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5

NICOLAE CEAUȘESCU
cu participanțiî la consfătuirea pe țară 

a cadrelor didactice care predau
științele sociale in invățămintui superior

în prezența tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a avut loc, vineri dimineața, în aula Universității București, ședința de închidere a Consfătuirii pe țară a cadrelor didactice care predau științele sociale în invățămintui superior.La ședință au participat, de asemenea, tovarășii Emil Bodnaraș. Paul Niculescu-Mizii, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Leonte Răutu. Iosif Banc, Cornel Burtică, Miron Constan- tinescu.In fața sediului rectoratului universității, un mare număr de cadre didactice, studenți, au întimpinat cu multă căldură și bucurie pe secretarul general al partidului.Sosirea în sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu este salutată cu vii aplau- ee, cu îndelungi urale și ovații. Parti- cipanții la consfătuire scandează cu înflăcărare, minute In șir. „Ceaușescu- P.C.R.", „Ceaușescu — P.C.R.".In această atmosferă de puternic entuziasm, a luat cuvântul. în încheierea lucrărilor consfătuirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvintarea secretarului general al partidului — document programatic de 
o deosebită însemnătate, a fost urmărită cu viu interes și subliniată. în repetate rînduri, cu puternice aplauze.Participarea tovarășului Nicolae

Ceaușescu Ia lucrările de i*rhidme • consfătuirii a censiituit • expresie a înaltei griji, a aleatiei dcaac*iae pe care conducerea parttdulaâ m sântului nostru le acordă t»-. i :i— științelor sociale, rolului Iar in edificarea societății w ilr«c multilateral dezvoltate, in edauarea tineretului, ia formarea —i» art. cu a înaltă coactiiați moăatiaaară.In atmosfera de vibrantă saindărtire. in care au luat sfirrit lecrăriie creastă luării. si-au găsit expresa» sentimentele de profundă mattumare particioanților peatru iadK-ari * «ă orientările de deosebită ini rmriiaae ale secretarului generat »l partaeads— x o in ța fermă a ai gaairmi'lre de p rtd a tuturor cadrelor ddut.r db w<ă- țămint, de a se angaja pieaar. cu mn- »e forțele, peatru apărarea ia vu<i a hotăririlor partidului, rvcemaudărwar tovarășului Nicolae Ceaasesca. m aera îmbunătățirea coatiaatuim. pardnra șr cercetării în științele sociale, perie •- ționar-a si legarea de viață a ăqt.-ecn, munci instructiv-educativ e.Participanțiî si-au manifestat ca înflăcărare dragostea si atașament al față de partid. fată de tovari-nl . Nicolae Ceausescu. bcXăHreo de a milita neabătut pentru iatâptmrrn po- liticii interne si extreme a panc-duia--. de a-si aduce comtrihoțva ta peneresa neîntrerupt al patriei noascru «mxa- tisie. la înflorirea vtisaței s* eudtuBW . românești.

Cuvintarea tovarășului

Dragi tovarăși,Doresc să încep prin a vă 'dresa «dumneavoastră, partici- mnților la consfătuirea cadrelor didactice care predau științele sociale în invățămintui superior, un călduros salut dir. partea Comitetului Central f 1 Partidului Comunist, a Consiliului de Stat și a Guvernul'.:! Republicii Socialiste P.omă- nia. (Aplauze puternice, prelungite).Timp de două zile consfătuirea dumneavoastră a dezbătut problemele fundamentale ale învățămîntului ideologic, politic si social, ale activității catedrelor de științe sociale, ale muncii generale de pregătire și educare a tineretului, a studențimii din patria noastra.Este cunoscută preocuparea conducerii de partid și de stat pentru dezvoltarea și perfecționarea întregului sistem de in- vățătnînt, pentru organizarea lui în concordanță cu cuceririle noi ale științei și tehnicii, cu cerințele operei de construcție socialistă dîn România, pentru asigurarea celor mai bune, con- dițiuni; în vederea pregătirii

NICOLAE CEAUȘESCU
specialiștilor necesari diferitelor noastre domenii de arii’.- tate, in scopul ftrmîru temeinice pentru viață ți muncă a tinerei generații.Ca urmare a măsurilor adoptate in ultimii aai. a fost Urgisi rețeaua invățjmlnru.de tonte gradele, s-a asigurat ridicarea nivelului teoretic si modernizarea procesului de !a- vățămint, s-a realizat o mai strinsâ legare a invâțămin- tuiui cu practica, cu activitatea concretă a construcției socialiste, proces care este In continuă perfecționare, în modernizarea invâțămir.tc- lui. in pregătirea tot mai temeinică a tineretului, mai ales in cadrul învățâniir.tuiui superior. un rol deosebit de important t! au catedrele de științe sociale, cadrele didactice ce lucrează în acest domeniu, care contribuie la însușirea de către tineri a concepției noastre științifice despre lume si viață — materialismul dialectic și istoric — La dezvoltarea gîndirii ideologice si social- . politice a tinerilor, la înțelegerea justă de către aceștia a realităților noi ale vieții sociale.

tjxe. —ai să ma.Lnaintace a> coepuhâ sxs- tru profesoral —. precam si ceste 13 MB ce stadenfi. Acestehiaae în acest dxBeezu aa de-_ - * -__ - -dini stzintel:- sxnale efin te- vățămint. au făcut să crească ponderea aceste - tfiscxc.rr.e in pregâurea mu.tclaterală a vii- t orilor specahșă. in întregul proces de educare a tinerei ge- nerațiLTrebuie subliniată, de asemenea. in această ordine de idei. îmbunătățirea activității organizațiilor de partid dir. secii și facultăți, creșterea rolului acestora in educarea comunistă a tineretului. în pregătirea lui ideologică ți politică, în crearea unui spirit de muncă sănătos in școli, a •unei atmosfere de emulație între 

ceeanirațu constituie t insoor- ta-tă forță politică eapabtiă să asigure ridicarea continuă a eiuiu: activității poiitaco-e- dc.-atice din institutele de iz--.ățămint superior.Alături de organizațiile de partid, un roi important au a- soriațiile studențești — organizații comuniste ale studenții -r — care desfășoară o activi-ale intensă pentru stimularea ho- tăririi tineretului de a-si însuși cele ma: înaintate cuceriri ale științei, de a-și îmbogăți cunoștințele marxist-Ieniniste, pentru educarea tinerilor in spiritul concepției noastre comuniste.Cu toate rezultatele bune obțin f.e in acest domeniu — de
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care putem fi. în general, mul- (■■■p — mb poiem u ere cu vederea peste faptul că în ta- • iți mir. tul nostru și. în cazul de față in învățămlntal social- poîitic, in activitatea de predare si Însușire a disciplinelor sociale. îndeosebi în învățamir.- tuî super; r, eoQtmuă să se --• îfLncă numeroase nea-aasuri și deficiențe. Este vorba — așa cum an arătat de altfel, mai multi tovarăși în rursui ciscuțuioc purtate în ir-; -T : : -C- -. : cr.stâtrii — 'de o serie de lipsuri In organizarea șl desfâscrarea pro- priu-zisâ a activității catedrelor de științe : -riale, dar mai ales de lipsuri In conținutul cursurilor, în modul ce tratare a problemelor actuale esențiale ale dezvoltării sociale, atit pe pian național, cit si pe plan internațional. Ltpsa principală este predarea în continuare de Ia catedră în special a unor teze, idei și noțiuni cu caracter general, abstract a unor prin-
(Continuare-în pag. a II-a)

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU, 

a primit pe Giuseppe Medici, 
ministrul afacerilor externe al ItalieiPrețevicntele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a prutul vineri. 10 noiembrie, pe ministrul afacerilor externe al Italiei. Giuseppe Medici. care face o vizită oficială in țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Die Verdeț. prim-vice- prețediute al Consiliului de Miniștri. Ion Pâțan. vicepreședinte a! Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior. George Macocescu. ministrul afacerilor externe. Mircea Malița. cccscEer al președintelui Consi- Hnhri de Stat. ' iszle Glica. ad- râoc* al mimscraâri afacerilor externe. Iacob lonașcu. ambasadorul Roenămei la Rooaa.Au luat, de asrwirnea. parte Roberto Gaia, ambasador, secretar ceneral al Ministerului Afa- cerinr Evteroe Kntoomo Resti- xo. ambasadorul ItaLei la Rocu- resti. Mano MmdeSo. amhasa- dac. «âzecBar general pentru cooperarea cuhaniL științi- ăcă st idaucă. Fasouaie Rcctulli. «.ia?: 7«ea.pccraCar. director cmeo. ac£<aact ai afacenk* e- -»amice da MLA-E al Repu-Morsarai externe. Giu-

wepe Mec. a adresat peeședin- ■nm C— p jxhr de Stat al Re- ueMiai Sacxazaăe România. Nazocie Ceameacu. din partea pmeAHkftai Caavaaai Lenoe cele -a* boar wăr. si aavitatia de a face o vvzată nf uni iii în Italia.farvăaea a fort acceptată cu uiacer» de către președintele CaosaiMeE de Stat, care a trans- ams. sa riadul său ceie mai cor- A--y 'e salutâr. pe e șesimtelm Re- puăkcz ItaliaIa cocsul întrevederii au fost abordate probleme privind dez- wkasea actuală și în perspec- tzvă a relațiilor mmâno-ttaliene scSLmmdu-se cu satisfacție evo- befia ăor pcmtivă, pe baza prin
Adunările și conferințele de alegeri din organizațiile U.T.C.

Măsuri concrete, eficiente, pentru 
desfășurarea unei activități mai 

solid ancorate in viața și munca 
tineretuluiNe aflăm fii plină perioadă ce desfășurare a adunărilor și conferințelor de dare de seamă si alegeri în organizațiile U. T. C„ moment care reflectă Cresc valoarea calitativă a -r-i Întreg an de activitate și care trasează, în același timp, direcțiile de perspectivă ale unei noi etape, ce își propune să înregistreze o perfecționare de ansamblu a aceleiași activități Adunăriie care au avut Ioc pinâ acum, in cele mai multe organizații U.T.C. din secțiile sau atelierele întreprinderilor, din școlile de diverse tipuri, au constituit dovezi elocvente ale ■unei profunde înțelegeri și a- plicări a recentelor recomandări formulate de Biroul C.C. al U.T.C„ ale respectării spiritului de înaltă responsabilitate te trebuie să însoțească cu nets itate un asemenea act, de o deosebită semnificație politică. Tn perioada imediat următoare vor Începe conferințele de alegeri la nivelul întreprinderilor, al comunelor t se fac deja de pe acum pregătiri în vederea conferințelor organizațiilor orășenești și municipale. Momen- ■j! pe care ÎI traversăm per- ~ite. așadar, alcătuirea unui bilanț de lucru, sintetizarea : aprecieri a căror utilita-să-si c.vedească oportunita- ■ ?a mai ales prin învățămintele x trase din experiența de pînâ .um. prin ceea ce pot oferi entru îmbunătățirea unei în- ’.regi activități de viitor.O primă concluzie în acest ens este aceea că aduările și r.ferințele desfășurate pînă - prezent au prilejuit, în narea lor majoritate, o analiză rofundă și exigentă a activi-
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cipiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Convorbirile au reliefat dorința comună de a imprima și în viitor un curs mereu ascendent raporturilor tradiționale de prietenie dintre România și Italia, de a se acționa în continuare pentru extinderea și diversificarea colaborării bilaterale pe multiple planuri — politic, economic, tehnico-științific, cultural — în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii. înțelegerii și cooperării internaționale.Au fost discutate, de asemenea, probleme actuale internaționale. îndeosebi cele privitoare la securitatea europeană, la pregătirea și tinerea conferinței ge- neral-europene. Apreciindu-se cursul favorabil al vieții internaționale. a fost subliniată, în acest
Președintele Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit scrisorile de acreditare ale 
ambasadorului Republicii Costa Ricaîn ziua de 10 noiembrie a.c. președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Arnaldo Ortis Lopez care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Costa Rica în țara noastră.în cadrul prezentării scrisorilor de acreditare, ambasadorul .Arnaldo Ortis Lopez și președintele Consiliului de Stat, 

tații organelor și organizațiilor U.T.C., a sarcinilor specifice ce revin acestora din hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, în vederea participării mai active a maselor largi de tineri la înfăptuirea politicii partidului nostru în toate domeniile, la realizarea înainte de termen a actualului cincinal. Ele au însemnat, în felul a- cesta, o nouă dovadă a ținutei exigente, critice și autocritice, în/ care organizațiile U.T.C. se preocupă să răspundă, cu promptitudine și seriozitate, a-
ȘTIINȚELE

SOCIALE
Marx și Engels notau, în „Ideologia germană" :„Acolo unde încetează speculația, adică în viața reală, incepe deci știința adevărată, pozitivă, înfățișarea activității practice, a procesului practic de dezvoltare a oamenilor". Idee clară și tranșantă. în imperiul speculației sterile, al jongleriei cu idei de dragul efectelor spectaculare, progresul tangenței la adevăr este anulat. Se suprimă prin calcul combinatoriu și modernizare fortuită de limbaj. Critica clasicilor este actuală, are valoare și azi. Căci speculația nu a dispărut, iar în depărtarea unora de activitatea practică pare a-și găsi expresia în gustul neostoit pentru empirie măruntă, pentru tabelase și grafice simandicoase, în care faptul social viu, dinamic, este înghesuit pînă la sufocare și scoatere din propriul lui spațiu de atribute.Pare paradoxal, dar găsesc că speculația aici începe : în comentariul intortocheat la faptul mărunt, in construcția pseu- do-teoretică, presărată din belșug cu citate din literatură străină, peste tot, unde se poate și unde nu. In fond, cred unii, a cita un autor străin poate fi un evident semn de cultură, un simptom de competență. Iar prilejul nu este scăpat, chiar dacă adesea sursa originală nu este nici măcar cunoscută și se citează după mina a doua sau mai rău...A înfățișa viața reală, procesul viu al existenței, cu meandrele și contradicțiile sale, cu tendințele sale marcante, cu regularitățile și invariantele sale, iată obiectivul a cărui atingere spulberă morbul speculației și repune teoria pe temeiurile ei practice.Știința socială nu se justifică decît dacă este forță propulsivă, ghid de eficiență, factor de creștere. I se cere, prin cuvintul de ordine al partidului, prin indicațiile și îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, claritate ideologică, spirit angajant, finalitate practică. I se cere stabilitate structură ideatică de granit. I se cere combativitate fondată pe argument și dovadă de experiment.realizabilesi deToate acestea sini în slujba adevărului vingere la principiile cu consecvență adevărul,

(Continuare 

context, necesitatea participării tuturor țărilor fără deosebire de mărime, potențial sau orînduire socială, la făurirea unui sistem trainic și eficace de securitate pe continentul nostru și în lume, la statornicirea unor raporturi normale intre state, la aprofundarea cunoașterii și înțelegerii între popoare, la soluționarea problemelor majore ale contemporaneității, în interesul tuturor națiunilor, al păcii și progresului.
★Președintele Consiliului de Stat a reținut, apoi, la dejun pe ministrul afacerilor externe al Italiei, Giuseppe Medici, pe ceilalți oaspeți.întrevederea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, în spiritul relațiilor tradiționale de prietenie și înțelegere reciprocă dintre România și Italia.

Nicolae Ceaușescu, au rostit cuvîntări.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, prietenească cu ambasadorul Amaldo Ortis Lopez.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, ministrul Afacerilor Externe.

pelurilor adresate de conducerea partidului,. de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, pentru perfecționarea activității educative în rîndul tineretului, pentru intensificarea muncii de educare comunistă a sa, în vederea creșterii contribuției sale la dezvoltarea economică și socială a patriei noastre socialiste.Atmosfera de dezbateri intense, de participare numeroasă la discuțiile ce au întregit
(Continuare în pag. a lll-a)

de ACULIN CAZACU

logică, acerbă,prin punere prin conformare din moralitate. Nu poli dacă încâlci regula 
in pas. n Vil -a)

totală ( con C urmări C jocului A)>
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UVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)efpil și definiții arhicunoscute, Desigur, și asemenea cunoștințe au valabilitatea lor, dar. ' ele permit doar înțelegerea legităților generale ale vieții sociale ji numai repetarea lor nu-i a- jută pe tineri să-și dezvolte gîndirea creatoare, independentă, capacitatea de a judeca cu capul propriu, de pe pozițiile teoriei noastre revoluționare, fenomenele noi care se produc în societate, schimbările profunde care au loc în viața țării noastre și în lumea întreagă.Datorită faptului că multe cadre didactice nu au legături «trînse cu activitatea practică de constiuire a socialismului, cu viața clocotitoare care , se desfășoară în diferitele compartimente ale societății, in predarea științelor soci " 'o în ' universități nu se oglindesc suficient realitățile noastre sociale, munca creatoare și preocupările clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, ale întregului popor, activitatea partidului pentru soluționarea problemelor fundamentale ale programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate ,,în România.O altă latură negativă în predarea științelor sociale este faptul câ aceasta are un insuficient spirit militant. Se manifestă o combativitate slabă față de concepțiile și curentele de idei reacționare, față de teoriile și mentalitățile perimate, antiștiințifice, idealiste.Am mai avut prilejul să mâ refer la aceste deficiențe, de aceea nu voi insista acum a- supra lor. Multora dintre dumneavoastră le sînt cunoscute neajunsurile manifestate atît în domeniul filozofiei, cit și al istoriei, al economiei politice și ăl socialismului științific. Mai eu seamă în abordarea u- nor probleme ale istoriei filozofiei, în înfățișarea unor curente filozofice din România și a exponenților lor se idealizează, se estompează lipsurile și limitele. Se cunosc cazuri, inclusiv la Universitatea din București, cînd s-a făcut apologia unor curente și personalități cu anumite merite limitate, prezentate ca exponente ale filozofiei românești celei mai avansate. Este de înțeles că asemenea tendințe negative nu pot fi tolerate, că ele trebuie înlăturate odată pentru totdeauna din invățămintul nostru.Neajunsuri serioase se manifestă, după cum am spus, și în științele istorice. Se pune accent prea mare pe date și e- venimente istorice mai muit sau mai puțin importante, în dauna unei interpretări mate- rialist-dialectice și istorice a legităților care guvernează dezvoltarea societății, a rolului maselor populare în făurirea istoriei, a raporturilor dintre factorii obiectivi și subiectivi în desfășurarea evenimentelor istorice. Desigur, nu vreau să se înțeleagă că subapreciem preocuparea meritorie a istoricilor noștri de a aduna cît mai multe date și dovezi despre trecutul poporului nostru. Dar, trebuie să avem In vedere că oricîte date vom obține, fără interpretarea justă, materialist-istorică a acestora, se poate aluneca ușor în concluzii greșite, așa cum se și întimplă de altfel uneori — și dumneavoastră cunoașteți a- cest lucru — ceea ce aduce daune dezvoltării științei istorice din România.în ce privește științele economice, se face încă abuz de teorii generale, de noțiuni și categorii, din care unele sînt depășite, valabile în alte perioade istorice, ignorîndu-se studiul realității economice concrete actuale, fenomenele ce se produc în dezvoltarea economiei contemporane.Toate aceste lipsuri reduc e- ficiența predării științelor sociale, diminuează rolul disciplinelor respective în formarea gîndirii ideologice și politice a tinerilor, în dezvoltarea capacității lor de a se orienta in complexitatea fenomenelor vieții sociale.Deși nu mi-am propus să vorbesc pe larg despre activitatea de partid, nu as putea să nu menționez că lipsurile ce se manifestă în domeniul predării științelor sociale sînt nemijlocit legate și de unele, deficiențe ale organizațiilor de partid din învățămîntul superior, de faptul că ele nu își îndeplinesc în suficientă măsură rolul ce le revine, în îndrumarea unitară a învățămîntului, în exercitarea controlului de partid, conform prevederilor Statutului nostru — asupra activității din sfera în care își desfășoară munca- Sînt organizații de partid care nu iau a- titudine împotriva neajunsurilor ce se constată în domeniul sau în colectivul în care activează.Am mai spus și cu alt prilej, dar doresc să menționez și de această dată, că numărul mic de comuniști pe care îi aveam în ilegalitate era într-o măsură foarte mare compensat de poziția lor combativă împotriva oricăror concepții străine, In propagarea concepției materla- list-dlalectlce. Nu exista problemă față de care comuniștii — membri de partid sau membri ai organizației tineretului co

munist — să nu îa poziție, ac- ționînd cu fermitate pentru promovarea concepțiilor comuniste în universități.Iată de ce este necesar să atragem atenția organizațiilor de partid, organizațiilor tineretului comunist asupra lipsurilor existente în activitatea lor în acest domeniu. Este adevărat că ședințe de partid și ale organizației de tineret sînt destule, dar numai ședințele nu pot asigura — ba, după părerea mea, chiar împiedică — ca organizațiile de partid și de tineret să-și îndeplinească rolul în dezbaterea problemelor fundamentale ale învățămîntului, în orientarea membrilor de partid, a corpului didactic, a întregului tineret din universități în activitatea ideologică.Stimați tovarăși,Așa cum am mai arătat șl în alte împrejurări, partidul și statul nostru dau o înaltă prețuire rolului ' școlii, conside- rind-o principalul factor de cultură și civilizație al națiunii. Alături de celelalte mijloace și' forme educative care acționează în cadrul socie'ății, școala are un rol primordial în formarea concepției noi despre viață și lume a tinerei generații, în educarea comunistă a tineretului. Școlii ii revine înalta misiune de a sădi în conștiința generațiilor noi idealurile nobile ale socialismului și comunismului, înaltul spirit de responsabilitate față de interesele supreme ale societății, față de cauza fericirii poporului și a patriei noastre socialiste. Școala este chemată să plămădească trăsăturile politico-morale înaintate ale tineretului nostru, să modeleze fizionomia omului nou, constructor al socialismului și comunismului, cu un larg orizont de gîndire, cunoaștere și înțelegere, cu o bogată viață spirituală, cu o etică superioară. Datoria școlii este de a pregăti tineretul pentru a participa activ la munca eroică desfășurată de întregul popor pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și, totodată, pentru a putea duce mai departe această operă, pentru făurirea societății comuniste in România. A- ceasta face ca activitatea educativă desfășurată în cadrul scolii să aibă o însemnătate crucială pentru existența societății noastre, pentru ziua de mîi- ne a țârii, pentru soarta însăși a națiunii noastre socialiste. Este de înțeles că în realizarea acestei misiuni, toate cadrele didactice poartă răspunderea. în mod unitar, pentru activitatea educativă ce se desfășoară în unitățile de învăță- mînt. Științele sociale constituie numai o parte, importantă desigur, dar numai o parte a acestei activități. Numai In măsura In care toate cadrele didactice vor fi angajate plenar în activitatea multilaterală de formare a tinerei generații, vom putea obține rezultate bune în acest domeniu, vom putea merge pe un drum bun. Trebuie să apreciem că cea mai mare parte — aș putea spune, covîrșitoa- rea majoritate a cadrelor noastre didactice — își îndeplinesc cu cinste rolul și îndatoririle ce le revin în educația tineretului. (Aplauze puternice). De asemenea, aș dori să menționez și la această consfătuire aprecierea înaltă pe care conducerea partidului o dă tineretului nostru universitar și școlar, întregului nostru tineret, care depune eforturi susținute atît pentru însușirea științei celei mai înaintate, cît și pentru pregătirea sa pentru muncă și viață. Avem ferma convingere că în țara noastră crește un tineret sănătos 1 Avem un tineret minunat care va ști să asigure, miine, dezvoltarea socialistă si comunistă a patriei noastre 1 (Aplauze puternice, prelungite).Cred că nu este necesar să demonstrez că studiul, învățătura nu se termină o dată cu obținerea diplomei. Ceea ce Se predă în școală, inclusiv In domeniul științelor sociale, constituie numai o bază. Numai în măsura în care atît cadrele didactice de astăzi, cît șl cele de mîine — ca, în general, toți oamenii muncii — se vor preocupa de continuarea studiului, transformînd învățătura într-un proces permanent, numai In a- ceastă măsură vom reuși să creăm un om înaintat, vom putea soluționa problemele complexe pe care le ridică edificarea socialismului, dezvoltarea științei și culturii. Tocmai pornind de aici, partidul nostru a- cordă o atenție deosebită desfășurării neîntrerupte a Invă- țămîntului, reciclării — cum se spune astăzi, poate impropriu, pentru că, în fond, nu numai în anumite perioade la cursuri ce se organizează, periodic, la clțiva ani, ci permanent, fiecare cetățean șl, mai cu seamă cadrele didactice, trebuie să studieze, să învețe. In acest spirit trebuie să creștem studenții de astăzi — viitorii intelectuali al patriei noastre.

