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Pregătiri pentru
anotimpul alb

BAIA MABB (da 1* corespondentul ■ aafra). 
La întreprinderile foreetiere Sigh«t, Vifeu, 
tăpuș, Borșa, unde vor Intra în exploatare 
aproape an milion m.c. de mail lemnoail, 
i-au identificat deja toate parchetele |i i-an 
construit drumurile de acces care în întreaga 
regiune itnt în lungime totali de 100 km

De asemenea, gurile de exploatare an loal 
dotate cu mașini șl utilaje noi, an foit pnaa 
In Inacțiune aproape 100 funlculare, peale 
300 fierăstraie mecanice, mașini de Încercat 
etc.

Dnpl ce an găzduit în lunile de varl pesta 
20 000 vizitatori, cabanele turtit 1ce ae pre
gătesc acum să Iacă lăți unor noi „asalturi*. 
La cabanele Izvoarele, Mogoșa șl Gutln, de 
pildM, au foit amenajate plrtllle de achl și de 
■ Inlni, trambuline pentru iBrlturi, iar la 
complexul turiitlc Borja punerea în func
țiune a unei centrale termica adaugă noi 
atribute convingătoare noțiuni! de confort.

Pregătiri asemănătoare au loc tn prezent 
șl In alte centre pitorești din Maramureș, la 
cabanele Uaturnl, Feraezln, Apa Slratl «te.
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tra Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din 
S.U.A., probleme ale situației 
internaționale actuale și ale 
mișcării comuniste șl munci
torești-

In cadrul schimbului de pă
reri privind situația interna
țională, reprezentanții celor 
două partide au subliniat că 
în prezent cresc forțele soclal- 
politice care se ridică împotri
va politicii agresive a cercu
rilor imperialiste, în frunte cu 
imperialismul american. Aces
te forțe se pronunță șl mili
tează pentru înfăptuirea aspi
rațiilor înaintate ale omenirii 
contemporane, pentru colabo
rare între state șl popoare» 
pentru menținerea și consoli
darea păcii, pentru asigurarea 
securității popoarelor.

Reafirmînd poziția de con
damnare hotărftă a agresiunii 
imperialismului american In 
Vietnam, care reprezintă un 
pericol extrem de grav pen
tru «oarta păcii în lume, cele 
două partide și-au exprimat 
solidaritatea deplină șl spri
jinul frățesc față de lupta 
dreaptă a eroicului popor viet
namez, care a-a ridicat cu cu
raj pentru apărarea Indepen
denței și demnității patriei 
sale. Partidul Comunist Ro
mân șl Partidul Comunist din

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Gus Hali, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Statele Unite 
ale Americii, însoțit de doi 
tovarăși, membri ai condu
cerii Partidului Comunist din 
S.U.A., a vizitat Republica 
Socialistă România între 8 șl 
10 octombrie a.c.

în timpul vizitei, tovarășul 
Gus Hali a fost primit la C.C. 
al P.C.R. de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ale
xandru Bîrlădeanu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
ECU, Constantin Vasiliu, ad
junct de , șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

In cursul 
prezentanțil 
nist Român 
munist din S.U.A. au făcut un 
util schimb de Informații cu 
privire la activitatea șl preo
cupările actuale ale celor două 
partide, precum șl un amplu 
schimb de păreri în probleme 
de interes reciproc. Au fost a- 
bordate probleme privind dez
voltarea relațiilor frățești din-

COMUNICAT

convorbirilor, re- 
Partidulul Comu- 
șl Partidului Co

(Continuare In pag, a V-a)
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Partidului Comunist din Norvegia 
in Republica Socialistă Romania

Geomefr/e (Construcții de locuințe in cartierul Baba Novac' din Capitală)
FotOi AGERPRES

INTROSPECȚIE © Convorbiri intre delegația
Partidului Comunist Român

și delegația Partidului

Electrificarea 
liniei 

Buc«rești-Brațov
Lucrările de elec

trificare a celei de 
a trei* porțiuni de 
cale forată de pe 
Vale* Prahovei — 
Cîmpina — Ploiești 
au intrat în faza fi
nală. La mai mult 
de jumătate din 
traseul amintit 
s-au terminat pro
bele de dare în ex
ploatare a căli fe
rate electrificate. în 
prezent, se montea
ză ultimii stîlpl e- 
lectrlcl, în timp ce 
se întind cabluri 
aeriene și se lucrea
ză la sistematiza
rea șl centralizarea 
electrod in amică a 
stațiilor de pe par
curs. Aceeași lu
crare se desfășoară 
în ritm intens și pe 
ultimul tronson: 
Ploiești - București.

