
pentru o-i aduce președinte

lui decedat ultimul lor 
omagiu

IORDANIA. — In urma acor
dului intervenit între guvern 
și organizațiile palestiniene, 
la Amman viața începe să 
reintre în normal. In fotogra
fie, populația aprovizionîn- 
du-se cu apă după încetarea 

luptelor
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cam în grabă, în 1959, a- 
cest aparat a produs pro
prietarilor săi nenumăra
te dureri de cap prin ci
fra realmente ridicată a 
prăbușirilor. în mai pu
țin de opt ani de exploa
tare a celor 850 de apa
rate Starfighter ale 
Bundeswehrului, s-au în
registrat, in ciuda tuturor 
precauțiilor și a îmbună
tățirilor tehnice aduse pe 
parcurs, 124 de accidente 
de zbor soldate cu moar
tea a 58 de piloți. Printre 
aceștia și soțul Gerlindei 
Hippel, locotenentul ma
jor Manfred Hippel, pes
cuit în lacul olandez 
IjsseJ după o ciocnire cu 
un alt avion în anul 
1966.

Avocatul Gerlindei Hip
pel, Melvin Mouron Belii, 
un as al acestei profesii 
în S.U.A. (apărător, între 
alții, al unor asemenea 
personaje ca Caryl Chess
man și Jack Ruby și al 
stelelor hollywoodiene 
Mae West, Errol Flynn și 
Dean Martin) consideră 
că principalul vinovat 
este firma constructoare,

care trebuie invitată să 
plătească. Actul de dare 
în judecată se referă la 
nesiguranța „pentru utili
zarea prevăzută ca avion 
cu reacție a aparatului 
Starfighter F-104 G, și / 
sau a aparatelor și pieselor 
sale auxiliare" din cauza 
unor „erori în construc
ție, montaj, ajustare și 
producere". Hippel s-a 
prăbușit, continuă Belii, 
deoarece „avionul său și / 
sau aparatele și piesele 
sale accesorii nu au func
ționat ca urmare a erori
lor menționate".

Un proces vizind, așa
dar, ca și cel împotriva 
firmei „Chemie Gruenent- 
hal" și al produsului a- 
cesteia „Contergan", ga
ranția producătorului 
pentru calitatea mărfii 
lansate de acesta pe pia
ță, în speță garanția 
nepericlității acestei mărfi 
pentru viața consumato
rului. Acuzatul fiind per
soană juridică americană, 
procesul se va desfășura 
în S.U.A., un avantaj 
pentru Gerlinde Hippel și 
apărătorul său, deoarece

legislația acestei țări este 
deosebit de clară și de 
drastică la capitolul ga
ranției producătorului 
pentru nepericlitatea pro
dusului în comparație cu 
cea vest-germană. Con
form dreptului american, 
pentru cîștigarea unui a- 
semenea proces este sufi
cientă dovada că produ
sul respectiv are un de
fect de fabricație, indife
rent dacă acest defect s-a 
datorat sau nu neglijen
ței producătorului (care 
este luată în considerară 
în legislația vest-germa
nă) sau unei defecțiuni 
de utilizare a produsului, 
în plus, legislația ameri
cană atribuie vina pentru 
defectul de fabricație 
producătorului final,
chiar dacă defectul s-a 
înregistrat la un sub- 
ansamblu sau o piesă pro
dusă de un alt producă
tor (un nou avantaj pen
tru acuzatori, care nu au 
de a face, deci, decît cu 
firma „Lockheed", deși 
Ia producerea „Starfigh- 
ter"-uiui au concurat nu
meroase alte firme). Cu

• FRANȚA SE OPUNE unui 
proiect al partenerilor săi din 
Piața comună vizind înființa
rea unei ambasade a comuni
tății europene la Washington. 
Autorii acestui proiect afirmă 
că printr-un dialog politic per
manent cu Statele Unite ar pu
tea fi înlăturate neînțelegerile 
și suspiciunile care îngreunea
ză reglementarea problemelor 
litigioase, existente între cele 
două părți.

Potrivit agenției D.P.A., care 
citează cercurile diplomatice 
din capitala Belgiei, reprezen
tanții Franței au afirmat că 
Pieței comune i s-ar rezerva 
drepturi cu caracter de suve
ranitate prin numirea unui 
ambasador la Washington.

• ÎN CADRUL Camerei de 
Comerț din Londra a fost în
ființat un nou Comitet pentru 

IRLANDA DE 
NORD. — După 
o perioadă de re
lativ caim, dumi
nica trecută a 
marcat un nou 
moment de ten
siune, poliția și 
armata britanică 
fiind nevoite să 
baricadeze unele 
străzi pentru a 
împiedica relua
rea disputei și 
reizbucnirea in
cidentelor dintre 
comunitatea ca
tolică și cea pro

testantă

toate acestea, procesul va 
fi îndelungat și dificil și 
rezultatele sale nu pot fi 
întrevăzute. îndeosebi 
procurarea dovezilor, în 
condițiile în care este 
vorba de un produs utili- 
lizat de forțele armate 
ale unui stat și aflat, 
deci, sub pavăza legilor 
cu privire la asigurarea 
secretului de stat, va ri
dica probleme greu de 
surmontat. Sagacitatea lui 
Melvin Belli va avea de 
trecut deci numeroase 
bariere tehnice, economi
ce și, mai important, po
litice. Șansele lui de 
succes sînt, probabil, 
minime, dar și în cazul 
unui eventual eșec adu
cerea afacerii Starfighter 
în fața tribunalului va 
reprezenta un eveniment 
de o deosebită rezonanță, 
îndeosebi pentru opinia 
publică din R. F. a Ger
maniei, îngrijorată de 
numărul inare de prăbu
șiri înregistrat de „coș
ciugul zburător".

BAZIL ȘTEFAN

comerțul cu R. D. Germană, în 
care sînt reprezentate o serie de 
marj companii britanice, inclusiv 
două companii cu participare 
de stat. „Financial Times" re
levă că formarea uoului comitet 
reflectă interesul crescînd ma
nifestat în Marea Britanie față 
de dezvoltarea relațiilor comer
ciale cu R. D. Germană.

» GUVERNUL BRITANIC 
continuă să se mențină pe 
poziția potrivit căreia la o 
eventuală aderare a Marii 
Britanii la C.E.E. să se pre
vadă o perioadă de tranziție 
mai mare pentru domeniul 
agrar. Divergențele de păreri 
in această problemă mu au 
putut fi înlăturate nici in 
cadrul reuniunii de țoj de la 
Bruxelles la nivelul ambasa
dorilor (cei 6 plus Anglia), 
unde au fost abordate dife
rite aspecte ale cererii brita
nice de aderare.

Reprezentanții Pieței co
mune au . cerut din nou ca 
adaptarea industriei și agri
culturii britanice la regu
lamentele C.E.E. să se facă 
simultan.
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