Pornind de la înalta menire ce revine școlii, orientindu-ne ferm după hotări'rile și directivele Congresului al X-lea al partidului, după măsurile stabilite de plenara Comitetului Central din noiembrie anul trecut, precum și de Conferința Națională din acest an. este necesar să reexaminăm cu cea mai mare răspundere activitatea educativă șl să stabilim măsurile corespunzătoare in vederea lichidării neajunsurilor care mai dăinuie, ridicării nivelului predării științelor soci- al-politice, corespunzător cerințelor dezvoltării științei contemporane.Este necesar să se acționeze în mod energic pentru creșterea rolului disciplinelor sociale in pregătirea și formarea multilaterală a tineretului, în înarmarea tinerei generații cu principiile fundamentale ale ideologiei și politicii partidului nostru, cu concepția materia- list-dialectică a clasei muncitoare despre lume și viață. în centrul activității educative desfășurate in școli, in mod deosebit in cadrul muncii catedrelor de științe sociale, trebuie să stea permanent aprofundarea teoriei socialismului științific, a principiilor de bază ale marxism-leninismuiui.La temelia întregii activități ideologice, de educare a tineretului, trebuie să stea politica Partidului Comunist Român,

să acordăm mai multă atenție legării îsloriei de problemele fundamentale ale dezvoltării poporului român, de marile lupte sociale pe care le-a dus pentru împlinirea idealurilor sale de progres, dreptate socială și libertate națională, reliefării puternice a rolului forțelor înaintate în dezvoltarea istorică, a legităților generale care guvernează societatea. Consider că ar fi necesar să se acorde o mai mare atenție aprofundării perioadei moderne a dezvoltării țării noastre și îndeosebi istoriei contemporane a României. In centrul predării istoriei trebuie puse problemele esențiale ale evoluției poporului nostru cum sînt : realizarea unității naționale, cucerirea suveranității de stat, formarea națiunii române și rolul jucat de aceasta în dezvoltarea progresistă a societății.Istoria trebuie să se ocupe, de asemenea, de procesul așezării, In decursul veacurilor, pe aceste meleaguri, alături de poporul român, a unor populații de alte naționalități, de munca șl lupta comună a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, pentru libertate, dreptate și progres social, de întărirea continuă a u- nității și colaborării lor frățești

adverse generate de condițiile social-istorice noi in care se găsește lumea burgheză In faza actuală a imperialismului.Totodată, însușirea filozofiei ma’.erialist-dialectice trebuie să contribuie la combaterea oricăror manifestări străine concepției noastre despre viață, rămase din trecut, cum sînt naționalismul. misticismul și alte mentalități contrare concepției ma- ierialist-dialectice si istorice, ideologiei și politicii partidului nostru comunist. însușirea filozofiei marxist-leniniste trebuie să-i înarmeze pe tineri cu metoda dialectică de analiză si cercetare a fenomenelor sociale, singura care poate oieri posibilitatea înțelegerii juste a proceselor ce jalonează dezvoltarea societății umane. Trebuie să facem ca științele s <iale. știința în general, să devină o armă revoluționară in transformarea societății. în făurirea orinduirii noi, socialiste și comuniste.în formarea ideolog ici a tineretului, un loc important are. de asemenea, p’edc^ea economiei politice. Și aici este necesar, așa cum am menționat, să renunțăm la repetarea mecanică a unor noțtur.i si formule generale, să ounem accentul pe analiza problemelor actuale ale dezvoltării ecor.ocnico-socia- le. Științele economice trebuie să contribuie la cristalizarea căilor de înfăptuire a programului partidului și statului pri-

lor de activitate, la locul lor de muncă, pentru infăptuirea politicii partidului nostru. Este de înțeles că întreaga evoluție istorică în țara noastră, după 23 August. — cit și in toate țările socialiste — demonstrează, fără putință de tăgadă. că. numai in măsura in care partidul comunist își indeplinește rolul de forță politică conducătoare in socitetate. se poate asigura construirea cu succes a o- rlnduirii noi, socialiste. Fără un partid puternic, disciplinat. organizat, unit, nu este posibilă nici cucerirea pu- terii. si cu atît mai mult făurirea orinduirii noi socialists. construirea societății comu- riste. (Aplauze puternice). Iată de ce problemele legate de rolul conducător al partidului în societate trebuie să ocupe un : important în predarea științelor sociale, in întreaga activitate "ducativă din scoli si universități. De asemenea, trebuie abordate mai larg problemele rolului statului si altor organisme ale democrației noastre socialiste.în strlnsă legătură cu aprofundarea propriei noastre exoe- riențe în domeniul construcției socialiste, se impune să acordăm o atenție mai mare studierii experienței celorlalte țări socialiste, trăgind din aceasta învățămintele necesare pentru activitatea noastră concretă. Trebuie să avem permanent in

corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității în viitor.De asemenea, aș dori să mai mă refer la o problemă care după cite am fost informat, i-a preocupat pe parțicipanții la consfătuire, și anume, legătura dintre Academia de științe social-politice și catedrele de științe sociale. Dacă tovarășii iși reamintesc, la formarea acestei Academii s-a avut in vedere ca ea să joace un rol deosebit de important in activitatea ideologică a partidului nostru, să fie Comitetului baterea și vității ideologice, inclusiv a în- vățămintului, a predării științelor sociale. Nu vreau să critic aici Academia, aceasta va trebui s-o facem în adunarea, ei generală care urmează să aibă loc in curind. Dar pentru că aici sint mulți membri ai Academiei, mi se dacă poate puncț și-ar rolul .fost încredințate. Nu există astăzi o legătură suficient de strinsă intre Academie și catedrele de științe sociale. Or, este de înțeles că nu se poate impărți in două activitatea în domeniul științelor sociale, că nu se poate desfășura o cercetare abstractă, ruptă de problemelenecesar in cel să se realizeze o fuziune organică între institutele și secțiile Academiei și catedrele de științe sociale, să se asigure participarea activă a tuturor cadrelor didactice la cercetare, precum și participarea activă a cercetătorilor la predarea științelor sociale. în felul acesta, vom realiza o îmbunătățire radicală atît a activității Academiei, cît și a predării* științelor sociale în învățămînt. Trebuie spus, de asemenea, că atît în învățămînt cit și în cercetare, legarea de viață, de practică nu este satisfăcătoare. Trebuie avut permanent in vedere că predarea științelor sociale și cercetarea in acest domeniu, nu se pot desfășura în bune condițiuni decit în mijlocul activității creatoare a poporului, acolo unde se transformă zilnic societatea și omul. Nu avem neapărat nevoie de volume mari, pot fi și cărți mai mici, esențial este ca ele să oglindească realitățile și preocupările societății tul și să fie zină, de numai astfel vățămînt și în domeniul Inspirîndu-se . . _ralizînd experiența pozitivă a societății, științele sociale vor putea contribui la rîndul lor, la îmbogățirea teoriei cu teze noi, vor ajuta mersul nostru înainte. Noi punem, după cum știți, un accent deosebit pe legarea învățămîntului de producție, pe crearea de ateliere- școală. Cred că tovarășii de la catedrele de științe sociale nu vor cere să li se creeze atelie-

cum am sous atunci forul principal al Central în dez- îndrumarea acti-

cred în arăta spune că, de vedere, fi îndeplinit și misiunea
ia voi n-o denu să răusecănume că din acest Academia pe deplin care i-au

învățămîntului. Este să ne gindim ca mai scurt timp,

și noastre, cercetarea strîns sat, Tnvățămîn- trebuie legate de u- de cooperativă ,—• vom avea un. în- o cercetare bună științelor sOciale. din viața și gene-

care reprezintă marxism-leni- nismul creator in România, expresia aplicării adevărurilor generale ale socialismului la condițiile social-istorice concrete ale țării noastre. Partidul nostru concepe teoria nu ca o entitate situată deasupra vieții, ci ca pe un instrument activ al practicii sociale revoluționare, ca o armă puternică in transformarea societății, în făurirea socialismului și comunismului. Predarea științelor sociale trebuie să se facă in acest spirit.O condiție sine qua non a e- ficienței predării științelor sociale, ca de altfel a oricăror alte activități In domeniul 1- deologic, al teoriei mârxist-le- niniste, este legătura strlnsă cu viața, cu activitatea practică a constructorilor socialismului, cu realitățile concrete ale societății noastre. Științele sociale sînt chemate să contribuie la explicarea acestor realități și, totodată, să-și aducă aportul la eforturile pentru transformarea revoluționară a societății, pentru înfăptuirea o- biectivelor concrete ale construcției socialismului.De asemenea, este necesar ca predarea științelor sociale in universități să se facă în concordanță strînsă cu predarea generală a științei, cu descoperirile majore ale acesteia, cu cuceririle noi ale cunoașterii umane. Numai pe această bază marxism-leninismul se poate dezvolta continuu, corespunzător evoluției vieții și cunoașterii umane, se poate îmbogăți, poate contribui la mersul înainte al societății.Una din disciplinele sociale de cea mai mare importanță pentru înțelegerea evoluției Societății omenești în țara noastră, ca și pe plan mondial, este, după cum se știe, istoria. Ți- nînd seama de neajunsurile la care m-am referit, este necesar

pentru prosperitatea și înflorirea patriei comune. De asemenea, istoria trebuie să abordeze problemele legate de apariția șl particularitățile națiunii socialiste, de misiunea ei în procesul edificării orinduirii noi. Conceput în acest fel, studiul istoriei va trebui să devină în școaja noastră un factor esențial de educare patriotică a tinerelor generații, de dezvoltară a sentimentului de răspundere față de soarta națiunii noastre socialiste, a hotărîrii ferme a tuturor tinerilor de a-și închina toată energia, elanul, puterea de muncă și chiar viața, dacă va fi necesar, înfloririi și apărării patriei, salvgardării libertății, suveranității și integrității teritoriale, a cuceririlor revoluționare, socialiste ale poporului. (Aplauze puternice, prelungite).După cum am mai menționat, dezvoltarea filozofiei clasei muncitoare a avut loc întotdeauna în înfruntarea deschisă cu ideologiile adverse, cu concepțiile filozofice ale burgheziei și celorlalte clase exploatatoare, în lupta cu teoriile și curentele de idei reacționare, de tot felul. Nu poate fi concepută predarea filozofiei mar- xist-leniniste altfel decit în o- poziție netă cu ideile retrograde, antiștiințifice, idealiste care circulă âzi In lume și care sînt generate de forțele sociale ce și-au trăit traiul. Are puțină valoare combaterea acelor teorii și idei care au fost demascate deja și tnfrinte la timpul lor de către clasicii mar- xism-leninismulul. Acestea a- parțin istoriei — ele trebuie cunoscute in perspectiva dezvoltării generale a istoriei filozofiei. Esențial este insă ca filozofia marxist-leninistă să-și propună spulberarea teoriilor

vind modernizarea continuă a economiei naționale, lichidarea rămînerii In urmă și ajungerea țârilor avansate din punct de vedere economic. Totodată, predarea economiei trebuie să se ocupe de fenomenele noi care se produc in țara noastră, in țările socialiste, de tabloul pe care îl oferă efortul de progres al țărilor în curs de dezvoltare, de multiplele și complexele aspecte ale stadiului actual în care se găsește economia țărilor capitaliste dezvoltate. Numai astfel științele economice vor contribui la înarmarea tineretului nostru in lupta pentru făurirea bazei tehnico-materiale avansate a societății socialiste și comuniste, pentru înțelegerea cursului dezvoltării economice mondiale.în ce privește predarea socialismului științific, trebuie acordată o mai mare atenție politicii generale a Partidului Comunist Român de construire a socialismului, programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră. în acest cadru, o mare importanță are, desigur, studierea legităților generale, a legităților economice, a modului cum se aplică ele în condițiile României, a corelației, rolului și influenței lor In dezvoltarea viitoare a țării- Este necesar să se pună, de asemenea, un accent mai mare pe studierea rolului partidului în viața socială, în perfecționarea activității statului, în conducerea generală a societății, a tuturor domeniilor de activitate. A pune accentul pe felul în care partidul își îndeplinește rolul de forță conducătoare în societate înseamnă a arăta căile și metodele de muncă ale organizațiilor de partid, ale comuniștilor, modul în care a- ceștia acționează în domeniul

vedere că în activitatea fiecărei țări socialiste. a fiecărui partid comunist există o experiență bogată, care cuprinde desigur și laturi pozitive și negative, iar studierea acestei experiențe ajută fiecare partid comunist să elaboreze, în con- dițiunile sale concrete, o politică justă, să-și îndeplinească tot mai bine rolul conducător în societate. Este, totodată, necesar să acordăm o mai mare atenție studierii activității partidelor comuniste și muncitorești, mișcării socialiste, mișcării revoluționare și antiim- perialiste, rolului pe care acestea îl joacă in viața fiecărei națiuni, în viața internațională.Nu aș dori să mai insist a- supra acestor probleme. Aș mai aborda o singură latură a predării științelor sociale, despre care mi se pare că in consfătuire s-a vorbit mai puțin — și anume, necesitatea ca, preocu- pindu-ne de predarea științelor sociale pentru tineret, să nu scăpăm din vedere cadrele didactice înseși, cei peste 200 000 de educatori ai tineretului, in- cepînd cu învățătorii și termî- nind cu profesorii universitari. Trebuie să ținem seama de faptul că ei constituie, de fapt, forța de care depinde educarea și formarea tinerei generații. Catedrele de științe sociale, activitatea ideologică, trebuie să se preocupe și de educarea, formarea și înarmarea continuă, cu problemele noi ce apar in domeniul științelor sociale, a tuturor cadrelor didactice din invățămintul nostru, de educarea educatorilor. Numai astfel predarea științelor sociale in învățămîntul nostru, munca de educare a tineretului in general va putea merge pe un drum bun. In acest sens aș ruga să se stabilească măsurile

re, ci vor merge ei in ateliere, în fabrici pentru a cunoaște realitățile concrete ale vieții.Iată, tovarăși, în ce direcție cred că va trebui acționat în viitor — am In vedere viitorul imediat — pentru perfecționarea activității în domeniul științelor sociale, al educației comuniste a tineretului, a tuturor cadrelor noastre.Dragi tovarăși,Permiteți-mi acum să mă refer la citeva probleme actuale ale activității partidului și statului nostru. După cum știți, întregul popor desfășoară o muncă intensă pentru înfăptuirea programului adoptat de Congresul al X-lea și a sarcinilor și obiectivelor noi trasate de Conferința Națională ă partidului în vederea accelerării progresului economico-so- cial al României, sporirii avuției naționale, ridicării nivelului de trai, material și spiritu- al, al întregului popor.Desigur, în conformitate cu aceste obiective, preocupările principale ale partidului și statului, ale oamenilor muncii sînt îndreptate actualmente spre Înfăptuirea programului de dezvoltare economică. Trebuie spus că atit In industrie cît și în agricultură, programul elaborat de Congresul al X-lea se realizează in condițiuni bune. Există reale posibilități ca angajamentele asumate de o serie de organizații de partid, de oamenii muncii din întreprinderi, de a îndeplini planul cincinal într-o perioadă mai scurtă, să fie traduse în viață. Pornind de la aceasta, trebuie spus totodată, că ne preocupă în mod deosebit o serie de probleme de ordin calitativ. Realizarea creșterii în ritm inalt a industriei constituie un obiectiv important al poporului nostru, dar nu singurul. Comitetul Central, guvernul acordă o mare atenție problemelor perfecționării conducerii și planificării economi

ei, simplificării acesteia, creșterii operativității, dezvoltării răspunderii cadrelor în toate sectoarele, la toate nivelele. Acordăm o mare atenție problemelor eficienței economice și productivității muncii, reducerii cheltuielilor materiale, e- liminării risipei de mijloace materiale și financiare ;și de forță de muncă." Este dă înțeles că fără a pune ordine deplină în aceste domenii de activitate nu vom putea asigura creșterea rapidă a venitului național, a bunăstării poporului. Subliniez ac asta, pentru că dorim ca științele , economice să acorde 0 atenție mai mare ,a- cestor probleme, să participe mai activ, mai direct la soluționarea acestor probleme. A- verh toate, condițiunile să realizăm programul elaborat de partid, angajamentele luate de organizațiile de partid din industrie. SIntem - convinși câ vom Obține rezultate bune. ,Și în ăgriciiltură sînt in a- cest ăn rezultate bune. După datele de pină acum, vom a- vea cea mai bună, recoltă din istoria României. O recoltă mai mare de cereale decit acum un an — cind, de asemenea, fusese cea rrtai mare de pină a- tunci. Sperăm să putem spune an de an ca avem cea mai mare recoltă din istoria României. Depunem eforturi mari in agricultură și avem încă rezerve pentru a spori simțitor producțiile. După cum se știe, în această toamnă au fost condițiuni grele, ploi, inundații. Cu toate acestea recolta a fost strînsă aproape complet. Mai sînt puține produse de string — îndeosebi sfeclă de zahăr și porumb — dar și a- cestea vor fi recoltate la timp. Am reușit aproape să terminăm insămînțările, ceea ce creează premisele pentru o qșcoltă bună și în anul viitor. S-a putut constata, în aceste împrejurări, că pină la urmă hotărîtor este omul. In aceste săptămîni țărănimea, specialiștii, muncitorii, armata, tineretul au răspuns cu însuflețire chemării partidului, au învins greutățile provocate de ploi și inundații, a- sigurind stringerea in condițiuni corespunzătoare a recoltei și realizarea însămînțărilor. Avem deci asigurate și in agricultură premisele înfăptuirii programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului. In concluzie, In domeniul economic activitatea se desfășoară in condițiuni bune.Nu doresc să insist asupra celorlalte sectoare de activitate. Fără îndoială că aplicînd măsurile stabilite de Conferința Națională din vară, defi- nitivind legile care au fost e- laborate cu acest prilej, luind măsurile organizatorice corespunzătoare de perfecționare a conducerii tuturor laturilor activității economico-sociale, vom putea înfăptui sarcinile trasate încă de Conferința Națională din 1967 și de Congresul al X- lea. Desigur, așa cum am spus și la Conferința Națională, nu va însemna că încheiem preocuparea pentru perfecționarea conducerii activității economi- co-sociale. Acesta va fi un proces continuu. Dezvoltarea forțelor de producție, schimbările care vor interveni permanent în societate vor impune, fără îndoială, măsuri noi, corespunzătoare. Va trebui să acționăm continuu pentru adincirea și dezvoltarea democrației socialiste, pentru perfecționarea organismelor colective pe care le-am creai — de la întreprindere și pină sus — în vederea participării largi a maselor populare la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Trebuie îmbunătățit în continuare cadrul de participare organizată a clasei muncitoare, a ță- rătțiinii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii la conducerea vieții sociale, la e- laborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului" și'statului. Adincirea democrației socialiste constituie un factor de b deosebită importanță pentru dezvoltarea o- rinduirii noastre, un element primordial al făuririi societății socialiste mul"ilateral dezvoltate în România.La plenara din noiembrie a- nul trecut și la Conferința Națională s-a acotdat o mare a- tenție problemelor eticii și e- chității socialiste Au fost luate în acest sens o serie de măsuri, au fost elaborate un șir de documente, printre care și normele de viață socialistă, supuse dezbaterii publice. Desigur, ele urmează a fi definitivate și aplicate în viață. Dar nu trebuie așteptat pină cind vor fi definitivate de Congresul al XI-lea. Ele ar trebui să-și găsească aplicarea in viață și în activitatea de zi cu zi. Ca să spun așa, trebuie să le experimentăm de pe acum in viață.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pagina a Il-a)Nu numai să le studiem și să facem propuneri de Îmbunătățire a lor, dar să Ie aplicăm și, pe baza experienței pe care o vom clștiga, să putem trage concluziile necesare in vederea definitivării lor la Congresul al XI-lea al partidului. Aceasta va fi, cred, cea mai eficientă contribuție la elaborarea unor criterii și norme care să constituie îndrumar pentru fiecare membru de partid șl membru al tineretului comunist, pentru fiecare cetățean al patriei noastre.Trebuie să luăm atitudine mai hotărltă împotriva fenomenelor negative care se manifestă In viața noastră socială, împotriva tendințelor de Îmbogățire, a încercărilor de a trăi fără muncă, împotriva tuturor formelor de manifestare a parazitismului social, care trebuie lichidat cu desăvirșire în societatea noastră socialistă. Trebuie să avem permanent In vedere că făurirea unei societăți înaintate, a unui om nou, manifestarea deplină a personalității umane, nu se pot realiza decit Imbinlnd armonios interesele personale cu cele generale, punînd întotdeauna mai presus interesele societății, ale întregii noastre comunități

socialiste. Egoismul, tendi-;; unora de a se preocupa numai de ei, părerea că dacă le es:e lor bine le este tuturor, este un fenomen negativ ce nu trebuie să-șl găsească loc Ir. s - cietatea noastră. (Vii aplaiueuDesigur, acordăm și vom «- corda in continuare atenție 1-- făptuirii consecvente a . -piilor socialiste de retribuție, in raport cu cantitatea și calitatea muncii fiecăruia, cu gradul răspunderii sociale, cu *- portul concret la progresul societății, combătînd ••■■iii teoriile șl practicile egalitariste în repartiția socială. regMod la menținerea unor diferențe echitabile Intre veniturile diferitelor categorii de ceti teri Nu putem Închide ochii la Încercările unora, cărora li s-a. asigurat In cadrul sistemul-l de salarizare venituri corespunzătoare muncii lor, de a-si diferenția veniturile pe alte ră Trebuie să veghem cu ferm st* la respectarea principiiltr echității socialiste. Acest lucru este valabil și ir. sfera de activitate pe care o oferă științele sociale. Se întîmDlă să se plăteați unele lucrări după numărul paginilor și nu după valoarea conținutului acestora. Uneori, eu cit se scrie mai mult, deci ra cit se consumă mai mută -.ir- tie, cu atit se plătește ma: =

esr tortiirTiaaă d esae pe de-
wssnâ. » - unor pennr» țfcnă»

Sc* pwmrr ăr icăuftui’V w- 
ttedL 3M seoz amsrra te o- 
reori* Arsese ri te sătee ?

Consfătuirea pe țară cu cadrele d dac: ce 
care predau științele sociale 

în invățămintul superior
în zilele de 8—10 noiem

brie a.c., s-a desfășurat, la 
București, consfătuirea pe 
tară cu cadrele didactice de 
la catedrele de științe socia
le din invățămintul superior. 
Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai cadrelor di
dactice care predau discipli
nele sociale în invățămintul 
general, liceal și tehnico- 
profesional, precum și secre
tarii comitetelor de partid 
din centrele universitare și 
institutele de invățămint superior.

In cadrul consfătuirii, des
fășurată în ședințe plenare șt 
pe secții, au luat cuvintul 110 
participanți, care au analizat 
modul cum au fost aplicate 
măsurile stabilite cu un an 
in urmă de conducerea parti
dului în vederea îmbunătă
țirii predării științelor socia
le, legării mai strinse a aces
tora cu viața, cu practica so- 
cial-economică. Totodată, au 
fost analizate măsurile care 
se impun a fi luate în conti
nuare in lumina hotănrilor 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971, Con
ferinței Naționale a partidu
lui, indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea anului universi
tar. Au fost dezbătute, de 
asemenea, proiectele de pro
gram ale disciplinelor de ști
ințe sociale și s-a realizat tm 
fructuos schimb de păreri între participanți in legătură 
cu lupta de idei în filozofie, 
in gîndirea economică și so-

cial-politică contemporani, 
in istorie. In ansamblul «. 
consfătuirea a reprezentat o 
tribună de generalizare a ex
periențelor bune, atit în acti
vitatea catedrelor de științe 
sociale, cit și în munca orga
nizațiilor de partid din incă- 
țămintul superior.