(Agerprei)

A

IN
DE

Comunist din Finlanda

CELE 480
MINUTE

Am analizat, la această ru
brică, diferitele fațete ale dis
ciplinei. Am făcut cunoștință 
cu tineri care absentează de 
la program, cu tineri care în- 
tîrzie, cu cei care în schimbul 
de noapte caută prin halele 
uzinelor... paturi liniștite.

Ziua de muncă are, o știe 
oricine, 480 de minute. Disci
plina în muncă se manifestă, 
pe toate fețele ei, în această 
sumă rotundă minute.

DEVA. — Spre școală

Chiar dacă „curbele* el acțio
nează de fapt numai într-un 
singur, în două sau trei minu
te, consecințele lor, uneori mai 
mari, alteori mai mici, se 
transmit asupra întregii zile 
de muncă. O introspecție în 
„universul" celor 480 de mi
nute, la Uzina „înfrățirea" din 
Oradea, scoate la iveală din 
plin acest adevăr.

...De o parte și de alta a cu
loarului, strungurile, frezele,

rabotezele au Început ..concer
tul* modellr.d metalul. Altele 
însă așteaptă. De ce ? Este ora 
6 și 30 minute. Normal ^ini
mile*4 tuturor mașinilor ar 
trebui să bată. Dar Stau da 
10—15 minute. Privirile maiș
trilor se îndreaptă calm («ain- 
tem obișnuițl cu asemenea—

GH. VÂLCEAXC

(Continuam In pag. a V-a)

BILANȚ SEMNIFICATIV
BAIA MARE — 

(de la coresponden
tul nostru).

Un bilanț încheiat 
recent la Trustul 
Gostat - Maramu
reș arată că pro
ducția medie obți
nută anul acesta de

la un număr de 
34 500 oi e de aproa
pe 7 kg. lină de la 
fiecare oaie, cu o 
jumătate de kg. mai 
mult față de anul 
trecut.

Cele mai bune re
zultate au fost în-

regis trate la G.A.S.- 
Chereușa din raio
nul Cărei, unde s-a 
obținut o producție 
medie de aproape 
0 kg. lină de la 
fiecare din
10 000 de ol.

cele

în cursul zile! de marți au 
continuat convorbirile între 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general alCC. al P.C.R.. și 
delegația Partidului Comu-

Aspect de la Uzina mecanică 
de utila) chimic din Capitală.

Invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, o delegație a 
Partidului Comunist din Nor
vegia a vizitat Republica So
cialistă România în perioada 
3—10 octombrie a.c. Delegația 
a fost formată din tovarășii 
Reidar Larsen, președintele 
Partidului Comunist din Nor
vegia, Just Lippe, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Norvegia, 
și Birger Bakken, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Norvegia.

Membrii delegației Partidu
lui Comunist din Norvegia au 
vizitat întreprinderi indus
triale, unități agricole, insti
tuții culturale și sociale din 
București și din regiunile Plo-

Iești, Galați șl Dobrogea, s-au 
întîlnit cu muncitori, cadre 
tehnice din întreprinderi, ță
rani cooperatori, intelectuali, 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și organizațiilor 
obștești. Delegația a vizitat 
Universitatea din București și 
Academia de științe social-po- 
litice „Ștefan Gheorghiu".

Cu prilejul acestor vizite, 
oaspeții norvegieni au luat 
cunoștință nemijlocit de în
făptuirile obținute de poporul 
român în opera de desăvîrși- 
re a construcției socialiste, de 
condițiile sale de muncă și 
de viața.

Delegația Partidului Comu
nist din Norvegia a constatat 
pretutindeni o atmosferă de

de
Saarinen, 

din Fin-P.C.

participat:
P.C.R. to

(Continuare in pag_ a V-a)

nist din Finlanda, condusă 
tovarășul Aarne 
președintele 
landa.

La convorbiri au 
din partea CC. al
varășil Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție, și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la 
C. C. al P. C. R.. din par
tea C. C. al P. C. din Fin
landa tovarășii Mjartti Malm- 
berg, membru ' 
litlc, secretar 
din Finlanda, 
kael. membru 
din Finlanda, 
ziarului „Folktidningen14, 
Eerola Santeri, secretar al Co
mitetului regional Lahtl al P.C. 
din Finlanda. Sisko Kiuru, acti
vistă la secția de informații a 
C.C. al P.C. din Finlanda.

Cele două delegații au sta-A 
bilit să dea publicității un co
municat In legătură cu vizita 
delegației Partidului Comu
nist din Finlanda în Repu
blica Socialistă România.

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

al Biroului Po- 
al C.C. al P.C.

Romberg Mî- 
al C.C. al P.C. 
redactor-șef al

RELAȚIA
*

PROFESOR -
STUDENT

de acad. N Teodoreicu
Transmiterea cunoștințelor 

despre lume și societate de la 
profesor la elevi și studenți 
implică stabilirea unei inti
mități spirituale care începe 
cu primele contacte și se adîn- 
cește pe nesimțite, făurind o

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
O zecime de secundă pen

tru un sprinteur poate însemna 
titlul de campion mondial... O 
secundă poate marca racorda
rea unei mari uzine la rețeaua 
de înaltă tensiune... Un minut 
mai devreme într-o interven
ție chirurgicală poate însem
na viața unui om 1

Dar ce poate însemna — 
pentru niște tineri în formare 
— o oră, două, cinci — pier
dute inutil !

Minat de aceste ginduri am 
pornit în căutarea timpului 
pierdut de unii tineri timișo
reni. Ora 10 dimineața : Co
fetăria „Violeta" cochet local 
din centrul orașului. Aproape 
toate mesele sînt pline. Fac cu
noștință cu 10 tineri așezați la 
patru mese. Iși beau tac- 
ticoși cafeaua sau maza- 
granul și sporovăiesc despre 
toate. Statistic vorbind sînt: 
cinci studenți, doi elevi în 
ultima clasă, un tehnician sto
matolog, doi profesori. Port 
cu fiecare o conversație ba
nală despre vreme, activita
tea din timpul verii, filme. 
Tinerii sînt amabili, îmi răs
pund detaliat 1a întrebări. Ni
meni fi nimic nu-i grăbește.

Spune-mi cu cine
te aduni, ca să-ți
spun cine ești

Părăsesc cofetăria la ora 11 
fără ca vreunul din cei zece 
să fi plecat.

Ora 11,30 : Barul de zi 
„Alba Iulia" : Arhiplin. Este 
un local mic unde — în ge
neral — se întâlnește tinere
tul. Tovarășa barmană îmi 
răspunde: „A, sînt mai toți 
clienți obișnuițl ai localului", 
îmi notez sumar numărul lor: 
14. Cu patru — de la o masă

chiar de lingă intrare fac cu
noștință : Elena Lezen, Stelian 
Predescu, Oprea Rotaru și 
Ana Ciontea. Primii doi sînt 
studenți, ceilalți au dat exa
men la facultate „dar au 
picat". „Și acum ?“ îi întreb. 
„Așteptăm să vină toamna vii
toare !" Și rid amîndol. Nu 
vreau să fiu moralist de aceea 
întreb : „La ce facultate vreți 
să dați ?" „Tot la medicină,

amîndol F* „Vă place ?" „E 
cam prea mult de tocit /" îmi 
răspunde fata. „Atunci ?** 
„Chefu' Iu* bătrînu’ ei, și 
bătrînu’ meu, intervine O- 
prea. Pină la anul om mai 
vedea, mai l&să ei, mai lăsăm 
noi..." Nu înțeleg despre ce-i 
vorba și-mi manifest nedume
rirea. „Eu vreau să mă fac ac
triță și Oprea regizor de 
teatru". Ceilalți doi rid; rid

fi eu că-i de rîs. Conversația 
mai durează un timp în care 
aflu că cei doi — acuma — 
sint de fapt la bibliotecă, că 
părinții le-au făcut un pro
gram drastic, că... Mă gîndesc 
cine-i de vină ?! Pină una 
alta timpul trece. Este ora 
12,30 și nicj unul din cei pais
prezece pe care-i numărasem 
inițial nu au ieșit din local.