Participanta la consfătui
re au exammat ia aceri eoa ’ 
text cu exigentă, ia rt'-~r 
critic și autocritic. o ce-i 
largă de probleme pnrrod 
îmbunătățirea stsbttentsaiâ a j 
predăm ștwsțeicr socnde H 
toate formele de tncășămiat. Ei au relevat influența r--- 
terruci pe care au exerci
tat-o hotăririle plenarei CJC. 
al P.CJl. dsn ncnemr-.e 1971 
și ale Conferinței .Varionc.> 
a partsduka x>vpm r-edări 
ștănțe’cr sociale și wara' po- 
Itticc-sdeolopcr dus școb șt 
facuități. Totodată. perisri- .ponta Za roasfăriarr *« ect- 
denpxt 'aptul că ia artsce- 
tatea catedreior de ștaașe so
ciale coatsnui si ezxrte o se
rie de neațmtvri și att itcat 
nume-r^se propuneri pentru 
înlăturarea lor și născarea 
predăm ștănțeior sociale și a manon politico-educative ta 
riadul cadrelor didactice și 
studenților la racolai sarcini
lor pe care partidul le pune în fata hscrttordor dm acest 
domen.-u, « cerinteior actuale 
și de perrpectirâ ile dezvol
tăm țării.

In ineĂeserea lucrărilor 
constituim a luat cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

pe —■pțrco-• ea toane țfcrtue socialiste. cs țâ~_e te r-—s ue dezvoltare. ca pase ssaaeue”! >• mii. fără oeosecre ie xti-rt- re socialâ.Viața tetemasitiriaA. lao- ft rmartie «=. otPzn. am. <•
ceze-aje iaae ie Ztrac-es^. aaă-a s-a a^ae te nadă a:»aată reruracă te rta&nâe terje- 
soe cboe mai tMuianr. ocSb- ~!~d ueatru i ra'-rn l a mite sn- portari noi tetre state. penar»- abolirea poiitteg jsje.-Aiaoe or forță si dtctat; peutr-s ari—m-- rea egalității ta drenez—- respectului i-.iereoee-țef și su-.e- -a-tării naponale. a neaanesre- rcltri fa t;ebutile interne. »- vanta.-ului reciproc, peana renunțarea la forță sau emez r- țarea eu torța fa viața teter- napoeală. Ptctesr. afirma astăzi cu toată tă—.a că viata faterua- pocaiă, evenimentele care s-au desfășurat, cursul nou care se dezvoltă fa house. de destindere și colaborare, eoustituie o dovadă elocventă a justeței politicii noastre. P.cmlrue esteunul din participant:! activi la marile schimbări progresiste din lumea de astăzi (Apiaaze puternice).S-au crea: coodKteri centru începerea. In decada a treia a lunii noiembrie a acestui an. a lucrărilor pregătitoare pentru organizarea Conferinței europene. Cunoașteți că România a fost printre țările care au mî-

pe talea spre Pcrxea răateten- kri dm V letnacn Scerăm tă »- coedurije la tace s-a arz=s te- tre părțile interesate var f. semnate te cei ml scurt — ;-etedu~se astfel r-rjdiț5 ca toate pc—carele dm Imfoebtea să-și poată solnțăraa pe-rbiesmele fără otd cn arrester in afară, fa condiții de pace si libertate deplină.Nu as dori să mă refer la alte evenimente ale riețzi tn- temaționals. Le-am a-alirat ia 
Conferința Na;icnală- Ceea ce

apiritaM In care s-au desfă- urat d cttxine. cerințelor puse de partid acestui dome mu de activitate. în general, consider că va L necesar să acordăm o ztentie ma: mare consultării cadrelor tătariiir și atudenți- v ia elaborarea programelor. S‘ njpoagte că. in cadrul dezvoltării democrației socialiste, azragesa. în fabrică, oamenii muncii Ia elaborarea măsurilor de dezvoltare a uzinelor. în universități, cu .atit mai mult se impune să avem o participare activă atit a profesorilor dt și a tinerilor, care trebuie pină la urmă să studieze după aceste programe. Să nu desconsiderăm părerea reprezen- tanțilo- «radențim::. întotdeauna. chiar in condițiunile luptei noastre ilegale. tinerii au avut păreri bune. Și acum au păreri foarte bune. Consultați-vă cu ei cuspirit de răspundere și vețigăsi cele mai bune căi pentru desfășurarea ' activității și în domeniul predării științelor sociale !Sint lucruri de îmbunătățit și in ce privește activitatea Ministerului Educației și Invă- țămintului. Sper că din criti- clle care s-au adus aici, ministerul va trage concluziile corespunzătoare în ce privește îmbunătățirea predării științe- 1 ?r sociale și va acționa cu mai multă fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin înacest domeniu.
-abceirri te^rsa^oaal-e. pec- f. soitrt-Ocia>tes r.'este: ea roioM fiecârei Ari studiat programele unorUri. rtiri sau auri, te ruta djripl.ne sociale. Știu că s-aurrtemariocXX pentru sporirea 'ăcut observații, rntici și proaecrtriri țârilor miri șl n±;3o- paneri. Va fi necesar ca per.-

Sarcini importante revin în această direcție și secțiilor Comitetului Central al partidului, ș: îndeosebi Secției de propagandă a C.C.. care trebuie să acorde mai multă atenție îndrumării întregii activități de predare a științelor sociale în scoli, creșterii rolului învățâ- mintulu: nostru de toate gradele in educarea comunistă a tinere tuluLTotodată comitetele județene de partid trebuie să acorde mai

multă atenție orientării desfă- 'urări: generale a procesului de invățămint. activității catedre- i >r de științe sociale, formării conștiinței socialiste a tineretului studios.Apreciez că lucrările consfătuirii dumneavoastră au prilejuit un schimb bun de păreri. Sper că reintorși acasă, nartici- panții vor acționa cu mai multă fermitate Dentru a-și îndeplini răsDunderile importante ce le revin în invățămintul superior, că vor face totul pentru a transforma predarea științelor sociale intr-un mijloc puternic de educație comunistă, de formare a omului nou. de înarmare a tineretului cu concepția comunistă despre viață. Să facem in așa fel incit științele sociale să devină o puternică forță revoluționară în transformarea societății. în transformarea omului !Aveți răspunderi mari, tovarăși, și nu mă îndoiesc că fiecare dintre dumneavoastră, toți cei care lucrează în acest domeniu. toate cadrele noastre didactice vor face totul pentru a răspunde cu cinste încrederii pe care partidul, statul și întregul nostru popor le-o acordă ' (Aplauze puternice).îndeplinind în buhe condi- tiuni sarcinile care vă revin în acest sector important de activitate. veți aduce și dumneavoastră un aport tot mai însemnat la întreaga operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, la făurirea societății comuniste în România.Vă urez succes deplin în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează : Ceaușescu-P.C.R. 1 Asistenta o- vaționează îndelung pentru partid, pentru Comitetul Central. pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
(Urmare din pag. I)aceste analize au demonstrat, o dată în plus, nu numai adeziunea unanimă a tineretului la marile comandamente sociale ale epocii noastre, ci și hotă- rtrea sa fermă de a trece ne- întîrziat la acțiunea pentru transpunerea lor în realitatea practică. In felul acesta, organizațiile U.T.C. și-au dovedit receptivitatea, dorința vie de a răspunde cu toată energia și priceperea cerințelor realității, cerințelor care sînt în ultimă instanță ale înșiși membrilor lor, ceea ce a avut drept consecință binefăcătoare creșterea interesului lor nemijlocit față de problemele puse în discuție. Observațiile și criticile aduse, In spiritul unei combativități principiale, nenumăratele propuneri și sugestii făcute pentru îmbunătățirea activității sînt, fără îndoială expresia elocventă a acestui interes viu manifestat, mai pregnant chiar de- cît în anii anteriori, ceea ce denotă înțelegerea faptului că tinerii consideră problemele organizației U.T.C., pe bună dreptate, drept problemele lor Ințile șl că au datoria să țon- tribuie cu toată dăruirea șl pu

terea de muncă la înfăptuirea lor. Aceasta ne îndreptățește să afirmăm, cu toată certitudinea, că cei aleși în această toamnă in organele de conducere prezintă garanția înfăptuirii mandatului încredințat, că Iși reprezintă cu adevărat. în mod angajat, colectivele de uteciști care le-au acordat încrederea.Tinted seama de stadiul te care se găsește acum acțiunea de desfășurare a adunărilor și conferințelor de alegeri, de concluziile îmbucurătoare pe care ie putem deja formula, se impune In același timp precizarea că etapa înaintea căreia ne aflăm solicită din partea organizațiilor U.T.C. o atenție la fel de susținută față de ritmul și calitatea alegerilor, obiectivul esențial fiind acela al unui efort de îmbunătățire substanțială, sub toate aspectele, a activității de viitor. Cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu In cuvlntarea sa de Inaugurare a noului an de în- vățămlnt universitar, ca șl cu alte prilejuri, sînt un îndemn la o acțiune mai sistematică, mai solid ancorată în realitățile specifice, astfel Incit organizația U.T.C. să răspundă cu mal multă eficiență misiunii sale de reprezentantă de drept 

a tinerei generații, de împlinire a dorinței sale de afirmare. „Nu se poate concepe o organizație de tineret, spunea secretarul general al partidului nostru, care să nu se preocupe de problemele tineretului, de organizarea vieții sale*. Sînt cuprinse în această apreciere sintetică însăși condiția esențială a muncii unui colectiv de uteciști, locul său central în rezol sti a se consolida de ia pri-

MĂSURI CONCRETE, EFICIENTE
varea problemelor de muncă șl de viață ale tinerilor, In aflarea celor mai bune răspunsuri date dorinței lor de perfecționare politică și profesională, de petrecere a timpului liber într-un mod cît mai instructiv.Pentru organizațiile U.T.C. care au încheiat deja actul a- legerilor, ca șl pentru cele ce se mai pregătesc în vederea lui, actuala perioadă nu trebuie să ducă la slăbirea activității lor de ansamblu, sau la apariția unei pauze nedorite în continuitatea strădaniilor. Dimpotrivă, ea trebuie să consem

neze c intensificare a peeoeupă- rilor față de toate aspectele muncii, astfel tari: sa_:ul calitativ spre perfecționare să se facă s:m;-.: încă de pe acum și să constituie an scop imediat, conștient programa: fa același timp cu alegerile. Ne confruntăm te această etaoă de activitate cu o serie sie probleme care nu suferă amînare. Imediat după alegeri, fa prima a

dunare generală, organizațiile U.T.C. trebuie să inițieze dezbaterea proiectului de norme ale muncii și vieții comuniștilor adoptat de Conferința Națională, iar cunoașterea și aplicarea neabătută a acestui adevărat cod moral al vieții noastre presupune o sistematică muncă de pregătire anterioară, pentru familiarizarea tuturor tinerilor cu prevederile lui prin toate mijloacele de propagandă. Ne pregătim, totodată, intens pentru sărbătorirea împlinirii unui sfert de veac de la proclamarea Republicii, iar 

oreft eveniment solicită din turtea organizațiilor U.T.C., a tuturor tinerilor, sfeclanșarei unor adevărate întreceri ale hărniciei și entuziasmului lor, dăruirea celor mai bune fapte de mancă. Noul an sie învăță- mînt politic U.T.C., început nu de mult, cere de asemenea ț atenție sporită acordată tuturor formelor sale de pregătire, pen- 

mele manifestări sub semnal continuității și eficienței educative. Toate acestea sipț de natură să asigure întregii vieți de organizație un caracter ritmic, complex, asigurîndu-i e- fectul necesar în rîndul tinerilor, ridicînd-o pe o treaptă superioară.Pentru organizațiile U.T.C din întreprinderi, comunale, o- rășenești și municipale însăși activitatea de pregătire și des fășurare a conferinței de alegeri trebuie să însemne un prilej fertil de abordare a unor asemenea imperative prin fie

care sfc acțfzrile întreprinse. Odată cu taihngățirre și !m- tMtiătătirea actfrMățti de an- sambia, decfășmarea propriu- zzsă a lucrâtriior conferinței va trebui să facă dovada unui ferm spirit critic si autocritic, a unei analize lucide a neajunsurilor de pină acum Dările de seamă și discuțiile partidpan- ților ia cuvint sînt chemate să pună ta centrul acestei analize 

evaluarea profund responsabilă a modalităților de lucru, necesitatea conceperii muncii într-un stil nou, cu adevărat tineresc, hotărîrea unanimă a tinerilor de a-și diversifica și oerfecționa direcțiile de activitate, astfel incit organizația lor -evoluționară să se afirme ca ■> prezență activă în viața întregului tineret din localitatea -espectivă. Asigurînd un climat de largă participare a ute- eiștilor la dezbtaeri, într-un cadru de deplină manifestare a democrației, adunările și conferințele de alegeri au datoria 

să-și facă o misiune de onoare din rezolvarea operativă a propunerilor și sugestiilor făcute ,u acest prilej, din valorificarea maximă a ideilor conținute în ele, astfel incît procesul de dezvoltare a activității să înceapă odată cu lucrările conferinței. în acest sens, este deosebit de utilă prezența la a- dunări și conferințe a cadrelor de conducere, a factorilor cu munci de răspundere în procesul de producție, a căror experiență se dovedește necesară nu numai In consultarea asupra unor probleme de muncă, ci și prin posibilitatea ca a- ceste probleme să se bucure de o atenție cît mai mare, ca unele din ele să primească răspunsuri chiar pe loc.Fără îndoială, In tot acest* proces de perfecționare neîntreruptă a activității educative, contribuția și participarea organelor U.T.C., a comitetelor o- rășenești, municipale și județene are un loc bine precizat. Ele trebuie să-și sporească în mai mare măsură preocuparea pentru finalizarea în bune condiții a întregii acțiuni, fiind prezente nemijlocit pe toată durata pregătirii, desfășurării și aplicării în practică a hotărî- 

rilor acestor conferințe, sprijinind și îndrumînd îndeaproape eforturile lor creatoare, pro- movind prin exemplul lor personal spiritul în care conducerea partidului a indicat să se acționeze în vederea ridicării eficienței activității U.T.C. Tn același timp, se impune'ca și instruirile noilor organe alese să se desfășoare cu cea mai mare operativitate, să impulsioneze și prin caracterul lor concret și dinamic imperativul continuității, al unei activități care nu cunoaște pauze. Cei mai mulți membri ai activelor organizațiilor U.T.C. aleși în a- ceastă toamnă sînt tineri care iau pentru prima dată contact cu munca de conducere, a căror experiență se formează a- cum și este, desigur, o înaltă îndatorire a organelor de a le îndruma cu grijă, cu perseverență. primii pași, pentru a-i ajuta să devină cu adevărat reprezentanți ai celor ce i-au desemnat, pentru a le cultiva priceperea de a face din organizațiile lor locurile In care tinerii să se regăsească cu întregul lor univers de aspirații, cărora să le simtă prezența de-a lungul întregului proces de formare ca oameni.
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CONFERINȚA DEVINE 
INTERESANTĂ CÎND 
ORGANIZATORII 
NU SE REZUMĂ DOAR 
LA PLANIFICAREA El

In activitatea educativă a cluburilor tineretului din Capitală, o Însemnată pondere o au conferințele. Nu greșim prea mult dacă spunem că aproape zilnic lntr-unul din aceste cluburi putem audia o conferință. Prima noastră constatare va consemna, deci, faptul că privi» te din acest unghi, cluburile tineretului sînt un fel de rpici „filiale" ale Universității populare, cu care de altfel și conlucrează. ..Conferinței?, indiferent de tematică, ne informează tovarășul director al clubu
lui T 4, Ion Stănciqlescu, depășesc cu siguranță peste 50 la sută din întregul volum al activităților noastre" Alți interlocutori bazîndu-se pe cunoașterea activităților cluburilor unde activează ridicau această cifră chiar pipă la 80—90 la sută ! Elp cuprind de regulă citeva direcții principale : social politică, etică si educația cetățenească (cunoașterea legilor și hotărîrilor statului), științifică (medicină, astrpnprrție etc.) și una cu caracter ,.prae- tic-eterogen‘‘ (sfaturi cpsirietice, de conduită, gospodărești etc.). Nu valabilitatea unor asemenea tematici ne trezește rezerve — deși concepția după care peste 50 la sută din activitatea educativă se rezolvă prin intermediul conferințelor nouă ni se pare discutabilă — ci modul în care se realizează ele in chip concret. în ciclurile social- politice sînt, astfel, programate prelegeri dintre cure majoritatea au un carăcțer rfțylț prea general, prelegeri care nu pornesc tocmai d? la prezența concretă a tînărului in societate (loc de muncă, familie etc.).De fapt minima rezistentă este vizibilă nu rareori și în alte tematici, de pildă 1n cele științifice, artistice si literare, ce reproduc, adesea pe sărite și în stil de curiozitate magazinis- tică, sumarul manualelor de curs elementar.Cui folosesc toate acestea ? Ce priză au la auditoriul căruia li sînt adresate ? Iată întrebări care ar trebui să tulbure pe organizatori. Conferințele „se țin" și se înregistrează, pentru că publicul, de regulă prin mobilizări masive dar indiferente, este asigurat. Nu rareori în cadrul anchetei am auzit replici ca acestea : „Eu m-am asigurat Am comerțul și sănătatea", adică un grup școl-u UCECOM și unul cu profil sanitar. Asta ar ilustra „tendința de a ne adresa unui public omogen", „tendința de a lucra eficient și nu formal ca pină acum cu un număr de subiecți redus, cu mi- crogrupul".Organizatorii, asaltați e drept și de dificultăți reale, nu acționează exclusiv mecanic. Se gindesc, deliberează, apoi aleg „materialul de școlarizat". Cursul A.B.C. medical de la „Universal club" este organizat — cum citim în program — pentru elevi de liceu care vor să candideze la examenul de admitere la Facultatea de medicină si pentru tineri din întreprinderile sectorului 3“, în timp ce, la „Modern club", un curs asemănător e-te destinat In special elevilor din internate, cămine și, firește, tuturor tinerilor din sectorul 8 I Aceste cicluri de conferințe slnt întocmite de către conducerile cluburilor tineretului (prin consultarea „substanțială” a realizărilor anilor precedenți) pentru a primi apoi girul științific (o dată pe an) al Universității populare. Directorii de ciclu, ca să nu mai vorbim de conferențiarii și lectorii propriu- zișj, nu sînt, cu anumite excepții, chiar personalități. La care se adaugă înlocuirile de Ultimă oră, absențele jenante față de publicul invitat, imposibilitatea de a ști din timp ce conferințe și ce conferențiari vor fi prezenți în mod ferm la datele planificate Aici se pot constata serioase carențe In ac

Cerul Antamblului U.T.C.

țiunea de popularizare a acțiunilor respective ce se desfășoară cel mai adesea în anonimat. Iată deci citeva din cauzele conferințelor adormitoare și neinteresante, „ședințelor", cum au început să le denumească de la o vreme, tinerii.Ciudat însă e altceva. Toată această activitate intrată des-
AțWgggA

DINCUJBURILE
TINERETULUI

tul cje masiv pe făgașele ștereor tipiei da senzația, la prima vedere, de noutate, uneori de spectaculos. Cercetînd mai a- tent realitatea însă îți dai seama că principala investiție de inteligență în a renova sau crea forme pe măsura cerințelor ac» tuale se reduce de foarte multe cri la a inventa titluri.Un ciclu de conferințe privind educația moral-cetățeneas- că și informarea juridică, ne spunea tovarășul director de la „Ecran-club" Constantin Gărbu- naru, poartă numele de scaunul galben, de pildă, pentru că juristul rare dă explicații stă pe un scaun tapisat cu stofă galbenă ! De aceea cred că e mai firesc, mai onest să enunțăm clar care este obiectul conferinței, chiar cu riscul de a fi astfel „neinteresanți". Dacă o- biectezi că o conferință ține a- fișul de prea mulți ani. ți se răspunde că „apar noi generații care trebuiesc instruite", dacă observi că la o conferință cu subiect istoric rulează „Jandarmul se însoară", se argumentează că din clnd în cînd tinerilor trebuie să li se ofere un divertisment iar organizatorilor posibilitatea de a-i capta ș.a.m.d. Mulți „recunosc" pe un ton de omenească și detașată înțelegere că formele a- cestea au ceva didacticist In ele, că nu atrag pe tineri. Tovarășul Gabriel Chelaru, de pildă, Iși dădea seama, deocamdată teoretic, că aceste forme generează pasivitate, că tinerii vor să întrebe, să discute, In fine să se simtă individualități și nu un număr bifat undeva pe un scaun In rlndul 29. A- cești oameni au ajuns la anumite concluzii desprinse tocmai din activitatea lor cotidiană, au observat că mulți tineri sfnt apatici (unii spun „timizi"), că se retrag In ei, că preferă de multe ori o discuție pe hol cu conferențiarul decit cadrul organizat al unei „mese rotunde". Ce Ii împiedică atunci să încerce acele soluții pe care însăși viața, experiența le-ar impune ca viabile ?Am greși dacă am privi ea perimată forma conferinței. Noi ne referim exclusiv Ia climatul didacticist pe care l-a favorizat ea și insinuat tn substanța altor manifestări de club, la pedanteria și suficiența care le-a însoțit și care au îndepărtat mulți tineri dornici de a-și petrece timpul liber aici. La pasivitatea, la comoditatea multor conducători de cluburi se adaugă e drept și o mai slabă dotare cu materiale documentare (filme, diapozitive, magnetofoa- ne etc.), menite să ofere expo- zeurițor un caracter mal concret și convingător, lipsa unui mobilier corespunzător, imposibilitatea de a angaja (prin refu

zul repetat al T.A.P.L.-ului) un remizier pentru barurile cluburilor unde tinerii să se intll- nească și să-și petreacă timpul liber, ca să nu mai spunem că însăși funcționalitatea arhitecturii (compusă în special din- tr-un hol și o mare sală de festivități) apare Intrucîtva ca depășită. Din aceeași cauză multe dlb lucrările de arță plastică pu care au fost îmbogățite cluburile nu pot fi etalate corespunzător, cj stivuite în noi depozite qri — caz fericit — a- tîrnate în birourile mețodiștilor.înainte însă de a lua in considerație mai mult restructurarea decit îmbogățirea bazei materiale pe măsura cerințelor actuale, a dezvoltării urbanistice a Capitalei și a altor realizări din orgșe de provincie cu ca«e d= cultură excelent d date, tre- httie să remarcăm că nu s-au epuizat nici pe departe căile prin care s-ar putea realiza o activitate cultural educativă cu lin grad mai mare de eficiență, o activitate mai atentă la rezultatele concrete, și mal puțin la „argumentele" scriptice,
C. R. CONSTANTINBSCU
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CĂRĂRILE ADI NCI
Conuri de munți si povir- nișuri dernrdonate in imensitatea lor se rindutesc pe cursul unei săi râtăotuare •rin piatră — Ctsla Dintre ele policroanta aeriană d:n Bata Bs»rsa vestește intrarea intr-un frumos nras de mii- ne. deocamdată peste I Md de apartamente (indite pe urcușul pietrei Pe drumuri, o ceartă continuă, nu intre oameni. cum de obicei se folosește cuvinte) la propriu, ci intre mașini, intre peisajul dintntdeauna și cel inălțat de mina omului. La era dimineții. or* ciad intru in o- raș, sint foarte putini bărbați pe străzi si soarele se străduiește să scape din scorbura unui munte. Cei mai multi sint departe de casă, in adine, au părăsit posibila imagine a tilei pentru o zi numai de ei înțeleasă, iar cei care au ieșit la ceasul cind se războiau zorii cu trupele pedestre ale nopții cediud ortacilor lor abatable se bucură de un somn binemeritat ; de aceea ora- șu-i mai mult feminin, gospodărit parcă de bunul simț și buna măsură a mamelor.Orașul de sus se odihnește. Viata lui, cea care l-a zămislit de altfel, a cobori! zeci de kilometri in adine, in lumea minereului bfntuit de stele, a coborit prin porțile Burloaiei sau Gura Băii, s-a scufundat prin Toroioa- ga cea blestemată de tunele și legende, acolo unde minerii sapă la n*sfirșit ți finti- nile lor devin negre raze la temelia munților, acolo de unde miinile lor transmit către fereastra zilei două mii

Cu privire la propagarea cinteculul de masâ in rindurile tine
retului școlar, iată ce rte-a spui dirijorul și profesorul Nicolae 
Niculescu, directorul Liceului de muzică nr. 1 din București,O mai mare grijă pentru diversificarea genului de masă, pe nivele de vîrste, de preocupare și accesibilitate, ar constitui un criteriu suplimentar de eficacitate și răspindire a lui, cunoscind că pentru vîrstele foarte fragede, preșcolari și școlari din primele clase, precum și pentru vlrsta adolescentului, tn majoritatea cazurilor se impun transcripții, transformări, simplificări care pot duce la mutilări și anulări va» lorice, deoarece repertoriul special creat pentru aceste vlrște este restrîns sau inaccesibil. Soarta cîntecului de masă mai depinde, pe lingă valoarea sa artistică, de gradul de organizare a difuzării și asimilării lui, care constă In formarea deprinderilor de cîntat încă de la vlrsta preșcolară și continuarea lor pină la învățămlntul superipr și apoi In producție,Televiziunea șl Radioul au inițiat concursuri admirabil organizate, care au atras atețiția întregii țărj prin participarea tuturor județelor țării și a diverselor tipuri de formații. „Patrium Carmen" reprezintă un salutar exemplu tn această direcție, deși aspectul competitiv a îndepărtat uneori atenția de la esența educativă a genului, de la scopul fundamental al cîntecului de masă, care se verifică prin aria de răspîndi- re, prin forța dinamică, prin accesibilitatea și prin mesajul

Situația tînărului ce-și caută Identitatea lui proprie In inextricabilele relații cu ceilalți, smulgindu-se plin de febră juvenilă de sub diversele contaminați!, cel mai adesea provenind din mediul familial, este destul de frecventă în proza cea mai recentă Trapez, recentul roman al lui Ștefan Dimitriu, pare să reia și el, din unghiul unei intenționate radicalități, tema fiilor care nu-si mai recunosc părinții, mediul, rudele Mihal Olaru. fiul de învățători prove- niți dintr-o familie de politicieni hurghezi, ofițeri șl arendași de prin părțile Bîrlad.ilui. vrea să iasă de «ub sufocanta moștenire a trecutului alor săi si. căutindu-și cu febrilitate o independență personală, alunge pe up șantier unde participă >. construirea unui nou oraș. E ușor d? recunoscut aici, mai In general. corespondentul nma- al „orașelor fără arhive", ’emă foarte solicitată de renorta'u! ultimelor decenii dar n.i mai puțin reluată și ridicată la un mare notențial literar și Ideologic de un roman cum ar fi Intrusul de Marin Preda Persona'Ui iui Ștefan Dimitriu este lin fiu „natural" a’ reportai"'"" pe tema amintită dar cită dei- sehire între al său Mihal Olaru si CȘI’n Surupăceanu din romanul llli Marin Preda 1 Acolo, istoria noului oraș creează ea. un personaj complex, viu, confieu- rind un destin dramatic, dincoace, șantierul este un simplu cadru — foarte sumar trasat, mai ales în linia unei oralități

tone de minereu la 24 4n 
•re. Numai amlo h poți în
țelege. numai acolo cei în
frățit cn noaptea continuă. 
Imblinzeste fnca H moartea 
deodată.