Ora 13 : celălalt bar de zi 
(„Unic", mi se pare, căci fie
care oraș trebuie să aibă un 
bar... unic !) Cel de lingă Tele
foane. Sint ocupate două mese 
— puse una lingă alta, în jurul 
cărora număr 12 tineri înghe- 
suiți. Se consumă cafea și co
niac. Se vorbește tare, se 
ride. La început cred că-i ttgr- 
ba de o aniversare, dar mă 
înșel. Peste cinci minute a- 
veau să mai vină doi — un 
băiat și o fată — întâmpinați 
cu un hohot de rîs : „Și voi ’!“ 
Un băiat cu părul tuns fc'rte 
scurt propune să se facă ape
lul. Celor care nu au venit la 
o cafea, sa li se pună absențe...

MIHAI TODEA

(Continuare tn pag. a Il-a)

ambianță care apropie gene
rațiile mature de cele tinere 
asigurînd continuitatea și su
dura dintre ele.

Cariera de profesor creează 
iluzia periodicității vieții sau 
mai degrabă ascensiunea în 
spirală intr-o lume care sea
mănă mereu cu ea însăși și 
totuși innoindu-se și îmbogă- 
țindu-se în cunoștințe și ex
periență.
Experiența arată că, excluzînd 

rare cazuri de mizantropie pa
tologică, orice om de știință, 
orice om de cultură, orice ar
tist simte nevoia de a împăr
tăși, de a dărui roadele cunoș
tințelor, dibăciei, talentului 
său. De asemenea orice tînăr 
simte nevoia de a învăța, de 
a-și însuși cunoștințele, măies
tria, de a-și dezvolta talen
tele prin învățătura luată di
rect de la profesor, de la maes
tru. Desigur, studiul indivi
dual este factorul esențial al 
asimilării cunoștințelor, dar 
tot atît de esențial este con
tactul zilnic dintre cel ce în
vață și cel ce știe. Acest con
tact nu se poate mărgini nu
mai la transmiterea și înregis
trarea rece, profesorul nu 
poate fi înlocuit prin dictafon, 
tomuri, planșe, grafice, sau 
filme. Odată cu învățătura 
științifică sau artistică studen
tul ia ceva și din sufletul pro
fesorului, din acest complex 
care constituie personalitatea 
acestuia. La rîndul său profe
sorul nu preda unor mașini de 
înregistrat, ci dăruiește ceva 
din el însuși unor oameni re
ceptivi prin mii de antene. Ei 
trebuie să transmită odată cu

(Continuare în pag. a Il-a)
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ȘI TĂCEREA I 
E UN RĂSPUNS ',

COLOCVIU PRIVIND EDUCAȚIA
COPIILOR

ffliltl

Acum, după ce ne-am în
tors din raidul nostru prin 
cîteva regiuni ale tării, putem 
încă odată să confirmăm 
exactitatea zicalei populare . 
„Și tăcerea e un răspuns". 
Scopul acestui raid a fost a- 
cela de a constata de ce unei» 
organe ale U.T.C. nu răspund, 
sau răspund cu mare întirziere, 
la sesizările tinerilor. De la 
Început trebuie menționat 
faptul că majoritatea organe
lor regionale, raionale si oră
șenești ale U.T.C. rezolvă ope
rativ cererile, reolamațiile tine
rilor care se referă la proble- 

• În a 99-a

me de interes obștesc sau I 
strict personale. I

în materialul de față ne - 
~-vom--referi însft la unele or- I 
gane ale U.T.C, care tac. Am | 
încercat să ie facem să vorbeas- 
că revenind mereu la sesiză- I 
rile respective dar fără nici | 
iin rezultat O primă conclu- 
ile, chiar dacă o facem acum I 
la începutul materialului* e I 
aceea că tovarășii care au pri- • 
mit să rezolve sesizările res- I 
pective s-au sfiit să spună că I 
lucrurile stau prost, că au și ■ 
ei partea lor de vină și atunci . 
au alesucalea cea mai simpla : I 
tăcerea. g

CLUJ (de la 
corespondentul no- 
alru).

La clubul mun
citoresc din Cîm- 
pia Turzii a avut 
loc recent un co
locviu pe tema e- 
ducației copiilor 
în familie, orga-

nîzat de comite
tul orășenesc al 
femeilor din lo
calitate. Au par
ticipat peste 500 
de salariați de la 
„Industria sirmei", 
Fabrica „Arieșul“, 
întreprinderea de 
panificație, cas
nice, precum și

cadre didactice. 
Participantele au 
avut ca invi
tate cadre di
dactice universi
tare, specialiști în 
pedagogie, actrițe 
de: la Teatrul 
Național din Cluj 
și juriste.