— Să faci din moarte 
prieten și din piatră cer, iți 
spun ortacii, 
noi. Cărările 
trasate pentru 
s-a săpat și acum două mii 
de ani. Dar n-am auzit incă 
să se pomenească de un mi-

apoi vi»n cu noastre nu-s turiști. Aici

ner fandosit. Cum am putea găsi acuma unul ? Și mai avem o vorbă : „cui i-e frică să calce pe iarbă moare in pat".Meserie care cere curaj, forță, demnitate, meserie in care oamenii își dau binețe intr-un singur fel : noroc bun. Și fiindcă numai acolo in adine, dar numai acolo, ii pot înțelege fără mijlocirea vorbei, privindu-le trupurile de piatră obosită, urc spre ferestrele prin care am coborit cele leva Urc „ iintîlni vechi prieteni. Mărturisesc că nu cunosc altă exploatare minieră din țară in care directorul, inginerul Ștefan Cosma și inginerul șef ton Bodea, să fie mai tineri decit mine, și despre care aproape 3 050 de mineri să vorbească numai in cu- 

nu tunele zeci cu bucuriao dată lungi de de a- cî- kilometri. de a re-

CINTECUL PATRIOTIC, INSTRUMENT PREȚIOS PENTRU EDUCAȚIA TINERETULUI

ideilor. Eforturile depuse în sensul promovării cîntecului de masă au dus la rezultate apreciabile în toate domeniile de activitate, contribuind la tran
Cind și 

trebuie să
cum 
începemsmiterea Ideilor șl sentimentelor patriotice, la stimularea procesului de creație, la efecte educativ umane, etico-sociale, conforme cu orientarea și perspectivele țării șl poporului nostru. . — Am reținut impera tivul valorii artistice, a- supra căruia v-aș ruga să mai insistați, legîndu-1 de acela educativ al muzicii in general și al cîntecului de masă in special.— Valoarea educativă a muzicii rezidă In capacitatea ei de a fi asimilată nemijlocit de spiritualitatea și afectivitatea bnienească de a influența și a- meliora caracterele. Idealul

pitorești — unde personajul retrăiește prin evocare confesivă scene din copilăria și adolescența petrecute în satul părinților și, apoi, la Ploiești, în mansarda plină de cărți a unei mătușe binevoitoare și discrete cu suferințele spirituale destul de „wertheriene" ale tînărului ei nepet. în afara unor scene „tari" și a unei simpatice oralități, șantierul unde se hotărăște Mihai Olaru să se tămăduiască de cam diluata lui criză adolescentină ne apare destul de convențional și de fapt se poate spune că, lucru deosebit de ciu
ȘTEFAN DIMITRIU:

TRAPEZ
dat, el n-are propriu-zis ua rol hotărhor fn formarea eroului. Personajul e prea tinăr, ca să nu spun prea firav, ca să-și poată pune cu toată seriozitatea problemele In care II introduce autorul. într-o măsură însemnată tema rămir.e un pretext, un cadru convențional. Pentru că, iată. IntRnim in acest decor de șantier mai toate personalele, cuplurile si ticurile literaturii zise „bulevardiere", de larg consum adolescentul „schooen- hauer*-ian îndrăgostit pueril și idilic de prostituata angelică (liliala „domnișoară Bibi"), femeia de moravuri ușoare travestită In bucătăreasa șantierului (Mariușca. obiectul rivalității dintre gă'ățeni și ceilalți), filozoful metafizic expunindu-și In lungi tirade dezgustul universal. si el traves-it de salopetă (șeful măgăriei de carburanți) la care treh :iesc adăugați nu- maidecit taciturnul inginer Zu- ran si neaoș al brigadier Pică, emirii înșelați tn iubire de soțiile lor necredincioase. Din unghiul tipologic avem de-a face, așadar, cu ua fals roman de

«iate de laudă. Dar nu pe ei caut să-i intilnesc acum, nu de aceea străbat adincile cărări pe tu» bolți bănuite de lunuai. spre locuri botezate numai cu cifre ; un aer aspru de cinepă imi „mingile" obrajii, imi vijiie vini in auz și aud apa noroioasă irosindu-se pe cizmele de cauciuc. Scap ușor de starea aceasta in clipa in care ii intilnesc pe cei pentru care am venit. Apa, aerul, intu- 

nericui mă cuprinde altfel, altfel le simt, parcă ne-am cunoaște de mult, de foarte de mult.Noroc bun. Ascult și răspund. Mai departe grăiesc perforatoarele, ciocanele, vagoneții, exploziile din abatajele vecine.ti cunosc. Știu că nu le place nici ca prietenii să le deranjeze rostul. Sint in mijlocul celor 20 de mineri din brigada lui Vasile Zaiaț. Aștept un timp mort, o pauză. Nu vine. Mă plimb In cele cinci abataje din preajmă, același limbaj. Rețin portretele lor bintuite de umbre fixate pe pereții cu milioane de ochi aprinși. Nu departe, știu sigur asta, lucrează grupul lui Beniamin Itu, adversarul intru muncă și omenie al lui Vasile. Oamenii aceștia scriu lună de lună pe graficul producției 110—115 la sută.

muzicii este de a cuprinde masele, de a fi asimilată și Înțeleasă de cît mai mulți oameni. Dar această performanță ideală a fosț atinsă numai de creațiile cu valoare de capodopere. Putem spune în acest sens că, „Simfonia a IX-a" de Beethoven este un monument de excepție care a oferit în cei o 

sută cincizeci de ani de la prima audiție o vastă influență e- ducativă asupra maselor, iden- tificindu-se în sufletul ascultătorului, prin claritatea și forța mesajului său, cu ideea de luptă, de triumf al mișcării și eforturilor pozitive, umanizînd, sensibilizînd existența omenească. Am putea considera, din această lucrare, un magnific și impresionant cînt al maselor, o splendidă exprimare a celor mai nobile aspirații ale umanității, atît datorită esenței sale valorice cît și ariei de cuprindere a publicului, care a crescut la fiecare reluare, atjn- gînd aproape cifra întregii populații terestre. Se pune însă întrebarea cite asemenea lucrări au atins performanțele spirituale și ce influență au a- 

șantier. Tentația pitorescului atracțios, a unei tipologii sumare dar cu succes verificat de o serie literară constituită a fost probabil prea mare pentru ca problema maturizării tînărului ce-și reneagă stirpea să mai poată fi luată în discuție.La urma urmei n-am avea nimic de obiectat literaturii numite „bulevardiere" sau, cu un termen la modă, sentimental- accesibile dacă ea, împreună cu autorii și cărțile care o exprimă — unele, e drept, curată „maculatură" — n-ar emite pretenții ce-i depășesc caracterul 

încâlcind astfel „regula jocului". De unde oare atita poftă de filozofare searbădă, falsă dar țilină de Importanță intr-o literatură excesiv de sentimentală, scrisă Intr-un ton clamoros. firav el însuși, lovit iremediabil de anemia discursivității dulce- ge ? Contaminarea unei vocații pur sentimentale de eseistica filozofică practicată pe scară largă In literatura modernă produce adevărate ravagii. Autorii Iși dau seama foarte bine că soorirea naturii problematice a literaturii este iremediabilă — si ea exorimă nici vorbă o profundă cerință a omului de azi — ir.sâ mulți n-an descoperit unghiul de incid-nță al vocației lor autentice cu această puternică presiune a ideilor, ca să nu spun a filozofiei, a=uora „literaturii". De gceea asistăm atlt de des la spectacolul ridicol al ideilor mai mult sau mai puțin eenerale ce se zbat fără ieșire intre pereți prea strimți sau chiar inexistenți. Spectacolul ideilor fascinează Intr-o asemenea măsură incit, deși un autor poate să vadă cu multă exacti

„Sint dintre cei ce întemeiază și au întemeiat adincile cărări. Oameni care iu vocație pentru greu. Alături de ei s-au format mineri și mat ales oameni in care ne punem nădejdea..." — îmi reamintesc cuvintele inginerului sef Ion Bodea și aud un strigăt sec : „hei, sin- tem aici. Hai și-om duhăni o filară I Iar cu foaia Pe la noi ? !“.Ii văd pe tinărul inginer stagiar Nicolae Suciu, pe subinginerul Silviu Codrea care mărturisea că cea mai mare bucurie în această toamnă și in tinăra lui biografie a fost primirea în rîndurile comuniștilor, pe electricianul Ion Timiș Bor- șan, pe geologul Emil Kruch, pe minerii Iiilius Baba și Mihai Codrea, tineri pe care i-ant cunoscut duminică pe șantierul tineretului laolaltă cu alții, citeva sute, vrînd să așeze o piatră la temelia drumului inspre înaltul munților.Nici unul nu-i prea vorbăreț, afară insă limbile se dezleagă totuși, dar de cunoscut numai acolo tn adincile cărări îi cunoști, unde fiecare e preocupat de viața celuilalt și de bunul mers al lucrului. „Nu ne interesează doar producția, ne interesează și oamenii, să rămină Ia fel. Nu vrem să plece de aici pensionari înainte de vîrstă. Ne doare inima cînd se intimplă. Și noi visăm să nu se Intîmple".
ION IUGA

vut ele. De aceea, pentru ca o anumită muzică să poată avea caracter de masă, trebuie să fie la tndemîna posibilităților de interpretare a cit mai multor membri ai societății, pentru a Împlini tn acest fel, prin participarea nemijlocită a maselor, funcția complexă a cîntecului de masă, aceea de influență di

namică, de antrenare activă, de mobilizare și formare.— Citeva cuvinte despre substanța cîntecului de masă...— Substanța cîntecului de masă este formată din programul, textul literar, iar esența rezidă tn exprimarea cit mai fidelă a acestui program prin intermediul structurilor melo- dico-ritmice și armonice ale cîntecului. Dacă organizarea materialului de substanță necesită, pe lingă mesajul patriotic- social, uman și însușiri artistice și literare autentjce, exprimarea acestuia tn Imaginea muzicală oferită de melodie, ritm și armonie reprezintă partea cea mai dificilă care trebuie reali

tate șl vervă literară chipuri umane el își ignoră acest talent „inferior" vrînd cu tot dinadinsul să „picteze" idei pentru toată lumea. Rezultatul e adesea o compoziție hibridă, inautentică atlt in ordinea Ideilor cit și a personajelor, Eroii rostesc vorbe. „filozofeme", din care nu izbutim să-i cunoaștem cu adevărat iar problemele pe care le ridică sînt tot atlt ale lor cît și ale făpturilor de pe alte planete. Mi se pare că adevăratul substrat al „modei" nu constă acum atît în nevinovata imitație după indiferent care model cit intr-un fenomen de travestire monocordă a unor vocații — cînd ele există, de bunăseamă — In realitate foarte diverse.Revenind la romanul lui Ștefan Dimitriu. observam că în cazul său travestirea e un? de ordinul pitorescului bulevardier și al oralității. în Trapez nl se sugerează anume că personajul principal, tînărul care fuge de un trecut dezonorant, vine șă se califice moral și spiritual intr-un șantier, viitorul „oraș fără arhivă". însă dezmeticirea lui spirituală se produce cu adevărat, in logica narațiunii, după o amară experiență erotică si nicidecum de alt ordin. Obiecția pe care o aduc nu izvorăște, se înțelege, dintr-o inutilă cerință de moralitate ci doar din observarea falsității punctului de vedere al autorului asupra maturizării eroului său așa cum dorește să ne-o înfățișeze. Personajul nu trăiește ceea ce vrea neapăraț autorul cl numai ceea ce poate. Tn plus, totul se petrece intr-o notă de nqare discursivitate pe alocuri cu aspect de prelegere populară. Realismul cărții, nu prea substanțial si îndeosebi fotografic, stilul vini, efectele notabile venind din direcția oralității — iată citeva calități ce se rețin. Bine scrise sînt unele episoade (fuga din sat, de exemplu), și, Îndeosebi, paginile tn care o bună priză a realului nu este întreruptă ori sttnjenită de apăsarea discursivă pe frămtntările neconvingătoare ale personajului principal sau, ca să nu mal dau un exemplu, ale schopenhauerianului Oarță (!) Dacă talentul autoruluinu pare convingător în direcția ambiției lui — tensiunea sufletească a personajelor, dramatismul interior — el este neîndoielnic tn creionarea din citeva note caracteristice a unor personaje secundare, de fundal, In descrierea „obiectivă’*, de factură curat realistă, sau tn evocarea în relief pitoresc a unor „Istorii". Cartea este tntr-o anumită măsură expresia unei acute „foame" de concret" ce înviorează pagina. Chiar dacă marile șl, fn Intenția autorului, adincile schimbări din mentalitatea personajelor, înțelegerile la care ajung ele se produc fără pici d bătaie de cap, slntem datori să privim cu simpatie încercarea șa, mal ales că intențiilor li se adaugă destule pagini vil, pline de culoare șl pitoresc, scrise nervos, tîrînd aproape într-un șuvoi captivant, în bună manieră reportericească, oamenii șl întîmplărfle. Un stil telegrafic, rezumativ de memorii scrise pe un colț de masă, într-un jurnal de campanie unde fraza seamănă cu un clănțănit de mitralieră. în fine, să mai amintesc performanțele stilistice ale romanului i referințele pe care Mihal Olaru le primește de la cei din sat în vederea primirii Iul In U.T.M. pe șantier. Sgu, In același sens, Istoria lui Gigi Chibrit care după ce a greșit în „munca cu intelectualii" Imploră i „Lăsați-mă să mal încerc, nu-ml dați cu piciorul, sint un element tinăr, am suferit de pe urma exploatării" dar „țfnă- rul element” n-a mal fosț lăsat șă greșească.Trapez este titlul unei cărți care, trebuie să recunosc, va ți citită cu plăcere.
C. 8TANESCU

zată eu o înaltă competență șl răspundere artistică. CIntecul de masă trebuie să fie ascultat cu plăcere Iar tn timpul audiției și după audiție să provoace dorința de a-1 cînta, dorință care să se poată realiza cu cît mai puține eforturi și în timp scurt CIntecul de masă trebuie să utilizeze elemente ritmico- melodice proprii tradițiilor folclorice, să fie interesant, expresiv, concentrat, accesibil, să slujească Impecabil logica mesajului, să convingă și să pună în mișcare. Maestrul Ion Chi- rescu, demn continuator al înaintașilor muzicii românești de masă, Ciprian Pprumbescu, Ion Vidu, Iacob Mureșanu, D. Chl- riac, se impunț azi ca cel mal de seamă realizator în acest gen. „Republică, măreață vatră", „Măreț pămînt al patriei iubite", „Marșul partizanilor păcii" șînt numai citeva din creațiile acestui compozitor, creații care se clntă pe tot cuprinsul patriei, contribuind activ șl eficace lg formarea sentimentului patriotic al dragostei față de țară și partid. Avem nevoie de mai multe cîntece pentru tineret, dar șl de o rațională propagandă în acest domeniu, de o largă acțiune informativă și de popularizare tn care organizațiile U.T.C. pot da un ajutor de seamă transfor- mîndu-se In focare de învățare șl de răspindire generoasă a cîntecului patriotic, inspirat desigur din sentimentul omului ce-și făurește printr-un impresionant efort creator propriul său destin,
PETRE MAGDIN

ECOURI LA 
ARTICOLELE 

PUBLICATE ÎN

„ELEVII SE ÎNTORC DIN 
VACANTĂ SI El, 

MEREU, ÎN RESTANȚĂ"Cu o intîrziere de o lună și jumătate de la apariția articolului „Elevii se întorc din vacanță și ei, mereu, in restanță", Inspectoratul școlar al municipiului București apreciază că a primit un real sprijin în terminarea obiectivelor școlare de către Întreprinderea de construcții l.C.M. 1.„El (articolul) — se spune In răspuns — a mobilizat constructorul de la Școala generală nr. 136 — prelungirea Ferentari. In urma vizitei efectuată pe teren de directorul întreprinderii, s-au luat măsuri de remediere a deficiențelor. Au mai rămas de executat (la data de 29 septembrie) ridicarea tablelor la nivelul proiectat, obligaț'e pe care constructorul încearcă s-o ocolească, șl instalațiile electrice de forță suplimentare la ateliere (lucrări neprevăzute în planul inițial). Beneficiarul va urmări îndeaproape executarea lor". Sîri? tem încredințați că Inspectoratul școlar se va ocupa de ritmul in care se construiește, de calitatea lucrărilor.
„DRUMUL DE LA 
RECUPERARE LA 
DEPĂȘIRE NU SE 

STRĂBATE ÎN RITM DE 
MELC"„Cele relatate de dv. în articol (numărul mic de apartamente predate pe semestrul I a.c. de către I.J.C.M. Vaslui — n.n.) sînt juste. Cauzele — ne informează ing. Georgescu N., director adjunct — au fost mat mult subiective și colectivul le-a înlăturat în cea mai mare parte. Au fost luate măsuri organizatorice in ceea ce priveș- ței aprovizionarea ritmică cu materiale, lucrul în două schimburi, asigurarea forțelor de lucru calificate și necalifieate". „In cursul acestui an, se precizează, în răspuns — Întreprinderea noastră va realiza planul fizic la locuințe".

HTRTIILE SE ÎNVÎRTESC 
AMEȚITOR, IAR 

LUCRĂRILE BAT PASUL 
PE LOCSlntem în posesia a două răspunsuri. Nici unul Insă nu ne lămurește In ce stadiu se află căminele pentru muncitorii familiști din două mari uzine libiene în primul caz, al Uzinei de piese auto, pentru a se găsi o justificare, se face apel la a- drese. Trebuie să amintim că termenul de construcție este 1972, că ne aflăm fn plină lună noiembrie, iar tinerii nu vor putea locui sub acoperișul intervențiilor, insistentelor și nici al bunelor intenții de care ni se vorbește tn răspuns. „In continuare — se precizează — se mărește în mod deosebit obținerea avizelor, decretului de expropriere, autorizației de construcție, contractarea executivi lucrărilor, deschiderea finanțării și începerea execuției în a- cest an" țn fața unor asemenea „precizări" ne întrebăm i ce s-ar mai putea oare urmări?Fabrica „Record" este mal „Ia obiect". Recunoaște că relatările ziarului sint juste, cu mențiunea că demolarea nu se pj- tea face Intr-un termen prea scurt Cît despre măsuri, nu s» spune decit „le vom lua.. " N j ne îndoim că așa s-a si IntLm- plat, construcția fiind absol ;t necesară. Dar este normal să cunoască și cititorii despre ce măsuri este vorba, și la ce s’a- diu au ajuns lucrările. Așa că, așteptăm un răspuns complet

NIMENI N-A ȘTIUT SĂ 
CITEASCĂ ÎNAINTE DE 
A ÎNVĂȚĂ ALFABETUL„Ne însușim tntrutotul critica făcută la adresa conducerii întreprinderii și organizației U.T.C. pentru slaba preocupare privind pregătirea teoretică a ucenicilor la locul de muncă". Cert este că am avut o preocupare slabă fn această direcție fapț1 pentru care ne-am însușit tn totalitate de la început critica adusă de către tov. Aurelia Munteanu, căreia fi mulțumim pe această cale pentru o- blectivitate și ajutorul dat". î« continuarea răspunsului, semnat de directorul ți secretarul comitetului U.T.C. se enumerâ unele dintre cele mal Importante măsuri t repartizarea u- cenicllor In gone unde activea- xă brigăzi de producție ale tineretului, conduse de ajutori de maiștri uteclștl, maiștrii din a- ceste zone vor prezenta de trei 
ort pe săptămlnă lecții practi
ce, vor urmări completarea ca
ietelor de practică; analizarea, lunar, în cadrul comitetului U.T.C, a modului cum muncesc ucenicele, cum se asigură educația și ce condiții au pentru însușirea meseriei. O autocritică concretă, care va avea rezultate bune in pregătirea viitoarelor cadre calificate.Redactorul rubricii 

LIDIA POPESCU
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S=rt W- acLci ado-(bandă sau disc). Colecția de date este arhivată și organizată în vederea regăsirii informațiilor dorite în așa-numitele fișiere.Metoda prezintă totuși o serie
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Noțiunile de bancă de date fi 
ele hMă de date sînt utilizate foarte frecvent, ele constituind un element fundamental în cadrul sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor sau, pe scurt, în limbajul specialiștilor, S.I.C.P.A.D.Din varietatea și numărul mare de decizii ce trebuie luate în cadrul unei întreprinderi rezultă și volumul mare al informațiilor necesare. Informația primară, culeasă în locul în care se produc evenimentele semnificative (de exemplu, în punctele de control al calității producției, în magazii, pentru urmărirea stocurilor etc este apoi valorificată sub diverse forme : se compară realizările cu planul sau cu cele din alte perioade ; se calculează diverși indicatori (productivitate, randament, preț de cost, cheltuieli raportate etc.) ; rezultatele sînt redate a- poi sub formă tipărită, pe ecrane, etc. Cum însă prelucrarea nu are loc simultan cu culegerea datelor, întrucît datele ce intervin nu sînt culese simultan, a- pare problema stocării lor. Aici intervin două aspecte : acela al păstrării lor pe un anumit mediu, și acela al organizării, pentru a putea fi ușor regăsite. Ultima problemă devine cu »tît mai complexă, cu cit volumul datelor este mai important. Pentru a ne da seama de ordinul de mărime, vom menționa faptul că, într-o întreprindere m&die, sînt manevrate zeci de de caractere.Odată cu creștereaOdată cu creșterea nivelului tehnic al mijloacelor de calcul (viteze de lucru, capacități de memorare, siguranță în funcționare) s-a creat posibilitatea realizării unor sisteme de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor.Intr-o primă etapă de care a S.I.C.P.A.D. a fost luat modul de abordare nual, rezolvîndu-se separat blemele fiecărui compartiment. S-au elaborat astfel aplicați: independente de stocuri, aprc-:- iionare, salarii, programarea si urmărirea producției. Unei astfel de aplicații îi corespunde un lanț de programe și o colecție de date. Aceasta nu mai este arhivată pe documente, fișe sau registre, ci pe un suport magnetic
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INFORMATICA AZI

BANCA

de dezavantaje: «reeașt datâ poate apare in st «uhe fcsreee. este necesară cocri tarea vl multor fișiere pentru a obtae anumite informa-: re vatezi- este necesară mor^r.-area «ac număr mare de programe ta cazul unor schimbi.-, ia ștroccu» datelor, se impune restrocz-rrare» datelor in cazul ciad expioata- rea lor are loc dcpă i '.re axteev decît cele care au stat la -ara organizării inițiale- Ua «s-fel de sistem, prin însăși ooacepțu «a furnizează informate te speoai nivelelor inferioare și de secții, de sexvkzfkDar unitatea ecot» prezintă un sistem i care diversele subsisteme partimentei conlucrează te vederea realizări: unor obseetne comune. In mod cocespcrazăx■ și S.I.C.P.A.D. a fost concep ca un sistem integrat, care ft nizează informații tuturor n lelor de conducere. Această i tegrare se reflectă și in subc temui datelor, care sa mai si acum stocate și organizate fișiere dLstmcte. ci într-ua fond comun și unitar o ansamblu. Acest f< ba-a de dale. Ca ractenstKX ale bazei de cal*.fier, cel puțin ia ceea ce priește culegerea ei. care «se Ve cit mai aproape dejoccl «mâe 
litatea exploatăm tt după e multitudine de criterri. fără ca să mai fie necesare te acest scop reorganizări ale colecție:
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CURENT ELECTRIC DIN ..FERMELE SOLARE" ?
Obținerea curentului elec

tric din energia solarâ nu 
este de fapt o ipoteză o 
dată cu nașterea elementelor 
semiconducătoare. a cunoscu
telor baterii solare cu sele
niu, ea a devenit o realitate. 
Din păcate, deocamdată, și 
probabil chiar in viitorul mat 
îndepărtat, costul energiei e- 
lectrice obținute cu ajutorul 
efectului fotoelectric este și 
se va menține extrem de ri
dicat — mai multe sute de 
dolari pentru un watt — 
ceea ce ca face ca extinde
rea procedeului la scară tn- 
dustrială să fie, practic, im
pasibila Singurele aplicații 
se intilnesc in prezent nu
mai în cercetarea spațială, 
unde .scopul scuzi mijloa
cele".