IIWMAIOURAHCÂ „STEAUA

în cazul de fată zicala „mai 
bine mai tîrziu decît nicioda
tă'* nu e valabilă. Există indi
cații precise care obligă or
ganele de stat, ale U.T.C. etc., 
să rezolve operativ sesizările, 
cererile și reclamatiile oame
nilor muncii. în urmă cu 99 
de zile redacția noastră a tri
mis spre rezolvare Comitetu
lui regional Oltenia al U.T.C. 
o scrisoare în legătură cu 
condițiile de viață ale tineri
lor care locuiesc în blocul 
care aparține Uzinelor „Elec- 
troputere“ din Craiova. Am 
revenit odată, am revenit de 
două ori, s-a discutat odată la 
telefon cu primul secretar al 
comitetului regional, dar răs
punsul tot nu a sosit. Se cuvine 
ca acum să vej dăm noi răspun
sul pe care tovarășii nu au 
vrut să-1 aștearnă pe hîrtie. 
Inițial scrisoarea a fost dată 
spre rezolvarea tovarășului 
Marius , Cojocaru. Acesta, la 
rîndul său, a dat-o instruc
torului regional pentru orașul 
Craiova. împreună cu un se
cretar al comitetului orășe
nesc au mers la fața locului, 
au constatat, au informat con
ducerea administrativă a uzi
nei și au plecat.

Ce există și ce nu există de 
fapt la acest bloc ? Există

blocul, există dezordine și •- 
xistă o slabă preocupare pen
tru viața tinerilor de aici, în- 
cepînd de la administrator ei 
pînă la conducerea uzinei. 
Cum s-ar explica altfel faptul 
că în bloc nu e curățenie, in
stalațiile electrice, sanitare 
sînt defecte. Dacă ar fi rezol
vat așa cum trebuie sarcina în
credințată, cei trei activiști ar 
fi putut constata că o parte din 
neregulile de aici se datoresc 
tocmai tinerilor locatari care 
nu îngrijesc avutul obștesc, 
care nu socotesc acest bloc 
propria lor casă.

E vorba, pe scurt, despre 
munca de educație a celor ce 
locuiesc aici. Nu vom da acum 
sfaturi a ceea ce trebuie fă
cut. Vom repeta doar, concen
trat ceea ce au cerut tinerii 
de aici: să se organizeze ac
țiuni cu caracter eduoativ 
care să dezvolte la tineri gri
ja față de avutul obștesc, față 
de munca altora. Să 11 se cre
eze condiții ca în orele libere 
să participe la acțiuni ca- 
re-i pasionează. Aceasta ar 
fi, credem, pe scurt, răspunsul 
la cele 99 de zile de tăcere, 
răspuns pe care tovarășii din 
biroul comitetului regional 
U.T.C. ar trebui să-1 comple
teze și cu unele măsuri.

• Tovarășul secretar... 
e în concediu

Șaptezeci de zile am aștep
tat răspunsul Comitetului ra
ional Piatra Neamț al U.T.C. 
la scrisoarea tinerel Amariei 
Marla care in citeva rinduri, 
arăta că in satul Oanțu, co
muna Pîngărați, organizația 
U.T.C. desfășoară o activitate 
nemulțumitoare.

Poate vreți să știți ce se 
întîmplă acum. în aproape 
trei luni s-a ținut o singură 
adunare generală, activitatea 
culturală se rezumă la joia 
tineretului unde de obicei sint 
ascultate cîteva plăci. Există 
echipă de dansuri, o brigadă 
artistică, dar acestea se pre
gătesc numai pentru con
cursuri. Si cum nu există nici 
un asemenea concurs, nu mai

există nici formațiile respec
tive.