Această situație se poate 
schimba radical, afirmi cer-

CRONICA IPOTEZELOR
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NOUTĂȚI 
EDITORIALE

P—uauc au tmpie- 
i-ră -eehzarea proiectului 
~-'â te aas aojtn. afirmă au- —r. Feniru a demonstra a- 
ctxt racru «■ lucrează in pre- crw b eJct ’area unui pro- 
to*xp miniatural al „fermei ardere*.

•a a-xiraturii ceMCniM o re - e. =_« te gara Ra'-g- s Ca Pa--s.
Cardiologie prenatalăT «rcc-es în fost «â’nMâ,Ci«gr-wuc. rut de bute ce du& permite ur- araiare a ■- controlul ' iareper» din iamtaă a sar-

r <?!r nn’C’tTțxTBsr .ai groecr*: cw « -iteț de o arpa ■ Wiaixmă ta pr-szz rteeâsr a«edro<u< de Este - arâa ae ua »-j. 
-jnar brii ue ec- Oe El
T-irree •rtiiiUț f»:-.ai u. laxriir &cs-.<4iârii sade, cv • ea de-a toua tei*.

• * tarepBi eaasuwrea eu 
d-Uet Ora prefabncaie de 
mn dmeosaai a ..ibmbos - 
zs- «ș-a la-epst ratetona in

• Vaa diau-e ceie mal 
«i*e creații ale riad:ni 

«*a-ee panalare — • moară 
ca sase cu-uri — se atu ta 
rwoait-wroe ia Muzeul Tekni- 
«* eopolaze «b tsutabrara Si- 
ttotai • S-a dat stan ta faza 
BxaM a eaaspaein mondiale 

e.-api' are a s anoiei a La 
1=1 de orelncrare a 

lemnari dsa Comănesti s-« 
reataaa oa despicttor de buș- 
:«ri acri—n tadraube. care 

peedaexivna-.ea eu 1W la 
**•* O te S.V.A. a fost lansau 
a aa«»<ș peo.ru cercetări me- 
leocolașTee si an auoisatelit 

coaauntcazii Intre radio- : 
■ziar a ta -.Rulmentul* — 
■ras— a tacepot să tu netion e- 
•* m®a uatle-pUet din tară ’ 
ee--ra epurarea ți reeireularea 

neztOaale w Sebeleiul 
Fisa ta desertul Yuba i 
Ini Californiei este a-
a area o t rchime de ‘ 

»»• • La C E.I.L -Te !
*~a reaftzat o mașină de 

eaaeeaOe prourie destinau 
ropt»tai buștenilor, a cărei 
t**-" «oare este complet mrca- 
«=au • <□ fost acordate pre- 
»i*-* Vabel pentru fizică ți 
C or *■=' l»tz ■ S-au 
•rsrăs^ra: (a Oradea lucrările 
—' eaosfătoi-i medicale eu 
u ** - actualități tn iratatnen- 
:=î tobe.cutat ei* a Tn Franța 
a aaăew pr'oca ..Enciclooedir 
completă a auir>mobilti<<ii-, in 
care star descrise < «M de 
tam de automobile de la ori- 
nrea macrnîlor si pină in zi- 
'-1' 'oa»ire « Maistrul Vasile 
na.ndu'escu de la S.M.A. Tulu- 
cestî _ județul Galați este au
torul unei noi mașini agricole 
destinate tăierii ți legării co
cenilor e S-au împlinit cinci 
«ni I» efectuarea primelor 
cercetări directe asupra atmos
ferei planetei Venus « La în
treprinderea ..Arâdeanca- s-a 
realizai un dispozitiv aulomal 
capabil să confecționeze tn fie- 
rare minut S* de arcuri necesa
re tn procesul de asamblare a 
păpușilor a Specialiștii sovie- 
tiei au pus la punct un „ve
hicul al zăpezilor* prevăzut cu 
motor de motocicletă ți cu 
schiuri In locul roților din față
• La institutul de cercetări 
miniere din Canitală s-a elabo
rat o nouă tehnologie pentru 
eztrațerea minereului de cu
pru din bazinul Bălan p Bio
logi din California au descope
rit că plasma sanguină a pești
lor polari conține un compus 
biochimic care împiedica for
marea cristalelor de gheată.

• In Olanda s-a realizat un 
oraș In miniatură, cu Imobile, 
străzi, vehicule, circulație 
așa tel Incit copiii să se fa
miliarizeze de timpuriu 
tiata in mediul urban. • Au 
fost încheiate pregătirile celei 
de a l«-a expediții antarctice 
sovietice, care pornește la 
bordul a trei nave spre țărmu
rile celui mai sudic conti
nent. • Apele termale de ta 
vestitele băi „1 Mai“ și Felix 
au început să fie folosite la 
Încălzirea serelor.

în

Redactorul rubricii 
PETRE JUNIE

VJ

de LUDWiG GRUM3ERG
Editura Politicăja apariție in ..Bibliote- ?a i filozofie și sociologie" t rmărește șă contureze o teo- ■ - axiologică modernă, vaio- r tic-nd potentele teoretice — rr.-'odologice ale fijozofiei marxiste in tratarea axiolo- z că și. totodată, să stabilească relații între perspectiva filozofică și aportul disciplinelor umane particulare la dezvoltarea axic'ogiei.

■ :.s.

Șlrfcrf»»»..

codul oena!

litiwvr

de GEORGE ANTONIU, MARIA POPA, ȘTEFAN DANEȘ 
Editura PoliticăLucrarea, aflată la a doua sa ediție) evidențiază intr-o manieră de largă audiență și destinată celor mai diverse categorii de cetățeni esența fiecărei depoziții a Codului penai, a conținutului său e- ducativ, social-politic, subliniind regulile de conduită cetățenească care se desprind din legea penală. Sumarul volumului anexează și textul oficial al Codului penal al R.S.R., adoptat de Marea A- dunare Națională la 21 ianuarie 1968.

Culegere - Editura PoliticăCulegerea de lecții este destinată lectorilor, propagandiștilor și tuturor cursan- ților interesați în studiul bazei educației materialist-ști- ințific. Prin conținutul său. volumul răspunde exigențe- țelor cuprinse în programul elaborat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și însușit de recenta Conferință Națională, care stabilește căi pentru afirmarea hotărî- tă și consecventă în societate a principiilor de viață comuniste.
SERIALUL „SCiNTEM TINERETULUI-» SERIALUL „SClNTBI TINERETULUI- » SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI-

ÎNTREBARE:— V* răgim si fiu <e iwi- ea <Î3 itiwwi»! logic aJ «ercblUrii tehnice a tiaimlni jceitnr 4e teoăa. *e te caawi practic de teniț prapria-m. d ae țtoiex iwin pna « d dezbatea ■■ arprrL ce tine de «rertarv de ca&Utâe psihice ale tenisroecnlai. dar care are • însemnatele e»- I virsitaare ta derxatearea. ia cariera si perfarmaau ipim- vuJai. ia general. întrebarea noastră este : ea rol are ere- | centrarea nervoasă, stăpin.rea de stse. Ia sa rjeătsc ne ter.ts ? Pavestiți-ae ceva despre »aei»if nnora dintre marii ași ai rachetei.
Despre concentrarea nervoasă sau...

...intre llie Năstase și Rod Laver
O întrebare bmetxntti p la care îmi face plăcere id rirpuaa 

De o bucctă da creme, sînt obsedat de problema cotaceatrăn: nervoase a lucătonilu. care, de cele mai multa ori, ette 
importantă decât toate.

Eu Sint in general un jucător cu o buni concentrare nervoasă 
Știu să mă stâfnnesc. $tiu să nu-mt pierd firea. Și totuși, am 
mai spus-o, cred, a existat in meciul meu cu Stan Smith un 
moment hotărâtor, poate, in desfășurarea partidei în șetul tret. 
deci la tituația de 1—1 la seturi, in timp ce Smith conducea 
cu 5—4, iar eu aveam 40—O, deci mă aflam la numai o rrunge ae 
un 5—5 plin de speranțe, deoarece peste putină creme urme pauza 
— foarte bine venită pentru un jucător de 33 de ani — deci, in acest moment, un spectator (american, probabili a strigat „It’s adout the time !*, adică, în traducere foarte liberi, a cam 
venit timpul să-fi termini seria... In acel moment am rimfil că 
ceva se rupe in mine. Mi străduisem atit de mult in direcția 
concentrării incit coarda s-a rupt. Am încercat să mă adun din 
nou, dar a fost zadarnic. Așa se face ci am pierdut ghemul și 
setul de la 40—0.

De ce am reamintii această intimplare ? Pentru că lipsa con 
centrării nervoase, atit de caracteristică fi pentru llie Năstase, 
provoacă mari necazuri jucătorilor de tenis.

Fără îndoială că noi, latinii, sintem expuși mai mult decon- 
centrării nervoase. Dar, cei mai mulți nu depun aproape nici

•-1 e*prt perc-u e ’z:e ceva m d.recȚia asta. Nenorocirea e că u aac — ca să revemsa z:asă — copilul caie începe să joace «eau aa ane «apa» aproape akâodaii nnui efort dirijat în directa aste. E zaevâ-z:. enz’.ts-uxcr.n au un plus (sau minus) 
de taapeaasMat peatni redrearea concentrării nervoase, dar a 
A*ge condesu cd Lea^tcepid temperamentului ce impiediea in- 
tatdeiune coace-.:tarea rr—. .:iă < tzpt..ui meridional este o mare gzeaee^d.Sd îxAm aa exemplt. Ssafatia a fort considerai un fel de toroeder W teuuuhțL La ecesstă povecid o contribuit, bineîn- Mea, deaa Im moaaaerteMd. in pnmul riad, dos p tțmpera- 
me-i-d cedcaai: Saatasm a acut destula momente de pierdere a 
roarztsUirt aeroot, a arvf dexe gesturi necontrolate, dar a ajuns p«ad la arad la a aaiuție: a reușit ad au reia jocul pină la 
rmtrsrei ia coBcentreres maximi.

Iha Năstase eae tueitorul cere te concentrează cel mai puțin 
din lume. Am prmit la un televizor, marea ltd finală de la Wim- 
-IrdM, cu Stan Sm:t'-. Vi rpun cu trova pe inima că llie Năs
tase as h ssutut riffiga cintind acea fmală. A existat insă un 
motaeni carp a dat totul perte cap Erecutind un serviciu, llie a 
luat startul spre fdeu. dar s-a oprit imediat, creând că mineea 
a atins fiieuL Arbitrul, aud. n-a marcat atingerea fileului, astfel 
că returul lui Smoli a pornit imparabil spre un adversar care nț. tuco. în urma eceitei mingi. Năstase a pierdut două seturi.

■Mi ceti întreba : la ce se gindește llie in aceste momente ? 
Sigur că-rru erta greu «< șrătrund in creierul lui infierbintai de 
•■tc, dar din mubeie zi'e n ".'pfi petrecute împreună, pe tot 
globul, vă pot spune feri te greșesc fluxul gândirilor lui. Acolo, 
la W-mbledon. în momentul în core llie te uita la arbitrul de 
scaun care n-a dirict două m.-.g: pentru neț. el se gindea cam 
așa: ..Eram sigur! înceoe să mă mănir.ce Tot linul ăsta m-a arbitrat și acum an an ți jumătate la Stockholm. Da, ăsta este ! Si îl are pe ochelaristnl la fileu.. -Merg" împreună. Asta-i clar, la Stockholm, barem, mingea din cros intrase cu o palmă în teren, și mi-au dat-o afară. Ce bine ar fi să-i dau cu racheta în cap! Dar. mai bine să mă stăpînesc. Deși, nu mai are nici o importantă acum. Să-l vezi ce-mi face din nou ! Abia așteaptă momentul să-mi dea greșeală de pidor. Da. da... greșeală de picior. Sînt sigur".Din acest moment, llie Năstase așteaptă greșeala de picior. 
O așteaptă un ghem, o așteaptă trei ghemuri, o așteaptă un set 
și uneori chiar două seturi, așa cum s-a rntimplai la Wimbledon.

Problema nu este chiar atit de simplă Pe teren. în străinătate, 
poți avea uneori senzația unei singurătăți Și eînd temperamen
tul te poartă așa cum îl poartă pe llie, e foarte greu să revii 
pe linia de plutire.Tn aceste momente, de cele mai multe ori, 
llie Năstase renaște numai tn situațiile devenite catastrofale. 
Atunci, instinctul lui de mare jucător șterge totul și atacurile 

încep să se dezlănțuie. Uneori, stând in tribună, îl zăresc zîm- 
bind. Atunci știu că totul este rezolvat. Dai cum e cu putin'â, 
totuși, ca un jucător să fie doar la discreția unui impuls ? Iată motivul pentru care nu preget să atrag atenția asupra nevoii de a-1 învăța pe copil să se concentreze incă din primele zile ale tenisului.

Ibe Năstase, prin slaba lui concentrate nervoasă, este de faot 
produsul unui mediu de joc în care te poți ghidi și la altceva. in care poți juca fluierind sau chiar ascultind ce spun alții. La noi e foarte rar cazul cînd un jucător se concentrează. Și această lipsă de concentrare e un handicap imens Ceea ce a reușit llie Năstase în tenisul mondial cu această foarte șubredă concentrare nervoasă, ține, efectiv, de miracol.Afi văzut și dv., în timpul finalei Cupei Davis, că Smith este 
un fel de robot, caie a știut să-și compună pină și zâmbetul cu 
care să te scoată din minți. Și totuși Smith nu reprezintă o 
culme în materie. Din păcate, nu l-ați văzut iucînd pe Laver. In 
meciul cu mine, Smith și-a pierdut o dată fi'ea, cind a încercat 

să mă lovească cu mingea. La Rod Lavei asta nu se poate in- 
t'mpla niciodată. Rod Laver este robotul perfect. Totul este atit de calculat și de cintărit. incit in jocul lui nu există nici măcar o singură fisură la capitolul concentrării nervoase. Dacă un ar
bitru rostește cuvîntul „afară" la o minge pe care Laver a tri- 
mis-o cu 10 cm in interiorul terenului, australianul nici nu cli
pește. deși știe că a fost frustrat de o minge perfectă, în iurul 
căreia nu poale fi absolut nici un dubiu. Cel mai normal lucru 
din lume pentru un jucătoi european și mai ales latin este să 
protesteze împotriva acestei greșeli evidente Unii ridică brațele în sus, invocind cerul. Alții aruncă racheta în fileu Alții înge- 
nunchiază, sărutind pămîntul ș.a.m.d. Rod Lavei nu schimbă 
nimic din mișcarea sa obișnuită. Nici un mușchi nu tresaltă pe 
fața lui. Ochii rămîn la fel de impersonali Arbitrul vinovat nu 
e gratificat nici măcar cu o privire. Lavei știe că prin această 
comportare va obține in ghemurile următoare cel puțin două 
mingi. El știe că dacă va trimite două sau chiar trei mingi în 
afara terenului, arbitrul i le va da pentru a scăpa de teroarea 
pe care o exercită Lavei cu mijloace de o răceală imposibil 
de închipuit.

la momentul în care Laver va primi cadou această minge, în 
compensație, el va reacționa la fel. Nu va părea niciodată mirat 
de cadoul care i-a fost făcut. El va socoti întotdeauna că această 
minge i se cuvine. Culmea este că va reacționa In fel și la ur
mătorul cadou, socotind că e normal să-l primească deoarece nil 
este exclus ca următoarea minge să fie din nou greșită în de
favoarea lui.

...Sînt nevoit să mă opresc aici. O să-mi permiteți, cred, să 
continui pe această temă deosebit de importanta în numărul 
următor...

peo.ru
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OAMENI, EXPERIENȚE, PASIUNI

Cum stăpîniți 
„mașina timpului11?

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

ROBERT JUNGKRenumitul publicist austriac s-a născut în anul 1910 în Germania, un- de-și urmează studiile liceale și universitare. Ascensiunea hitlerismului în Germania a declanșat un val de persecuții în urma cărora tînărul publicist este nevoit să emigreze.La sfîrșitul celui de-al doilea război mondial se stabilește în Austria, Ia Viena.Publicist de mare talent, a scris „Mai strălucitor decît o mie de sori", istoricul creării primei bombe atomice a- mericane cu implicațiile științifice,

militare, politice ale apariției armei nucleare, „Raze din cenușă**, despre viața Ia Hiroșima după cunoscuta tragedie, „Coșmarul fără de sfirșit al lui Claude Eterly“, despre fră- mîntările aviatorului american care a indicat posibilitatea bombardamentului asupra Hiroșimci etc.Prof. univ. Robert Jungk se numără printre cei mai înzestrați și talentați oameni de știință care acționează in domeniul viitorolo- giei. El este unul din animatorii congreselor și întrunirilor internaționale ce-și propun să investigheze viitorul.

Cu rină, cu trudă, 
cu imaginație

de ROBERT JUNGK

In limite uman acceptate, intr-o viziune optimistă și robustă. întrebarea la această anchetă internațională mi se pare bine pusă : ce facem cu timpul nostru ?Acesta — timpul — ne aparține numai nouă, sau face parte constitutivă diu istoric, din civilizație. din viitor? lată de ce. sorbind de'pre prezent răspundem de fapt la un imperativ al viitorului.Ce propun eu tinerilor in vederea folosirii cu sens a timpului lor ? Înainte de toate să cultive din toate puterile știința și artele... Chiar dacă știința și arta n-au o zonă'identică de preocupare, ele au un scop absolut comun : găsirea altor drumuri, a unor itinerarii mereu inedite pentru o existență mereu mai bună. „Vizionarii" care vorbesc despre o preponderență a științei — m viitor — față de artă, cred că pun in circulație o falsă problemă. Procesul de creație al savantului este foarte apropiat de cel al artistului. Ceea ce e diferit — sau marea deosebire — ține de domeniul abstracțiunilor... Eu cred că arta iși propune să dea formă unei idei, insă percepind ideea cu ajutorul simțurilor, pe cind știința lucrează in mod necesar cu abstracțiunile. In știință totul pare să țină de categoria ..inteligență". fără să fie neapărat atinse și simțurile.Țin să vă asigur că această afirmație nu este de loc exclusivistă. Nu demult am făcut o anchetă printre savanți în timp ce mă documentam pentru o lucrare. I-am întrebat pe foarte mulți dintre ei : „Cind îți vine ideea ? înainte de experimentare ori după experimentare Voiam să cunosc acest moment... Neașteptat de mulți mi-au răspuns că ideea le vine înainte, că ea nu apare obligatoriu in timpul experimentării, că abia apoi o dau experimentatorului s-o probeze.Aici s-ar părea că asistăm la un punct de contact al artistului cu savantul. De aceea aș vrea să remarc că greșesc fundamental cei care cred că știința se face fără imaginație — e drept că tipul de imaginație diferă : aici e vorba de o imaginație care diferă, sau mai exact spus n-ar trebui să ceară probe imediate. Și totuși, o știință fără aplicație — intr-un domeniu sau altui — fie și in vederea unor performanțe îndepărtate, ca de exemplu anularea gravitației ar apărea ca un „non-sens". Pe timpuri, exista in domeniul științei, Teoria — cu majusculă, iar oamenii nu țineau neapărat să probeze chiar tot ce le trecea prin minte. Regretatul Niels Bohr mi-a spus cindva că Roentgen, dac-ar fi venit astăzi să-și explice doar ipoteza sa cu privire la razele X, mai mult ca sigur că n-ar fi găsit susținători materiali și poate nici măcar oameni care să-l fi. crezut. în epoca noastră lucrurile s-au răsturnat, intr-un sens total (și poate că aici se ascunde o primejdie). Mă întreb : nu este oare prea strimtă legătura (care s-a autopreci- zat) dintre idee (ideea inițială) și experiment (probarea ideii)? La ora actuală savanții — e un reflex al epocii ? — caută numai (sau aproape numai) idei care să poată fi imediat experimentate, demonstrate. Explicația stă poate și in faptul că. actualmente, fiecare experiență înseamnă investirea unor mari sume de bani. Pe timpuri, intr-un laborator mai mult sau mai puțin utilat. un savant singur iși vedea de propriile sale idei, de propriile sale experiențe și investiții. Acum insă, cel puțin in țările pe care eu le cunosc. cei care dau încuviințarea pentru o experiență sau alta, ezită indelung înainte de-a fi de acord cu un prim pas pe alt drum. Costă. De altfel in toate lucrările mele incerc să demons- strez necesitatea ca omul de știință să se lege, necondiționat și neîntrerupt, de restul lumii. Universul său restrîns, aparent — actualmente — impenetrabil pentru ceilalți, nu trebuie să-i transforme pe oamenii de știință într-o castă. Savantul — „omul comun" (omul de pe stradă). Adevărul este că trebuie apropiate diferitele sectoare ale existenței umane contemporane, din ce in ce mai delimitate (nu trebuie dedus de aici că aș fi cumva împotriva specializării absolute, insă este totodată obligatoriu să nu uităm nici o clipă — noi și savanții împreună cu noi — că lumea e un tot care se dezvoltă în timp, ci nu un joc de copii, cu figuri care pot trăi și independent, deși numai laolaltă au valoare și rațiune). Pentru că — adevărul e adevăr — există încă numeroși oameni de știință ori chiar tineri care se pregătesc să asalteze meterezele științei și care cred că lumea lor e o lume mică, închisă, iar ceilalți — oamenii ,,de rind" n-au decit să se hrănească cu complexele de inferioritate pe care le facem bătind la poarta „impenetrabilă" a științei.Eu cred că tinerii și-ar putea folosi timpul lor cel mai bine oeupindu-se intens să dobindeaseă o cultură ..tehnică", neînțelegînd insă prin „tehnică" o cultură tehnicistă, îngustă. La urma urmei, tehnica — știința reprezintă o explozie a culturii, nu cum se crede uneori, pur și simplu, a civilizației. In fond, tehnica subsumează : exactitatea, gustul pentru experiență, gustul pentru îndoială (in sens pozitiv : care nu te distruge, ci te impinge mai departe, care distruge doar

noțiunile perimate)— Acelea de ceea ce Se socotește a fi. ra culturii, ta acest <-oatext bui realizat an schimb ;nv științifice și cele culturale t să fie introduse mai dura cultură. Cu alte cuvinte ar cultura generală așa-zisa -tehnologie*, ceea ce ar determina sâ se ajungă la o nouă tehnoiogte. >a mai umanistă...Deși, ca să fim cinstiți cu noi ".'■ine. tehnica de care dispunem in cltpa de față este comparabilă — avind in vedere liniile ei de dezvoltare — cu... descoperirea focului. Di.-. feric.re. este limpede că tehnica viitoare va fi. Intrinsec, mult mai artistică. Pare un paradox, fără să Ce in mod real : ce avem acum e încă o tehnică complicată. încurcată și tocmai de aceea apare a fi destul de primitivă la judecata istorică.Gindindu-mă la tema anchetei de față voi a- firma că deși sint un scriitor, dublat de un sociolog. ori vice-versa — adică un om al lucrurilor concrete, exacte, văzute, uni dirijez creația. mișcarea in virtutea viitorului pe eare-1 presupun... Evident, atunci cind te apropii de viitor n-ai voie să omiți. se-nțelege. prezentul (adică să fii de pildă bătnn cind ești încă, tinâr). O- mul n-ar trebui să-și scruteze viitorul numai cu teama firească de necunoscut, ci mai ales eu dorința de a-1 ințelege. E bine să știm nu numai cu ce fel de oameni avem de-a face acum, dar și cu ce fel de oameni vor avea de-a face oamenii in viitor. Din păcate, literatura de anticipație sare ca o antilopă, prea departe. Mă interesează viitorul, dar unul ceva mai apropiat...De altfel dintotdeauna m-a chinuit ideea că-i absolut necesar ca linia care separă — in literatură, mai cu seamă in cea creată pentru oamenii tineri — ficțiunea de nefietiune să dispară. Ficțiunea prelungește observația — deci eu. om de știință sau scriitor, am neapărată nevoie de ea. De ani de zile visez la o formă literară care să-mi permită sâ scriu o carte in care să se vadă suprafața lucrurilor, dar și dincolo de ea, mai in profunzime. Scriitorii vizează publicul „umanist", pe cind eu vreau să ajung in primul rind in mina celor care au o „cultură tehnică", a acelora care vor sâ știe ce „mistere" ascunde această lume in care, categoric, vor pătrunde, care sint problemele-cheie ale acestui univers. înainte, scriitorul — ca ș: sociologul in genere — căuta cele mai ciudate teritorii ale pă- mintului. mergea in Australia sau nu mai știu unde, acolo unde se ascundeau ..tainele" lumii... Acum insă „tainele" sint foarte aproape de noi — e drept că ele au rituri necunoscute tuturor, au o limbă aparte. E vorba despre tainele științei, despre știință ca atare ! Eu mi-am subintitulat o carte de-a mea : „Note despre o expediție". Și-a fost, vă asigur, o expediție in cel mai exact sens al cuvintului in timp. Stranie expediție. Pentru că am fost nevoit să fac dovada unei maxime mobilități... Inițial știam cite ceva. Pe urmă am început să avansez pe itinerarul expediției, să mă specializez (cu limite evidente), și cu cit mă specializam, cu atita mă simțeam mai... pluriform. mai risipit, incapabil să mai realizez vreodată sinteza de care ai nevoie ca să scrii o carte. A fost nevoie să mă reintorc din drum, să reconstitui propria mea naivitate inițială — ca și cum m-aș fi inters intr-o lume a copilăriei. Nevoia cje informație insă tinde să spulbere permanent această uimire primară a noastră, in fața realității științei. E altul momentul decit aceia in care am fost, acum cîteva decenii, la marele reporter Egon Erwin Kisch acasă. M-au uluit atunci teancurile de ziare și reviste, fișele. tăieturile din presă.Și totuși, nu trebuie să confundăm abnegația față de profesie, pasiunea lui Egon Erwin Kisch pentru reportaj, setea de descoperiri, cu viteza de deplasare în lumea investigată. Eu n-am văzut, sincer, om mai meticulos decit el, cind era vorba de propriul său subiect. De la el am învățat să nu mă grăbesc (deși n-ai decit să dai senzația că te-ai grăbit). Kisch, inainte de-a face un pas, știa totul despre teritoriul pe care înainta. Așadar, reporterul — ca și scriitorul ori sociologul — nu e numai un bun observator, el nu trebuie să știe doar să vadă, ci trebuie să fie și un bun cititor. El n-a umblat razna prin continente (doar titlul e ăsta, și ritmul interior al scrierii). Mă laud cu faptul că el, Kisch, mi-a dat primele „idei" scriitoricești la Paris, după refugiul din 1933...Cindva am fost întrebat de ce scriu ? Pentru că literatura — reportaj e mult mai mult decît o lume fotografiată — ea implică o cunoaștere fundamentală a istoriei, a societății, un instinct special dezvoltat : simțul timpului, al momentului pe care-1 trăiești și care se consumă o dată cu tine. Po mine mă preocupă in cel mai înalt grad noua lume care se clădește — cu rîvnă, cu trudă, cu imaginație, cu mult spirit... Aceasta înseamnă că pentru acele timpuri care vor veni trebuie să ne pregătim de astăzi, încercînd să îmblinzim și, pe cit posibil, să stăpînim „mașina timpului"...

Am primit o scrisoare de la un elev al unui liceu bucu- reștean. Conținea rînduri cu o mare încărcătură de amărăciune — o scrisoare care nu reclama, ci prezenta un accident de viață, mai exact, de școală, fiindcă aceasta este, la urma urmelor viața elevului. A. S. — ne vom îngădui să ne folosim de inițiale — a rămas repetent. Suportă greu titlul și cu convingerea că nu i se cuvinte. Scrisoarea, spre final, spune mai mult despre urmările apariției numelui său pe lista repetenților. „Ce mă îngrijorează este faptul că tot ce aflasem pină la această virstă despre noțiunea de dreptate, s-a prăbușit, lăsind locul unui gol imens. Voi ră- mine profund îndatorat celor care mă vor ajuta să reconstitui adevărul despre această noțiune... Drumul parcurs de mine de la olimpiada de matematică la repetenție mi-a lăsat un gust amar". Și încheie cu sublinierea că un an din viața lui s-a irosit ,jn împrejurări care nu iși au explicație. nu se înscriu in normele de viață cunoscute mie piuă la virsta de 17 ani".Trebuie “ă recunoaștem că.citind asemenea rinduri. nu merg: pe urmele scrisorii cinob’îaatia profesională „de acerce sesizare”. Ci pentruceva nâr mai mult. Pentru un ti-careosrtici ca a sufletului sâx oiniare. 0 durere. Căruiaîncă nu-i vine sâ creadă ce se

perimetru! vieții de
Cine i-a ciătiuat crezul a-

TtB fOLvME S EOfTURA 
Ml MEI VA

rerea elevului, pe nedrept. De la un conflict cu profesorul, notează A. S., datează abdicarea dascălului său de la corectitudine fața de elev. O dată, scos la tablă, a dat un răspuns eronat, s-a enervat, a lovit creta cu piciorul, profesorul i-a dat o palmă, l-a trimis in bancă iar pentru răspuns i-a pus nota trei. De atunci — a- preciază elevul — s-a instaurat tensiunea intre el și cate-

gîndul persecuției. Nimeni nu poate înlocui ideea de notare principială, corectă a elevului, cu un apel la bunăvoință, su- gerindu-i profesorului că ar fi trebuit să-i dea cinci cind merita patru sau patru cind merita trei.Dar nu de un punct dăruit la medie avea nevoie A. S„ ci de o atitudine clară, deschisă, din partea profesorului, atitudine care să nu-i lase elevului

tru neștiință, de mediile calculate exact, legal, la sutime, se afla un elev. Asupra catalogului profesorul e suveran — e adevărat. Totuși relația aceea catedră-bancă nu poate fi înghesuită în rubricile unui catalog, și rezolvată prin suveranitatea distantă. rece a celui care acordă nota. Profesorul nu poate rămîne un simplu mînuitor de note. Intr-o clasă se nasc
UN ELEV S-A ADRESAT 

REDACȚIEI

poate fi apreciat doar 
cu o notă în catalog
• a orele de matematică. In in trimestrul trei, nu i-a :j;t teza, ca celorlalți co- eomunicindu-i nota — u — in ultima oră a anu- roiar. și cor.gența. La co-eievul. profe- îmit pe dirija examinare.sus lasă să dreptate. Un necontrolat. fo!os:ndu-se om de la căit loc innobi- de cea mai că corectitu- i va putea fi ?a ficțiune.impresia de ea-voință nu lintea elevu- sor. cu dem- atunci ele- frămintat de

impresia că este persecutat. Dascălu' nu i-a dat însă acest ajutor. Ne-a șocat asta — detașarea profesorului de o problemă a elevului său. în discuția noastră cazul a fost expediat rapid, uscat, fără drept de apel de la sentința sa. A. S. e un elev slab, ne-a spus dîn- sul. n-a învățat, la olimpiadă a reușit printr-un accident, propabil copiind. Tez.a la ma* tematică nu i-a arătat-o pentru că așa obișnuiește — nu dă lucrările celor amenințați de corigentă pentru ca să nu-și modifice nota ori con- ținutul(l) Și. de altfel, un inspector de la sector a făcut reverificarea notelor, a lucrărilor elevului, găsind că acesta a rămas și corigent și repetent pe drept.Dar, dincolo de aceste documente, de notele date pen-

și incidente între profesor și elev, celui de la catedră i se cere puterea morală să nu se lase dominat de incidente, de- clarînd „stare de război" împricinatului ori împricinaților; profesorul știe să uite, să șteargă cu buretele, să-și învingă micile ori mai ' marile sale resentimente. Ce mai putem spune acum. în cazul a- cesta ? Profesorul a trecut pur și simplu pe lingă un elev, l-a avut doi ani in față. 11 putea cîștiga pentru matematică, dar n-a luptat pentru el cu harul dascălului și căldura omului, ci a. asistat cum se consumă un regres la învățătură. A a- vut grijă doar să nu poată fi acuzat că l-a lăsat repetent pe nedrept, să nu îi fie atacat capitolul corectitudinii la a- cordarea notelor. Poate fi liniștit : la acest capitol totul apare în regulă.

Ar trebui să punem punct aici. Dar noi am ajuns in școală cu dorința să facem ceea ce profesorul lui n-a făcut : să luptăm pentru el. Credeam, cu scrisoarea în mină, că vom găsi aici — minus matematica — cartea de vizită a unui elev — A. S. — foarte bun, o rubrică de catalog care să-l apere, să fie proba inatacabilă că nu merita să piardă un an de școală. Dar acest document, martor al unui an de școală, îl prezintă ca pe un e- lev fără ambiție. Adevărat reprezintă, adevărata capacitate, gența, spiritul viu. doar cum a muncit : puțin, superficial ; nu atit ca să aibă dreptul să spună acoperit : „am fost frustrat de un an din viață". Ca și pentru întîlni- rea cu profesorul, la corigentă : a învățat doar patru zile în trei luni de vacanță, spe- rind să obțină un cinci. Or, corigența era un prilej de a dovedi ambițios profesorului că nu este un elev de „calibrul" corigentului- A ratat o- cazia. Să-i facem morală ? Morala este anul pe care-1 repetă — o plată nu ușoară. Dar cum rămîne cu spiritul de dreptate în care și-a pierdut încrederea ? Pentru el acest spirit are o singură față : cea a dreptății pe care trebuie să i-o facă alții ? Nu există și o a doua fată : cît ești tu de drept față de tine ? Cu răspunsul la întrebarea, aceasta A. S. a rămas dator. Poate nu numai el. Căci, adesea, la virsta aceasta sint destui acei tineri care cunosc mult prea bine cum trebuie să se poarte alții cu ei, cu ce le sint datori, fiind foarte drepți cînd îi judecă pe a- cești alții — maturii, evident — dar cînd vine momentul să se interogheze ei înșiși pe tema datoriilor, a obiectivitătii proprii, noțiunea lor de dreptate cer păsuire pină la maturizare.
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lescu, personalitatea marelui cărturar va fi evocată de : Zoe Dumitrescu-Bușuienga, Al. Di- și Edgard Papu, după tor urma audiții după în- rările păstrate

care îl oferă televiziunea publicului nostru de a revedea — în rolul principal — pe George Constantin. Alături de el vor juca Olga Tudorache, Mircea Anghelescu, Doina Tuțescu. Carmen Tăutu, Camelia Zorle- scu, precum și tinerii actori — Tamara Crețulescu și Ion Cara- mitru.EXPOZIȚIA DE ARTĂ PLASTICA SI DECORATIVĂ DIN REPUBLICILE SOVIETICE ALE ASIEI CENTRALE Șl KAZAHSTAN

ROMANIA-FILM 1

eta'.on lucrărilor sesiunii iri științifice cu tema ..Neagoe Basarab și epoca sa“ (Curtea de Argeș. 14 și 15 octombrie 1971) și la festivitatea fntilnirii cu fiii orașului Curtea de Argeș cu prilejul întemeierii Societății Culturale „Xeagoe Basarab* Cea de a doua secțiune reunește texte vechi și noi de omagiere a marelui domnitor patriot, articole apărute in presă cu ocazia ediției „învățăturile lui Xeagoe Basarab către fiul său Theodosie" la e- ditura „Minerva", precum și articole din presă cu prilejul Împlinirii a 450 de ani de la moartea voievodului.Se cuvine reținut anunțul de ia sfirșitul volumului i „Ca un omagiu adus memoriei lui Xeagoe Basarab și jini activitatea tăfii ce poartă domn cărturar autor pentru fost cedate in întregime Socie tatii Culturale „Xeagoe Basa- rab* din Curtea de Argeș".
„Rotonda 13“ cunoscuta manifestare a Muzeului literaturii române este dedicată săptămâna viitoare omagierii lui Tudor Vianu de la a cărei naștere se vor implini de curînd 75 de antLa această seară omagială, prezidată Șerban Ciocu-

...și In același timp premieră pe țară, „JOHN GABRIEL BORKMAN" de Ibsen, la emisiunea teatru T.V., marți seara. Autorul numea acest personaj un „Napoleon al finanțelor căzut în prima sa bătălie"; Transpunind această piesă pe micul ecran, regizorul Petre Sava Băleanu a operat o riguroasă analiză psihologică a personajului central, fără a lipsi, totodată, spectacolul de intensitate dramatică.Vă recomandăm acest spectacol pentru calitatea sa artisti- dar și pentru prilejul pe

...găzduită de sala Dalles din Capitală reunește numeroase lucrări de pictură, sculptură și grafică ale artiștilor contemporani din aceste republici, lucrări care constituie adevărate documente ale profundelor mutații și transformări pe care aceste popoare le trăiesc continuu. Expresii ale artei culte care începe să se ____tureze, cum se subliniază în catalog, „o dată cu formarea statului sovietic", ele poartă încă semnele unei viziuni tradiționale (în sensul colorismului viu, al decorativismului, tipic mai ales în arabesc etc.).Expoziția mai cuprinde șl o suită de lucrări de artă decorativă și aplicată.
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DUMINICA, 12 NOIEMBRIE 1972

- orele 11 și 19,30; 
TRASNITUL 

ora 19,30: Teatrul 
SOLDĂȚELUL 

ora 10: CINCI SĂPTĂ-

12.30 Promenada duminicală. 
20.00 Deschiderea emisiunii de sea
ră. Eroi îndrăgiți de copii : Peti. 
20.25 Teatrul liric TV. Singe vie- 
nez. — operetă de Johann Strauss. 
21,15 Reportaj bucureștean. 21.30 
La cererea telespectatorilor : Bă- 
trînul tei. Seară de romanțe cu 
Dan iordăchescu. 21,55 Telex teh- 
nico-știintific. 22,10 Film serial : 
Mannix (reluare).

16,30 Agenda. 16,40 Cîntece popu
lare. 17,05 Film documentar. 17,20 
Pagini muzicale de mare popu
laritate din literatura pianului. 
17,45 Film artistic „Roșu și auriu" 
— producție a studiourilor polo
neze

nă. 18,15 Ritm, tinerețe, dans. 19,00 
Drumuri In Istorie. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. în cinstea 
aniversării Republicii — Cronica 
marii Întreceri. 20,00 Arc peste 
timp : „Pămint vulcanic". 20,15 
Teleenciclopedla. 21,00 Film serial 
„Mannix". 21.50 Ritmurile operetei. 
22,20 Telejurnal. 22,30 Săptămîna 
sportivă. 22,45 Varietăți internațio
nale. Meridiane melodii... Retntil- 
nire cu mari vedete ale muzicii 
ușoare.

9,00 Deschiderea emisiunii. 9.05 
Cunoașteți legile ? 9,20 „A fost o- 
dată ca niciodată...". 9,50 De vorbă 
cu gospodinele. 10.05 Mai aveți o 
întrebare ? 10,45 Vetre folclorice : 
„Sălaș de cintec românesc". 11,15 
Comentariu la 40 de steme — ju
dețul Dolj. 11,35 Capodopere ale 
muzicii universale. 12.23 Panoramic 
științific. 12,45 Telejurnal. 16,30 
Deschiderăa emisiunii de dupâ- 
amiazâ. Emisiune în. limba germa-

PRAGA, 
19.30; 

al i.A.T.C. :emigrat 
’Australia

simbatA, n noiembrie 1972
Opera Română : BORIS GODU

NOV — ora 19.30: Teatrul de Ope
retă : VOIEVODUL ȚIGANILOR 
— ora 19,30; Teatrul Național „I.L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : TRA
VESTI — ora 20; (Sala Studio) : 
IADUL ȘI PASAREA — ora 20; 
.ealrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LEONCE ȘI 
l ENA — ora 20; (Sala Studio) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : STANA — ora 19.30; 
(Sala Studio) : SCHIMBUL — ora 
20: Teatrul de Comedie : FATA 
MORGANA — ora 20; Teatrul 
Mic : PISICA SĂLBATICA — ora 
19.30: Teatrul Giulești : ...ESCU — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 19,30; (Sala Victoria) : 
TRASNITUL MEU DRAG — ora 
19.39; Teatrul „Ion Creangă" : 
SOLDĂȚELUL DE PLUMB — ora 
16: Teatrul „Ion Vasilescu" : CÎND 
REVOLVERELE TAC — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : ARICIUL ALBASTRU — ora 
17: Circul „București" : SPECTA
COL INTERNAȚIONAL MOSCO
VA, ULAN BATOR, -----------
BUCUREȘTI — orele 16 și 
Studioul de Teatru ‘ * 
AUTORUL MOARE AZI — ora 20.
DUMINICA, 12 NOIEMBRIE 1972

Opera Română : GISELLE — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — ora 10,30; LĂSA- 
ȚI-MĂ SĂ CÎNT — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : COANA CHIRI- 
ȚA — ora 10; DULCEA PASĂRE 
A TINEREȚII — ora 15: OAMENI 
ȘI ȘOARECI — ora 20; (Sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora 
10: JOCUL DE-A VACANȚA — 
ora 15: DESPRE UNELE LIPSURI, 
NEAJUNSURI ȘI DEFICIENȚE IN 
DOMENIUL DRAGOSTEI — ora 
20: Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTĂ — ora 
10,30; PLAY STRINDBERG — ora

(Sala Studio) : VICARUL 
ora 10,30; VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20: Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : BUNA 
SEARA, DOMNULE WILDE — ora 
10: ADIO CHARLIE — ora 15,30; 
OMUL CARE... — ora 19.30; (Sala 
studio) : SORA CEA MARE — ora 
16; GAIȚELE — ora 20; Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — ora 10,30; 
MUTTER COURAGE — ora 20; 
Teatrul Mic : PISICA SĂLBATICA 
— ora 10,30; DUPĂ CĂDERE — 
ora 19.30: Teatrul Giulești : GEA
MANDURA — ora 15; OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19.30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE CU- 
VÎNTUL - 
Victoria) : 
DRAG — 
Creangă" : 
PLUMB —_________________ ______
MINI ÎN BALCON — ora 16; Tea
trul „Ion Vasilescu" : CIND RE
VOLVERELE TAC — ora 10; SI
CILIANA — orele 16 și 19.30; Stu
dioul „Casandra" al I.A.T.C. : AU
TORUL MOARE AZI — ora 20; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : ARICIUL ALBASTRU — ora 
11: (Sala Academiei) : TIGRIȘO- 
RUL PETRE — ora 11; Circul 
„București" : SPECTACOL INTER
NATIONAL MOSCOVA. ULAN 
BATOR, PRAGA. BUCUREȘTI — 
orele 10; 16 și 19,30.

Producție □ studiourilor italiene ....... EMIGRAȚIEI SI SOCUL REALITĂȚII CARDINALE și ALBERTO SORDI înONEST, EMIGRAT TN AUSTRALIA Regia : Luigi Zampa 
programul viitor la cinematograful Patria din Capitală

8,15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți. 8,30 Cravatele 
roșii. 10,00 Viața satului. 11,10 Mari 
muzicieni la București. 12,00 De 
strajă pati ă. 12.30 Emisiune în 
limba maghiară. 14,00 360 de grade. 
18.10 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu". Episodul 3. 
„O insulă pe cer". 19,00 Arc peste 
timp. Lugojul de ieri și de azi. 
19,25 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Comentariu la 40 de steme i 
județul Galați. 20,20 Vetre folclori
ce. Comori sucevene. 20.40 Film 
artistic : „Cursa de 100 de km". 
21,55 Spectacol in alb și negru. 
Emisiune muzical-coregrafică. 22,30 
Telejurnal. Duminica sportivă.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Sociaii'te Romi- nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis lui GUSTAF VI ADOLF Regele Suediei, următoarea telegramă :Cu ocazia aniversării zilei de naștere, adresez Maieu-: : Voastre felicitări călduroase și cele mal bu-.e :-=r: ce s*-a- tate si fericire personală, iar poporului suedez urări ie -a-»șl prosperitate.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit o telegramă din partea primului ministru
al guvernului Republicii Democrate Vietnam, Fam Vg« Dong, prin car* exprimă r~a- doleante In legâ'urâ eu catastrofa de la exploatarea teri Urieanl.

Vizita ministrului italian
al afacerilor externeVineri dimineața, la Ministerul Afacerilor Externe au avut loc convorbiri oficiale intre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Italiene, Giuseppe Medici.In cadrul convorbirilor, desfășurate intr-o atmosferă cordială. de prietenie și înțelegere reciprocă, au fost abordate probleme privind relațiile bilaterale, evidențiindu-se noi posibilități pentru continua lor dezvoltare și s-a făcut un schimb de vederi asupra problemelor Internaționale, îndeosebi asupra celor referitoare la securitatea gi cooperarea în Europa.

★■* 'Vineri după-amiază, Ion Pă- țan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a primit pe Giuseppe Medici, ministrul afacerilor externe al Italiei.

In aceeași zi, ministrul afacerilor externe al Italiei. Gtas*ppc Medici, a avut o tntfte:ee ~- ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor. Ange-s Miculescu.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Italiene. G.uaep- pe Medici, a ofer-.t —iner tm dineu in onoarea m;nistrului afacerilor ex’eme al Reptibli—i Socialiste România. George Macovescu.In timpul dineului. desfășurat intr-o atmosferă cordială. Giuseppe Medici »i George Maoovescu au roetit toasturi.
★Cu prilejul vizitei in tara noastră a ministrului afacerilor externe al Italiei. G.useppe Medici. ambasadorul acestei țâri ia București. Antonino Restive, a oferit vineri seara, e recepție in saloanele ambasadei.Recepția s-a desfășurat I“- tr-o atmosferă cordial A

t

1 ffAU SOSIT RECRUȚI ASEARĂ"
irrtr-Ț.iie a . t~~* M aeoe- mere, te • «cerea eaJtiiăr. moarte.