De ce a fost nevoie de 70 de 
zile pentru rezolvarea scriso
rii ? Motivul e de-a dreptul 
lipsit de orice răspundere: 
tovarășul Hulea Gheorghe, se
cretarul cu problemele de pro
pagandă, a fost in concediu, 
iar scrisoarea s-a odihnit In 
sertarul iui. Răspunsul primit 
după 70 de zile, refuzăm să îl 
luăm în considerație. îl vom 
primi cu plăcere pe acela în 
care secretarul cu problemele 
de propagandă ne va povesti 
pe larg cum a contribuit din- 
sul sau un alt activist al co
mitetului raional la îmbunătă
țirea vieții de organizație in a- 
cest sat.

• „Mai aveți 
vreo pretenție ?“
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0 ANIVERSARE
1962 toamna — 

1966 toamna, două 
date deosebite în
ăcrise pe „buleti
nul 
al 
de

Băneasa. 
marchează apariția 
ei pe harta indu
strială a patriei, iar 
a doua — deși în 
evoluție — este o 
dată aniversară : 
împlinirea a patru 
ani de existență. 
în această perioadă, 
tînăra întreprinde
re, cu un colectiv la 
fel de tfndr (vîrsta 
medie este de 23 
ani) ți-a adus o con
tribuție importantă 
la dezvoltarea pro
ducției de aparate 
de radio ți televi
zoare. Cifrele sînt 
elocvente. In cei pa
tru ani care s-au 
scurs, întreprinde
rea a produs peste 
124 milioane bucăți 
de rezistențe chimi
ce, condensatori fi 
semiconductori fi 
peste 17 700 metri 
pătrați de cablaje

Numai 
In- 
a- 

noi

pe „1 
de identitate" 

întreprinderii 
piese radio 

semiconductori 
Prima

imprimate, 
în acest an, 
treprtnderea a 
limitat cinci 
produse: fotodiode 
cu germoniu. con- 

. densatoare electro
litice multiplu bloc, 
condensatoare cera
mice tubutare sub- 
minuiturd, termi- 
st oare și condensa* 
toare electrolitice 
500 M.F.'2Sv.

I. ANDREITÂ

xb’jrdforf

W ______ Vf

ARA N U M E“

RELAȚIA Fn/n EMIL COJOCARU

Sebastian este pentru un 
cineast poate cel mai seducă
tor autor dramatic român mo
dem. Eroii săi, de factură a- 
proape romantică, se mișcă in
tr-o lume absurdă cu care hu 
pot sau mai degrabă nu vor să 
comunice pentru că nu au a- 
cetafi limbaj. De aici o tristă 
fi lirică evaziune a eroilor 
(„Cel puțin știi că nu ești sin
gur sub bolta asta imensă, că 
undeva, în altă lume, în ăltă 
constelație... in Ursa Mare sau 
pe Steaua Polară sau pe 
Vega.... sau pe steaua mea 
fără nume, aventura asta ridi
colă, care se numește viața 
noastră, se repetă altfel, de 
la început sub același cer. dar 
cu alt noroc... Poate că acolo 
tot ce aici e greu și apăsător 
devine ușor, tot ce aici e în
tunecat ți opac, devine lumi
nos ți transparent*4... — frag
mente din replicile lui Miroiu 
din „Steaua fără nume"). 
Transpare de aici un ideal 
înăbușit cu cruzime de socie
tatea vremii, o tristețe inte
lectuală ți umană autentică, 
o resemnare lucidă în fața 
destinului devenit implacabil 
tntr-un mediu social ce nu 
poate oferi altă perspectivă 
decît ofilirea marilor elanuri. 
Dar evadtnd în lumea sa ste
lară, Miroiu trăiește o altă 
existență : „tot ce am fi vrut 
să cutezăm fi n-am cutezat, să 
iubim fi n-am iubit, tot, tot, 
se tmplineș te, se simplifică, 
se împarte... („Steaua fără 
nume"). Eroii lui Sebastian 
sînt aceia superiori morali
cește eroilor Însingurați din 
filmul și teatrul contemporan 
occidental. în vreme ce aceș
tia se izolează ca într-o cara
pace, sfîrșind prin dezumani
zare, eroii lui Sebastian nu 
renunță nici o clipă la idealul 
lor, păst-rînd o naivă fi înăl
țătoare încredere în om fi 
menirea sa. Iată de ce fi re
gizorul Henri Colpi s-a sim
țit atras de textul lui Sebas
tian tealizînd coproducția 
româno-franceză „Steaua fără 
nume", cea de a doua operă 
cinematografică după teatrul