într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Timiș al P.C.R. informează că unitățile agricole cooperatiste din județ au încheiat, în ziua de 10 noiembrie a.c., însămînțarea culturilor de toamnă pe întreaga suprafață planificată.Unități agricole de stat și cooperatiste din județul Mehedinți, au încheiat însămînțârile de toamnă.Informînd despre acest succes printr-o telegramă adresată Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu. Comitetul județean Mehedinți al P.C.R. subliniază că, în urma eforturilor deosebite depuse de lucrătorii de pe ogoare și a bunei organizări a miiffciî au fost însămînțate 73 652 hectare, din care 62 725 cu grîu și secară.Ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, a oferit vineri un dejun în onoarea delegației Marii Adunări Naționale a Republicii So cialiste România, condusă de tovarășul Ștefan Voitec. președintele Marii Adunări Naționale care a făcut o vizită în Uniunea Sovietică, la invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Vineri dimineață. a Bâri’it Bucureștiul îndrepți ndu-ze spre Sofia. Abaua Samad Azad. ministrul afacerilor externe al « Republicii Populare Bangladesh, care, la invitația ministrului a- f acer .lor externe al Republicii Socialiste România. George Ma- covescu. a făcut o vizită ofiria- lâ in tara noastră.Oaspetele a fost însoțit Se prof. Rahman Soohan. membru al Comisiei de planificare. Re- zaul Karim, director general in Ministerul Afacerilor Externe. Shafi Sami, director in MAE.La aeroportul Otopeni. ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bangladesh a fost condus de Vasile Gl ga. adjunct al ministrului afacerilor externe și de funcționari superiori din M.A.E.A fost de fațâ Spas Gosno- dov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București.Vineri, delegația militară finlandeză. condusă de generalul- locotenent Paavo Hal’tu. șef al pregătirii de luptă al Forțelor de Apărare ale Finlandei, care face o vizită oficia.â in tara noastră, a fost or-mită de z<—e- ralul de armată Ion I-*- ti. - - nistru! Forțelor Armate a’-’ Republicii Sor'sl'V* Rnc-t- a La primire a fo«* d* fată P»—r Martin Suomri’.a. a —-asadorL Finlandei la București.
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La catafalcul lui
ATHANASE JOJAVineri dimineața, sicriul cu A corpul neînsuflețit al academicianului profesor Athanase Joja, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră, a fost depus in holul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.încadrat de drapelele de partid și de stat, pe un panou îndoliat se află portretui eminentului militant pe tărim politic, înflăcărat intelectual comunist, reputat om de știință și cultură român. Llneă catafalc, pe perne de catifea vișinie, sînt rinduite ordinele și medaliile pe care Athanase Joja le-a primit pentru meritele sale în activitatea politică, didactică și știin- ți fică.In jurul catafalcului au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Marii Adunări Naționale, Academiei Republicii Socialiste România,

Academiei de Științe Sociale și Politice. Ministerului Educației și Invățămîntului. Comitetului foștilor luptători a-.f ’H-j: . Asociației oamenii r de știință, Senatului Universității București. Asociației -Românii”, Secției de științe filozofice, psihologice și juridice a Academiei, Institutului de filozofie »i a Centrului de logică ale A-ade- miei de Științe Sociale si Routine, din partea altor instituții- în cursul dună-amiezii. In acordurile marșurilor fur.e*v». numeroși activiști de partid și de stat, academicieni și alți oameni de știință, ar’â și cultură, muncitori din întreprinderile Capitalei, student! si e>vi. intr-un șir neîntrerupt. au venit să-si ia rămas bun de la Athanase Joja.La catafalc, au făcut de ga-iă activiști de partid si de stai, academicieni, profesori universitari si alte o“-s->-al:tâti cultn- ra!-știir.țifice din tara noastrî.
r

ȘTIINȚELE 
SOCIALE

(Urmare din pag. etic, după cum nu poți fi pe deplin la adevăr.Știința socială iși afirma tot mai
nmoral dacă faci rabatȘtiința socială iși afirmă tot mai pregnant prezența. Ea lucrează la dâltuirea capacității de orientare, sedimenteozâ in personalitate perspectiva istoriei și conștiința legitimității prezentului. îl învață pe om că, in aceeași măsură in care pune stăpinire pe tehnică și face mașina să lucreze pentru el, trebuie să domine conștient și proprii e sale relații, să și le structureze astfel incit să-și afirme deplin esența. Valoarea sa formativă nu este nicidecum secundară sau complementară. ci primordială și multilaterală.lată de ce cred că speculația ii paște nu numai fundamentele, ci și finalitățile.Apelul la realism și metodicitate, la argumentație faptică și renovare in pas cu vremea nu este o simplă punere a unei probleme. Este, de fapt expresia conștientizării multiplelor resurse și finalități pe care le are marxism-leninismul. Pe care le are o concepție crescută din practică, aptă de permanentă dezvoltare. A ști sâ transmiți marxism-leninismul din generație în generație ca pe o valoare autentică a culturii este o chestiune de competență și dăruire. Acțiunea revoluționară de transmitere și de instruire a tinerelor generații cu principiile și legitățile dezvoltării societății socialiste se bucură, in mod firesc, de multă atenție. In centrul preocupărilor tuturor celor care predau științele sociale ca și al organizațiilor de tineret, trebuie să stea puternica și convingătoarea îmbinare între teoria și practica revoluționară, spiritul militant, fermitatea ideologică. Acestea definesc atitudinea comunistă și în acest spirit, recomandat de conducerea partidului, trebuie să acționăm cu toții, educatori, profesori, studenți și elevi. Ele sînt trăsături care precizează obiectivele educației și disciplina în strategia atingerii lor.
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După ce sezonul internațional 
s-a încheiat

f/e campionatDiaamo-C.S.M. Reșița. Misiune foarte grea pentru reșițeni. Nu-i exclus ca ei sâ facă surpriza unui joc bun și a unui rezultat onorabil. Mai ales că ofensiva dinamoviștilor nu se -•găsește. Unele piese de bază sîr.t obosite și practică tot mai mult un joc lipsit de coeziune, de orizont ți perspectivă. Nelu Nunsreiller, să recunoaștem, are probleme I
AVANCRONICA ETAPEI

*»M landei ae ersăptsrâ si irv* amuze zsăc flfeeeai e- m« Oacarr W-ițaa. amacmes- » ir tttasr kt >azxC G«e*mă- aesa t!"ad VmbdR. attfetcă le Casa ar -x-mra a sadbraaăer

r " n

răcaa a V-e. ți cum in came- . tm’ ade de «ire nu »m gă- \ a<. ta aoee atari, decit un nn-Țir 4. ee-em podit că \fihat 
Kc — firi tă mai aibă ne
tot de mtuirări suplimenta
te — na cu mai repeta it- prece de ieri: lipsă de la 
scoală- pentru a fi prezent, 
m schimb, intr-unui din ho
lurile cinematografelor de pe 
buletard. fondurile de față 
m-i ite incățătură de minte! 
O atenționare, insă, ți pen
tru părinți '

Rubrică realizată de ANDREI BARSAN
ciazi exact de ce-I lipsește Rapidului — o ofensivă penetranta, periculoasă, tînâră, eficace- Nici apărarea Rapidului nu-i în regulă. Dacă austriecii, cu jocul lor atît de romantic, i-au dat, miercuri, de furcă...pentru Va însem- antrenorul

PUTETI DEVENI CORESPONDENȚII 
„ACTUALITĂȚII"Tirăral Flc-es ^in Caracal, ne întreabă intr-o seri»««are dacă poate saa aa deveni corespondent voljptar al zia- rota; mostre, dacă trebuie îndeplinite, in acest scop, anumite road^n. Profităm de acest prilej, pentru a răspunde, nu numai uteevaului Flarescu. ri. implicit, și altor tineri, ce mat 4e-:nta de a intra in rîndul corespondenților .Srialeri tiaerelulai*.aemtlft a eomărwl acestor prețioși și-au expri- voluntari aicolaboratori — care se desedesc a fi corespondenții voluntari — să fie cit mm larg. Ei sint aceia care (prin intermediul variatelor relatări trimise caprinzind evenimente la zi, fapte deosebite, .1- i-._ — intr-un cuvint aspecte cu c. re■ - - ntact d rect, pe care le observă și le consideră înde a merita interesul masei de cititori) pot îmbogăți «-• i-.es tematică a paginilor, le pot amplifica capacitatea te -- adere a celor mat diverse realități, din toate colțurile 3- l din toate domeniile de activitate.Or-se tânăr care se simte in măsură să ne comunice asemenea relatări, poate deveni unul din corespondenții noștri vo- substanțiale. ateresante.le vom face ca material de ■nâormaro si d«r amenta re — ziarul dumneavoastră și al neslra va ev ea de ciștisat. Ceea ce vă va oferi, sîntem siguri, • reaH sadmlactie. prilejul unor experiențe personale deosebite. Credem, drac* Ftorea Fior eseu, că, prin intermediul rindu- r- cr <e m <rs_ a» dat răspuns, nu numai intrebării tale, ci si aaSeitâriler celorlalți viitori (incepind chiar <*<' miine — e« - • ;<»d -» ’ corespondenți voluntari ai „Scinteiî

feaatae Ca atit cu cit scrisorile dvs. vor fi mai mm <ee<-.«e. mai frecvente, cuprinzind aspecte | «Btdrte — cărora (evident ia limita posibilităților), tec * rect te re lena r sau pe care le vom folosi
etului”.
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ERA DE FAPT ZOIA 
MATEI...— Sint fată serioasă, vă augur : ani mai îngrijit și ropiii altor cetățeni ; mă pricep la gospodărie.Inginerul constructor Mihai Stegărescu din Galați a angajat-o deci ; cei doi copii ai săi, sub 3 ani fiecare, nu puteau fi lăsați toată dimineața, in timp ce el și soția sa se aflau la serviciu. Au trecut citeva zile, Purtările tinerei Maria Dumitrescu — acesta era și numele înscris in buletinul său de identitate — din București i s-au părut totuși (greu de spus în mod precis din ce motiv), destul de ciudate inginerului Stegărescu. Cercetează cu mai multă a- tenție buletinul tinerei. Și acesta i se pare, de asemenea. a nu fi tocmai în regulă ; parcă ștampila de pe fotografie nu era reglementar... Dar înșela, dacă tinăra tr-adevăr o fată de Totuși răspunderea, o datora copiilor, certitudinea că aceștia trebuie să primească o educație sănătoasă, să se afle doar in preajma unei persoane cinstite, il determină să aten

singuri

aplicată dacă se era întreabă ? grija ce

I

I
I
Iționeze. discret, organele de miliție.Concluzia, Maria Dumitrescu din Capitală era de fapt Zoia Matei din comuna Speriețeni (Județul Dîmbovița) : buletin de identitate fals, zece furturi la activ, care încerca să se sustragă urmăririi penal» deghizin- du-se in „ingenua- îngrijitoare de copii. Oricum, paza bună trece primejdia rea.

BINE ZICI, FRATE ISe aveau ca frații ? Mai mult, erau chiar frați : Pe- trea și Mihai Bănicu. Același nume, aceeași ocupație: nici una (cinstită) ! Se îndeletniceau cu escrocheriile, furtul.— Petrică, ce-ar fi să dăm niște „lovituri" la casele automate din Gara de— Bine zici, e atita zeală pe acolo, incit ne simtă nimeni.Zis și făcut : au deci din comuna Bogza (jud. Vrancea) și au poposit în Capitală Insă, socoteala de acasă nu cea... din Nici aici, nu-ți poți ganele de pistat prompt și acum doi vor trebui să răspundă pentru faptele comise.

Nord ? imbul- n-o săpornit
s-a potrivit cu gara de Nord ! ca pretutindeni, face de cap. Or- miliție i-au de- cei

CORESPONDENȚE NEFRANCATE
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Judecata comisiei de disciplinăDin comunicatul comisiei de disciplină a F.R.F., aflăm cu stupefacție că in ședința sa de joi seara, luind in discuție cazurile jucătorilor Lică și Cimpeanu, de la „U“ Cluj, onoratul plen al „dreptății", a dictat, împotriva căpitanului echipei clujene, exemplu de sportivitate și modestie, o suspendare de o etapă, iar iui Lică — eliminat de pe teren — i-a administrat o... mustrare. Cit de paradoxală și echivocă este această judecată, ne-o demonstrează și numai acest fapt : jucătorul care a fost eliminat de pe teren, primește o mustrare, iar cel care a jucat 90 de minute, deși comunicatul afirmă că fișa lui Cimpeanu este „imaculată pină acum", este suspendat 1 ?Dar nu acesta e mobilul intervenției noastre. In cazul în speță, cum am mai spus, nu jucătorii trebuiau chemați în fața comisiei de disciplină (și testare a competenței), ci arbitrii. Comunicatul vorbește despre „prestația necorespunzătoare a arbitrului. care a creat surescitare în (pe) terenul de joc !“. Dacă comisia recunoaște acest lucru — și nu are încotro, pentru că greșelile de arbitraj au fost flagrante, tendențioase și ele nu puteau să nu aibă drept consecință degenerarea jocului — atunci de ce nu i-a absolvit din capul locului pe acești doi falși împricinați, de sancțiuni. Nu pledăm pentru protestele jucătorilor, dar cel puțin in cazul de față, care va avea drept urmare, probabil. scoaterea din lot a arbitrului M. Băduiescu — ele sînt justificate. Atunci...
Petrolul-U.T.A. Iată o partidă echilibrată, unde învingătorul robabil, va fi decis de un singur gol. După Rapid — cu 4 -?ljri — Petrolul se dovedește — cu 5 goluri — una dintre e- -.ipe’e cele mai ineficace. Să f: găsit Iile Oană șl elevii sâi, între timp, soluții noi ?Rapid-Jiul. Revelația camplo- -.atului. Jiul, poate emite pre- ter.ț:: Ia un rezultat favorabil. Echipa din Valea Jiului benefi-

■B vor vedea tm spectacol bun. Cele dc-xâ team-uri avansează, fără ncea nralt z^usnot șt reclamă modest dar sigur.* și iată-le irrind spectaculos. Cine ar fi -mut că C FJU Cluj se va uita ăe sus, la Dinamo, Rapid, U.T.A. ri r. C. Argeș ? Numai să nu se lase amețită de aerul tare al înălțimilor. Iată de ce susținem si noi cn căldură ca ceferiștii -lujeni să participe Ia campionatul internațional feroviar.

- Cred că o să fie tare greu lâ trec Jiul pe frigul ăsta.Bazil Marian apariția lui Du- mitriu II, o reorganizare și împlinire a unei concepții clare de joc ? Vom vedea, mfine, primele sclipiri. V. cabulea
Desene de M. OPROIV

MERIDIAN

DIN PROGRAMUL COMPETIȚIONAL

O ultimă șansă a codașului. (Apropo de U. Craiova-Steauo și U. Cluj-Farul)Farul joacă foarte bine în deplasare, iar pentru studenți. gluma se cam îngroașă, situația devine periculoasă. Antrenorul St. Onisie declară că o parte din punctele pierdute se dato- resc arbitrajelor. Poate că are dreptate. Dar asta trebuie să ducă la demobilizare ?Univ. Craiova-Steaua. Indiscutabil, la Craiova are loc derbiul etapei. Oltenii joacă bine acasă, marchează goluri. Numai să nu fie care cumva un handicap absența lui Oblemen-

FOTBAL — Mîine are loc cea de-a X-a etapă a diviziei naționale. In Capitală au loc următoarele partide : DINAMO— C.S.M. REȘIȚA, stadionul Dinamo ora 14 și RAPID—JIUL, stadionul ,S3 August”, tot de la ora 14. In țară sînt programate partidele : F. C. ARGEȘ— SPORTUL STUDENȚESC ; S.C. BACĂU—A.S.A. ARMATA TG. MUREȘ; „U” CLUJ—FARUL; UNIVERSITATEA CRAIOVA— STEAUA ; STEAGUL ROȘU— C.F.R CLUJ ; PETROLUL- U.T.A.RUGBI. Duminică are loc în Capitală întîînirea internațională amicală dintre ROMANIA și R.F. a GERMANIEI. Partida se va disputa pe stadionul Dinamo, începînd de la ora 12 BASCHET. Azi. în sala Giu- lești, are loc începînd de la ora 17' partida Rapid—Dinamo (m), urmată de întîînirea feminină

din cadrul C.C.E. Macabi Tel Aviv mîine în sala Dinamo va avea loc cuplajul dintre I.C.H.F.— „U” Cluj (m) (ora 10) șt I.E.F.S.— Farul Constanța (m) (ora 11) fntllniri ce contează pentru campionatul național feminin.VOLEI. Azi, în campionatul divizionar i sala Progresul : Constructorul—Universitatea (fi — ora 17 iar mîine, în sala Giuleștl : Electra—„U“ Cluj (m) ora 9 ; Progresul—Rapid (ml ora 10 ; Rapid—Ceahlăul P Neamț (f) — ora 9,30 : I.E.F.S.— Steaua (m) — ora 10.30.HOCHEI. — Pe patinoarul 
.S3 August” s-au reluat întrecerile din cadrul campionatului național. Azi In grupa B (turub I) partidele : Tîrnava—Avîntul (ora 9,30) și LP.G.G.—Agronomia (ora 11,30), iar duminică In grupa A (turul TII) : Miercurea

dintre Rapid— (ora 18,30), iar Ciuc—Dunărea (ora 16,30) și Dinamo—Steaua (ora 18.30).LUPTE LIBERE. — In cadrul etapei a III-a a campionatului republican au loc intllniri Ia București, Brașov, Tg. Mureș, Constanța, Brăila si Iași.POPICE. — Azi, in Capitală, în cadrul campionatului feminin are loc întîînirea Instalatorul—Voința Constanța, pe a- rena Instalatorul de la ora 16. iar în campionatul masculin, azi de la ora 16 și miine de la ora 8 partida Rapid—Laromet.JUDO. — Duminică, de la ora 15, în sala Gfulești, are loc partida dintre Rapid—Vagonul A- rad—Constructorul Miercurea Ciuc, meci decisiv pentru rapi- diști în cursa pentru cucerirea titlului, urmată de întîînirea dintre I.E.F.S.—Sc. Sportivă nr. 2—Dinamo Brașov.
GABRIEL FLOREA

• Turneul internațional de tenis care are loc la Stockholm pe teren acoperit a continuat aseară cu desfășurarea meciurilor din cadrul sferturilor de finală. Campionul român Ilie Năstase a jucat în compania lui Drysdale (Republica sud A- fricană). Obținînd victoria cu 6—3, 4—4, Ilie Năstase s-a calificat în semifinalele competiției.• Cea de-a treia ediție a „Turneului campionilor” la tenis se va desfășura, între 28 noiembrie și 3 decembrie, în sala „Blaugrana" din Barcelona.La actuala ediție a competiției, cu care se încheie sezonul internațional 1972, vor participa, asa cum prevede regulamentul, primii opt jucători clasați în „Marele Premiu — F.I.L.T.".• La Ziirich, a avut loc vineri la amiază, tragerea la sorți pen-: tru stabilirea programului jocu- | rilor din optimile de finală ale „Cupei U.E.F.A." la fotbal. Iată programul acestor Intîlniri Ararat Erevan—F C. Kaiserlau- tern (R.F. a Germaniei) ; F.C. Koln—Borussia Moenchengladbach ; Steaua Roșie B -lgrad— Tottenham Hotspur ; TwenteEnschede—I’Palmas ; O.F.KBelgrad—Beroe Stara Zagora ;

F-C. Porto—Dynamo Dresda; Vitoria Setubal—Internazionale Milano ; Dynamo Berlin—F.C. Liverpool. întîlnirile care se vor disputa după sistemul tur-retur, vor fi jucate la 29 noiembrie și respectiv 13 decembrie.în cadrul acestei ședințe s-a stabilit ca meciurile din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni", „Cupei Cupelor" (in care este calificată și echipa Rapid București), și „Cupa U.E.F.A." să fie trase la sorți la 14 februarie 1973 la Franckfurt pe Main.
PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL NR. 46 

(Etapa din 12 noiembrie 1972)Dinamo—C.S.M. Reșița 1Rapid—Jiul 1Univ. Craiova—Steaua 1S.C. Bacău—A.S.A. Tg. Mureș 1Steagul roșu—C.F.R. Cluj 1,,U“ Cluj—Farul. 1Petrolul—U.T. Arad 1Atalanta—Torino 2xFiorentina—Milan 1x2Internazionale—Napoli lxLanerossi—Bologna 2Roma—Lazio lxTernana— Cagliari lx
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I(ffil evenimente prezentate 

de comentatorii noștri de peste hotare
Semnificația 

unor 
invitații

La 22 noiembrie începe 
reuniunea pregătitoare 
a Conferinței general- 
europeneAșadar, reuniunea pregătitoare a Conferinței general-euro- pene pentru securitate și cooperare va începe la 22 noiembrie la Helsinki. Un comunicat al Ministerului de Externe ai Finlandei anunță că cele 34 de invitații la reuniune au fost înaintate reprezentanților diplomatici ai țărilor interesate (toate statele continentului european, S.L'.A. și Canada) acreditați în capitala finlandeză.Sensul profund pozitiv și importanța majoră a consensului asupra convocării reuniunii de la Helsinki constă în faptul că el marchează, în fond, consensul asupra necesității depășirii stadiului declarativ și trecerii la acțiune concretă pe planul pregătirii conferinței general-eu- ropene. Consensul acesta asupra începerii imediate, la 22 noiembrie, a preparativelor minuțioase pentru marea conferință a securității și cooperării traduce, de fapt, realizarea adevăru

Tablou 
electoral 

vest-german 
O săptâmînă pînă la a- 
legerile pentru Bunde
stagCu o săptâmînă înaintea încheierii oficiale a campaniei e- lectorale în vederea alegerilor pentru Bundestag, confruntarea dintre principalele forțe politice pretendente la conducerea viitorului guvern a căpătat forme neobișnuit de dure. Observatorii scenei politice vest- germăne remarcă îndeosebi desfășurarea unui aparat propagandistic de proporții nemaiin- tilnite — afișe, manifeste, broșuri. fanioane, insigne, discuri, mărfuri de larg consum, inserate de presă, cuvintări la radio și televiziune, declarații, articole și interviuri, apeluri si sloganuri. întîlniri cu alegătorii, statistici și sondaje de opinie — un adevărat arsenal de metode și mijloace a fost pus în mișcare pentru determinarea opțiunii și obținerea votului cetățeanului de rînd. Această ..americanizare" a campaniei electorale. însoțită de o creștere spectaculoasă. de aproape două ori. a cheltuielilor față de 1969. își are explicația în ..miza" deosebit de importantă a partidei.Pînă în 1969, datorită poziției dominante pe care o dețineau creștin-democrații, alegerile la nivel federal deveniseră mai mult o modalitate de reînnoire a mandatului unui guvern con

MINISTRUL DE EXTERNE ,U OLANDEI 
DESPRE PROBLEMELE STCURITĂIII 

Șl COOPERĂRII IN EUROPAMinistrul afacerilor externe al Olandei, Norbert Schmelzer, a acordat un interviu Televiziunii române, în legătură cu problemele securității și cooperării pe continentul european- Răs- punzînd unei întrebări privind rolul normalizării și dezvoltării în diverse domenii ale relațiilor dintre statele continentului nostru, în cadrul eforturilor de e- dificare a unui sistem de securitate și cooperare în Europa, ministrul de externe al Olandei a relevat, ca o caracteristică a contemporaneității, faptul că, dincolo de sistemul social-politic căruia îi aparțin, statele și popoarele, fie ele mari sau mici, sînt strîns legate _ între ele. Pentru a crea o mai mare abundență de bunuri — a subliniat dl. Norbert Schmelzer — pentru a extinde bunăstarea și pentru a realiza și salvgarda o pace durabilă în lume, pentru a evita pericolele care ne-ar a- fecta deODOtrivă — militare, nucleare, ale mediului înconjurător —■ în toate aceste domenii devenim mai legați unii de alții. De aceea, acestea sînt probleme care privesc atît țara dv., alte țări ale Tratatului de la Varșovia, cît și țările occidentale, diferiteca sistem social-politic. Fiecare poate să-și aleagă propriul sistem, dar diferența de sisteme nu trebuie să ne împiedice să încercăm să descoperim ceea ce avem comun, să descoperim mijloacele și posibilitățile comune de a ajt.nge la un mai înalt grad de înțelegere și încredere' reciprocă, la o colaborare mai largă. In acest sens, conferința general-europeană reprezintă 

lui axiomatic că pacea, securitatea și colaborarea în Europa, Ia fel ca oriunde altundeva, cer nu numai afirmarea unor idei, ci o consecventă acțiune pentru transpunerea gîndului în faptă, a principiului în acțiune. In a- ceastă lumină, convocarea reuniunii pregătitoare, amorsarea unor convorbiri multilaterale, concrete și constructive, cu participarea activă, pe bază de deplină egalitate, a tuturor statelor interesate, poate și trebuie să constituie un pas important în crearea condițiilor pentru întrunirea cît mai grabnică a Conferinței general europene pentru securitate și cooperare.Satisfacția pe care o resimte opinia publică din țara noastră în legătură cu această nouă fază în care intră pregătirea Conferinței general europene, vizează atît caracterul încurajator ai evenimentului în sine cît și conștiința faptului că România socialistă a jucat și joacă un rol dinamic, activ în promovarea securității și cooperării europene. România a adus prin- tr-o serie de acțiuni, inițiative și propuneri, prin normalizarea și dezvoltarea multiplă a relațiilor sale cu diferite state europene. o contribuție substanțială la activizarea acțiunilor pentru securitate, pentru asanarea climatului politic pe continent. Acțiunea constantă, pe care țara noastră a desfășura- t-o și o desfășoară viguros, a- lături de celelalte țări socialiste, alături de alte țări ale continentului, pentru succesul ideii Conferinței de securitate gene- ral-europeană. jalonează o contribuție in mod aparte importantă. de certă utilitate principială și practică, larg recunoscută pe plan internațional. Ne 
dus de U.C.D.—U.C.S., intre altele și datorită faptului câ liberalii nu acceptau incă ideea unei alianțe guvernamentale cu Partidul Social-Democrat. Creșterea ponderii politice a P.S.D. și reorientarea liberală impusă cu cițiva ani in urmă de Walter Scheel, au dus, in 1969. la primul cabinet vest-german condus de social-democrați. care au adus corecturi importante politicii externe a R. F. a Germaniei in direcția normalizării relațiilor cu țările socialiste și a înscrierii sale in contextul procesului de destindere și cooperare europeană. Creștin- democrații. aflați pentru prima dată in opoziție. au încercat, după cum se știe tără succes, să blocheze această politică de deschidere promovată de guvernul cancelarului Brandt, reușind totuși să surpe majoritatea acestuia in Bundestag si să impună devansarea datei a- legerilor. Pentru U.C.D.—U.C-S„ care pare sâ fi ajuns la concluzia că răminerea mai departe in opoziție, ar putea duce in perspectivă la o slăbire a pozițiilor sale și la o îndepărtare din ce în ce mai pronunțată de pirghiile puterii, problema revenirii la conducerea statului capătă proporțiile unei necesități vitale, motiv pentru care s-a angajat cu vehemență in actuala campanie electorală. Pe de altă parte, social-democrații sint deciși să demonstreze că preluarea de către ei a conducerii guvernului în 1969 nu a fost datorată nicidecum unui simplu accident, ci dorinței și voinței publice de depășire a imobilismului practicat de U.C.D.—U.C.S. pe plan extern si intern. Miza politică atit de importantă a actualei campanii aduce, de altfel, elementul nou al unei participări mult mai active a populației Ia disputa în care sint angajate partidele politice, în contrast evident cu cvasi-indiferența populară in 

un mijloc, o posibilitate, deși r.u singura.Referindu-se, în continuare, la modalitățile practice de realizare a cooperării general- europene, de amplificare a schimburilor economice, tehnice și științifice, ministrul de externe al Olandei a relevat importanța pe care o pot avea, în acest sens, atît contactele bilaterale între state, cît și cadrul oferit de organizațiile internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, Comisia Economică a O1N.U. pentru Europa și, în perspectivă, Conferința europeană pentru securitate și cooperare. Oprindu-se asupra importanței întrunirii conferinței general-europene, dl. Norbert Schmelzer a spus : Dacă am reuși să întrunim o a- semenea conferință, în scopul așezării relațiilor dintre state pe respectul reciproc, definirii genului de relații care trebuie să guverneze relațiile dintre state, dacă am putea ajunge Ia o înțelegere asupra principiilor care trebuie să sublinieze eforturile de diminuare a tensiunii militare care mai există încă și dacă am reuși, nu numai sâ menținem întîlnirile dintre guverne, ci să extindem și mai mult schimbul de idei între popoare, schimbul de informații reciproce, am întreprinde, în- tr-adevăr, un act pozitiv. Consider, a spus în încheiere ministrul de externe al Olandei, că o conferință general-europeană/ar contribui la apropierea popoarelor, la o mai mare înțelegere reciprocă, la îmbunătățirea climatului de încredere pe continentul nostru. 

vom mărgini în acest context să notăm doar ecoul puternic pe care îl au în opinia publică mondială ca și in cancelariile diplomatice declarațiile solemne comune semnate cu prilejul recentei vizite a președintelui Consiliului de stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în Belgia și Luxemburg. Aceste documente, de importanță majoră, oferă un e- xemplu al cadrului și principiilor, consfințite prin angajamente solemne, pe care se pot dezvolta relațiile dintre țări cu orinduiri sociale diferite. Ecoul și interesul stîrnit de acest nou gen de document în perspectiva Conferinței general-eu- ropene, este ușor de înțeles dacă avem în vedere că una din laturile fundamentale ale creării unui sistem de securitate europeană o constituie elaborarea și statornicirea unui sistem de angajamente ferme din partea tuturor statelor în ce privește așezarea raporturilor lor pe temelia unui veritabil cod de norme și principii care să promoveze excluderea forței, neamestecul in treburile interne ale altor țări, dezvoltarea nestingherită a fiecărei națiuni, egalitatea deplină in drepturi a tuturor statelor, cooperarea reciproc avantajoasă.Este convingerea opiniei publice românești că desfășurarea constructivă a convorbirilor in cadrul reuniunii pregătitoare de la Helsinki poale duce, și ea trebuie sâ ducă, la convocarea intr-un viitor apropiat a Conferinței general-europene, la înfăptuirea de pa<i fermi pe drumul transpunerii in viață a ideilor securității și cooperării europene. EM. Rl ( AR
care s-au desfășurat confruntările eleeturale anterioare.O altă trăsătură rara el eristică a actualei confruntări este aceea câ simpatia de care se bucură in rindul populației politica externă lucidă si realistă promovată de cabinetul Brandi, ilustrată concludem de câștigul de voturi înregistrat de P-S-D. la recentele alegeri comunale din Hessa și Saxonîa inferioară. a determinat U.CJ>.—V.CS. să-și axeze campania electorală aproape exclusiv pe problematica economică. Pornind de la rata relativ ridicată a inflației (sase la suta in septembr-ek creștin-democrații isi îndreaptă toate eforturile in direcția discreditării politicii eeonomieo- fi nanei are * guvernului, premi- tind. fără sâ prea poată dezvălui cum. -progres bazat pe stabilitate*. Problema care se pune este in ce mâsnrâ aeeastâ încercare de a rti—nti eeunpor- târi pa nit arde v> putea pune în umbră realizările pe pkaa extern ale guvernului — tennua- rea si ratificarea tratatelor cu Uniunea Sovietică sâ Polonia. acordai cu privire la trafic eu R. D. Germană. stabilirea de relații diplomatice eu K. P. Chineza si parafarea recentă a tratatului privind bazele relațiilor dintre rele două «taie germane. Rezultatele alegerilor comunale din Hess> si Saxoma Inferioară nu au confiroaaL după cum s-a văzut, speranțele crești n-democrate in această privință și este dificil de presupus că ele vor fi confirmate la nivelul federației. Problema care preocupă cel mai mult, ră- mine. de fapt, soart-i liberalilor. Dacă ei vor reuși să se mențină deasupra acelei clauze din dreptul electoral care condiționează reorezentarea unui partid in forul legislativ suprem al R.F.G. de ob'inerea a minimum cinci la sută din voturile exprimate, șansele actualei coaliții cămin aproape intacte.BAZIL ȘTEFAN

• ÎN PERIOADA 29 octombrie — 9 noiembrie, o e- chipă de specialiști de la I.N.C.E.R.C.-București, condusă de dr, ing. Dinu Mora- ru. expert al L.N.E.S.C.O. a executat la biserica-monu- ment istoric de la Boiana (ridicată în secolele X—XIII) lucrări de desalinizare a picturilor murale printr-o metodă originală, medaliată cu aur la Expoziția internațională de invenții de la Viena. Metoda constă in folosirea fenomenului electroosmotic și a efectului de perturbare termodinamică, tot mai mult cunoscut sub denumirea de „efectul Moraru".
La numai 25 de ani• Marele premiu al Academiei Franceze pentru roman a fost decernat tinărului scriitor Patrick Modiano. pentru cartea sa „Bulevardele de centură". Modiano. în vîrstă de numai 25 de ani, este la cel de-al treilea roman al său.Critica franceză de specialitate apreciază că decizia juriului parc oarecum neobișnuită, ținând cont de faptul că acest premiu era acordat, de obicei, unor autori consacrati.• POTRIVIT UNUI RAPORT al Biroului federal de statistici din Wiesbaden, indicele costului vieții a crescut cu 6,4 la sută în Republica Federală a Germaniei în ultimele 12 luni.In mod deosebit, au fost afectate prețurile la o serie de produse alimentare, cărbune și petrol brut.• UN GRUP DE PRIZONIERI de război pakistanezi, bolnavi și răniți, precum și un număr de femei și copii au fost repatriați joi de autoritățile indiene, transmite din Delhi corespon- tul agenției TASS.

Lucrările 
sesiunii 
0. N. U.Președintele sesiunii a 27-a a .Adunării Generale a O.N.U., Stanislaw Trepczyn- ski, a declarat că este in favoarea reconvocării Adunării Generale în vederea admiterii oficiale a R.D.G. și R.F.G pentru ca aceste state sâ aibă posibilitatea sâ participe, ca membre ale O.N.U., ’a conferința europeană securitate și cooperare — transmite agenția ASSOCIATED PRESS. In orice caz- a spus Stanislaw Trepczynski, Republica Democrată Germană trebuie să obțină statutul de observator la Orga-
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Declarația MAE al
Republicii Vietnamului de Sud

Vedere generală din sala unde vor începe lucrările reuniunii pentni securitate europeană din clădirea Dipoli din Helsinki, pregătitoare asupra Conferinței unde se fac ultimele pregătiri.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Vietnamului de Sud a dat pub,ici*.ății o declarație in care se ara*ă că. în luna octombrie, trupele americane din Vietnamul de sud au remis regimului de la Saigon 300 avioane de diverse tipuri, iar la începutul lunii noiembrie, a- cestora li s-au mai adăugat alte 400 de avioane de vinătoare, transport militar și elicoptere, precum și numeroase distrugă
• CAMERA COMUNELOR A ANGLIEI a reinnoit, joi seara, menținerea sancțiunilor împotriva Rhodesiei. Aceste sancțiuni au fost adoptate cu șapte ani în urmă și sînt reaprobate in fiecare an de Parlamentul britanic. In favoarea menținerii, in continuare, a acestor sancțiuni au votat 266 de depu- tați, împotrivă 29. în ce privește Camera Lorzilor, pentru menținerea sancțiunilor au fost exprimate 159 de voturi, iar împotrivă 43.
pe s o hm r rt

845 000 șomeri 
în Anglia• ÎN MAREA BRITANIE, șomajul'continuă să afecteze a- proximativ 845 000 de persoane, a declarat ministrul finanțelor, Anthony Barber. Totuși, a adăugat Barber, numărul actual al șomerilor englezi este în scădere cu aproape 200 000. într-a-

DESCHIDEREA 1NT1LNIR1I MONDIALE
A TINERETULUI MUNCITORSala aceasta sobră, cu candelabre de cristal și coloane de marmură, te îndeamnă la retrospective istorice. Dar in această dimineață ploioasă de noiembrie, cei ce o populează sînt tinerii veniți de pe toate continentele — băieți și fete — iar prezența lor aici la Moscova, la Intilnirea mondială a tineretului muncilor, favorizează o investigație prețioasă in realitățile contemporane. Tinerii din Sala Coloanelor au biografii deosebite, unii lucrează pe plantațiile continentului negru, alții răscolesc subsolul bogat in metal roșu de lingă pereții stincoși ai Anzilor. o parte din ei isi* consumă «existența in uzinele ce au prins rădăcini in Europa, sau pe pămintul avid de ape care își leagă destinul de mu- son. Trăiesc iu țări cu sisteme sociale și politice diferite, dar dincolo de ceea ce reprezintă condiții specifice, in modul lor de trai există o trăsătură comună definitorie : aparțin armatei celor ce muncesc, celor care cu miinile lor și cu agerimea minții făuresc vejori materiale fără de care progresul civilizației umane ar fi de nec once pul.La hotelul Russia in camera care adăpostește Biroul de informații al Întâlnirii, mi s-a relatat cu eiteva oie înainte că la Moscova au sosit peste 400 de delegați din 1W țâri ale lumii. Ei reprezintă 204 organizații naționale și 8 organizații internaționale. La inc rări participă și delegația L ni- unîi Tineretului Comunist condusă de tovarășul Ion Traian Ștefănescu. prim secretar al C—întulni Central al In:unii Tinerel ului Comunist, ministru pentru problemele tineretului.' ineri dimineața a început Intilnirea Mundi iii a tineretului muncitor. In Sala Cotaneler s-au deschis lucrările Conferințe. internaționale „Tineretul muncitor in societatea contemporană și lupta sa pesern dreptnri, progres social, independență navenalâ si pace*.In sala de un alb tulburător pe care re- fiertaarele Televiziunii il subliniază, oas- pefn an fost salutați de personalități marcante aie siețîi publice sovietice. O recunoaștem in prezidiu printre alții, și pe Te- resÂeta — singura femeie care a parcurs drama rih Curmeiului.

Din prezidiul Conferinței face parte și tovarășul Ion Traian Ștefănescu conducătorul delegației române.Primul ia cuv intui Ghenadi lanaiev. președintele Comitetului organizațiilor de tineret din U.R.S.S. care relevă semnificația acestei reuniuni, după care Boris Pono- maricv. membru supleant al Biroului Politic. secretar al C.C. al P.C.U.S. dă citire mesajului pe care Leonid Brejnev, secretar
Prin telefon de la trimisul nostru

EUGENIU OBREA

general al C.C. al P.C.U.S., l-a adresat participanților la intilnire.Evgheni Tiajelnikov, prim secretar al C.C. al Comsomolului, a prezentat raportul ..Tineretul sovietic participant la construirea comunismului". El a înfățișat un tablou cuprinzător al prezenței generației tinere pe frontul muncii pentru comunism, vorbind despre eroismul cotidian al com- «omolivtilor. despre cei ce înfruntă arșița deșertului construind căi ferate, înving ghețurile Xordului, sau smulg pămintului bogății imense. 2 Oi 3 000 tineri sovietici măresc anual rindurile detașamentelor oamenilor muncii. Tinerii pînă la 30 de ani, reprezintă jumătate din efectivele celor ce muncesc. Un comsomolist din doi lucrează in industrie, construcții, transporturi și in sovhozuri.Intilnirea a fost salutată și de ministrul industriei carbonifere al U.R.S.S., de președintele Comitetului de stat pentru'pregătirea profesională de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., de reprezentantul sindicatelor sovietice și de responsabilul Comisiei de tineret a Federației Sindicale Mondiale.Roberto Viezzi, președintele Federației Mondiale a Tineretului Democrat, a subliniat că tineretul muncitor e protagonistul principal al tinerei generații a lumii care

toare. crucișătoare, tancuri și mușini blindate.G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud cere ca Statele Unite să pună capăt agresiunii și politicii de ..vietnamizare" și oricărui angajament în Vietnamul de sud. să înceteze să susțină administrația lui Nguyen Van Thieu și să semneze, fără întîrziere. acordul asupra in- cetării războiului și restabilirii păcii în Vietnam.
devăr. la începutul acestui an, șomajul afecta peste un milion de englezii• ÎN ȘEDINȚA PLENARA, Camera Reprezentanților (inferioară) a Dietei japoneze s-a pronunțat ' în favoarea unei rezoluții. sprijinită de toate partidele politice, prin care se aprobă comunicatul comun japono- chinez, publicat la 29 septembrie, și care stipulează stabilirea de relații diplomatice intre cele două țări.

• ÎNTR-O DECLARAȚIE a Comitetului național executiv al Partidului' Comunist din Irlanda se face apel la crearea condițiilor necesare alegerii u- nei adunări democratice, care să reprezinte întregul popor, și luarea măsurilor necesare pentru lichidarea șomajului, restabilirea păcii și progres social. Partidul Comunist din Irlanda se pronunță pentru boicotarea referendumului anunțat, cere

Interviul noului ministru 
de interne chilianRecentele schimbări in com- i ponența guvernului Unității i Populare, dictate de împreju- . rări, nu vor afecta înfăp- j tuirea programului său de | transformări democratice — a declarat. într-un interviu a- i ccrdat televiziunii chiliene, noul ministru de interne, gene- i ralul Carlos Prats, citat de a- ' genția Prensa Latina. El a men- i ționat că poporul chilian apro- . bă acest program și il va reali- : za in deplină ordine și libertate, i Totodată, ministrul chilian a subliniat meritul personal al guvernului de a fi condus lucrurile spre incheierea grevei ilegale a conducătorilor de autocamioane.
adoptarea unei carte a drepturilor tuturor cetățenilor și eliberarea celor internați în lagăre.

La noua galerie de artă din Berlin a avut loc, vineri, vernisajul expoziției „Ștefan Luchîan".’ Tablourile expuse înfățișează toate etapele din creația marelui pictor. La deschiderea expoziției, organizată în în- tîmpinarea aniversării proclamării republicii, a fost de față Klaus Gysi, ministrul culturii.• VINERI ÎNTREG TERITORII L Ungariei a fost cuprins de mase de ceață, care au provocat perturbarea traficului aerian și feroviar — informează agenția M.T.I. în prima jumătate a zilei, nici un avion nu a putut decola de pe aeroportul capitalei ungare și numeroase curse internaționale ale unor companii străine au fost contramandate. Pe liniile feroviare garniturile au circulat in condiții dificile, înregistrîndu-se pe anumite porțiuni, importante dereglări de la graficele orare.

luptă pentru pace, libertate, democrație și progres social. Vorbitorul a reliefat faptul că intilnirea de la Moscova trebuie să reprezinte un punct de pornire pentru noi acțiuni și inițiative menite să stimuleze lupta tinerilor muncitori de pretutindeni.Cu puternice aplauze a fost aprobat textul unei telegrame de solidaritate cu poporul vietnamez în care se cere să se pună capăt neintirziat bombardamentelor asupra R. D. Vietnam. să ia sfîrșit intervenția americană in Vietnam, să se restabilească pacea în această parte a lumii, respectîn- du-se drepturile Ia libertate și independență națională ale popoarelor Indochinei.Se anunță că pe adresa întîlnirii a sosit un mesaj de salut din partea Secretarului General al O.N.U., Kurt Waldheim.Lucrările întîlnirii continuă astăzi in cadrul celor trei comisii.
★La sfirșitul primei ședințe plenare, un redactor al agenției de presă „NOVOSTI” a solocitat o declarație tovarășului Ion Traian Ștefănescu, prim secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. Conducătorul delegației române a subliniat că Intilnirea reprezintă o importantă manifestare de solidaritate a tineretului muncitor, detașament principal în lupta generației tinere împotriva imperialismului și colonialismului, monopolurilor și exploatării, pentru drepturi, libertăți 'st*' înnoiri sociale, pentru pace și progres. Totodată, primul secretar al C.C. al U.T.C. a relevat rolul Comsomolului și al tineretului sovietic în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S. și și-a exprimat dorința dezvoltării in continuare a relațiilor de prietenie frățească dintre U.T.C. și Comsomol, dintre tineretul celor două țări.
★In cursul după-amiezii delegația U.T.C. a luat parte Ia o adunare organizată la Combinatul poligrafic ..Pravda", cu prilejul Zilei Mondiale a Tineretului Democrat — aniversarea creării F.M.T.D., adunare de solidaritate cu lupta antiimperialistă a forțelor progresiste ale tineretului lumii.MOSCOVA, 10 noiembrie 1972.

Sesiunea anuală G.A.T.T.
REPREZENTANTUL ROMÂNIEI DESPRE OBIEC
TIVELE VIITOAREI RUNDE DE NEGOCIERILa Geneva continuă lucrările sesiunii anuale a părților contractante ia Acordul Generai pentru Tarife si Comerț ,G.A.T.T.).Luînd cuvintul reprezentantul României, Mircea Petrescu, tni- nistru consilier, a spus că la viitoarea rundă de negocieri, unul din principalele obiective trebuie să fie acela de a se a- sigura tuturor țărilor în curs de dezvoltare condițiile necesare pentru a Ie permite să recupereze, în termene rezonabile, distanța care le desparte de țările dezvoltate economic.Referindu-se la cazuri în care reglementările existente în diverse țări constituie piedici în calea unei dezvoltări normale a comerțului, reprezentantul ro

PROTOCOL COMERCIAL 
POLONO AMERICANLa Washington au luat sfîrșit lucrările ședinței Comisiei mixte polono-americane pentru problemele comerțului, creată conform prevederilor Comunicatului comun adoptat cu prilejul vizitei președintelui Richard Nixon, în iunie 1972, Ia Varșovia, reiatează agenția P.A.P.în urma convorbirilor purtate între delegația poloneză, condusă de Tadeusz Olechowski, ministrul comerțului exterior, și delegația americană, condusă de Peter Peterson, ministrul comerțului, a fost semnat un protocol care prevede crearea de facilități în vederea dezvoltării rapide a relațiilor economice bilaterale în special în domeniul schimburilor comerciale

PE AGENDA CONSILIULUI
DE SECURITATE

Va fi dezbătută situația din coloniile portughezeConsiliul de Securitate se va întruni, la. 15 noiembrie, pentru a examina situația actuală a coloniilor portugheze din Africa — a anunțat agenția A.P., citind surse de la Națiunile Unite. A- genția precizează că o cerere în acest sens a fost adresată joi președintelui pe Tuna în curs al Consiliului de Securitate, ambasadorul Jeanne Martin Cisse (Guineea), de un grup de 37 de state africane. In documentul remis lui Jeanne Martin Cisse se sugerează Consiliului de Securitate să depună e- forturi pentru a hotărî guvernul portughez să recunoască dreptul la autodeterminare și independență al popoarelor din Guineea-Bissau, Angola și Mo- zambic. De asemenea, documentul sugerează Consiliului de Securitate să determine Portu

mân a arătat că trebuie asigurată țărilor care îsi dezvoltă și diversifică economia o parte e- chitabilă de piețe, nelegată de exporturile din trecut.
• Cea de-a 28-a sesiune a părților contractante la Acordul General pentru Tarife si Comerț (G.A.T.T.) a hotărit, vineri, admiterea Republicii Populare Bangladesh în această organizație — informează agenția France Presse.Protocolul de aderare va fl semnat luni, 13 noiembrie, Ia Geneva. Republica Populară Bangladesh urmind a deveni, efectiv membră a G.A.T.T.. la 30 de zile după semnarea acestui protocol.

și al colaborării industriale. Părțile au constatat existența unor posibilități considerabile de extindere a comerțului bilateral, căzînd de acord ca schimburile reciproce de mărfuri sâ sporească în următorii cinci ani de cel puțin trei ori. Ele au relevat, de asemenea, importanța dezvoltării cooperării industriale între întreprinderile celor două țări, căzînd de acord că aceasta reprezintă un factor care va condiționa rapida dezvoltare a schimburilor comerciale bilaterale în viitor. Părțile au mai căzut de acord asupra unor probleme privind simplificarea formalităților legate de intrarea navelor comerciale poloneze în porturile americane.

galia șă fixeze o dată precisă în legătură cu acordarea independenței celor trei teritorii a- fricane.
Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) a dat publicității, în capitala Algeriei, un comunicat ;n care se arată că 400 de persoane (bărbați, femei și copii) au fost ucise de aviația colonială portugheză în cursul bombardamentelor lansate. între 17 si 23 octombrie, împotriva localităților Ovambo și Bie, din sudul țării. Denunțînd aceste acțiuni în fața opiniei publice internaționale, comunicatul menționează că ele se înscriu în cadrul atacurilor sistematice lansate de forțe combinate portugheze și sud-africane împotriva unor zone de Ia frontiera dintre Angola și Namibia, unde s-au înregistrat, de Ia începutul acestui an, numeroase acte de re-, voltă împotriva autorităților coloniale.
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