autorului român. (Prima a 
jost „Afacerea Protar" — 
după „Ultima oră* —■ eu mai 
bine de 10 ani în urmă în re
gia lui Haralambie Boroș). 
„Steaua fără nume", se află 
deacum pe ecrane și se bucu
ra de aprecieri din partea pu
blicului care regăsește pe 
pînza cu tonuri albe și negre 
eroi și situații bine cunoscute 
de pe scenele teatrelor. Fil
mul lui Colpi însă în ciuda 
acestor aprecieri suficent de 
subiective și a garniturii ac
toricești la care a apelat ră
mâne o simplă operă onestă 
fi atîta tot. Desigur, că ne 
emoționează drama neîmpli- 
nirii pe plan intelectual și

Claude Rich (Miroiu) șl Marina 
Vlady (Mona) în „Steaua fără 

nume’

oniric a lui Miroiu, desigur 
că lumea ofilită a provinciei 
de odinioară ne amintește de 
paginile teatrului lui Sebas
tian dar... de fapt sînt mai 
mulți „dar". Colpi n-a trecut 
pragul Scylei și Caribdei cine
matografice. Și aceasta în 
primul rînd pentru că filmul 
său n-a avut... scenariu. Ceea 
ce s-a întreprins sub semnă
tura sa și a lui Alexandru 
Mirodan este mai mult munca 
unui redactor care suprimă 
sau organizează fragmente 
din opera originală, pentru a 
realiza o versiune prescurtată 
destinată editorilor. Regia a 
făcut o economie nejustifi
cată de fantezia cinematogra
fică. Lungile pauze spre care 
au fost îndrumați actorii nu 
sint nici cinematografice și 
nici măcar teatrale (deși fil

mul e străbătut de un evident 
teatralism). între prim-pla- 
nurile a doi actori care tac, 
regizorul nu montează nimic 
care să ne ducă cu gîndul la 
semnificațiile tăcerilor. (Ah, 
replica Corinei din „Jocul 
de-a vacanța" : „Te ascult ore 
întregi cum taci. Ai tot felul 
de tăceri: vorbărețe, răstite. 
calme, somnoroase...**)

StabUindu-se in cei patru 
pereți ai unei camere reali
zată ca un decor de teatru, 
Colpi a vrut, desigur, să 
transforme odaia lui Miroiu, 
obiectele ce-l înconjoară în 
tot atîtea personaje. Dar el a 
uitat de tîrg, de orășelul pe 
care teatrul lui Sebastian nu 
putea să-l evoce decît prin 
aluzii. Orașul cu străduțele, 
casele sale, cu grădinile și hir- 
toapele sale putea fi, de aseme
nea un excelent erou al fil
mului și totodată un pretext 
pentru a scoate acțiunea dm 
decorul convențional al inte
rioarelor.

Și apoi, Colpi n-a Intuit si
metria cu care și-a realizat 
Sebastian eroii săi dubli sau 
tripli. Miroiu și Udrea sînt de 
fapt cele două fețe (prezentul 
ți viitorul) ale unui unic per
sonaj, iar eleva, Mona și dom
nișoara Cucu nu prefigurează 
în fond decît o aceeași exis
tență aflată la trecut, prezent 
și, poate viitor, (facă Mona ar 
rămâne în urbea prăpădită. 
(După cum „în jocul de-a va
canța" nu există decît un sin
gur personaj masculin în tri
nitatea Jeff și speranțele — 
trecutul; Ștefan Valeriu — 
prezentul contradictoriu ; Bo- 
goiu — viitorul resemnat).

Revenind la sărăcia inven
ției filmice nu putem să nu 
ne gîndim cu părere de rău 
că filmul lui Colpi face ade
seori impresia unui spectacol 
de teatru televizat din studio 
și căruia i s-au intercalat 
fragmente filmate. Șj apoi de 
ce a trebuit ca Mona să exe
cute dansul acela de nimfă in 
grădină ? Scena, în orice *az 
din alt film, pare lipită acolo 
dintr-o neatenție de montaj ! 
Desigur că filmul conține ți 
multe lucruri plăcute. In pri-

PROFESOR - STUDENT

Tovarășul Constantin Țăra- 
nu de la IRTA Cîmpulung- 
Moldovenesc ne scria despre 
o excursie prost organizată. 
Nu numai că nu am primit 
nici un răspuns (scrisoarea a 
fost expediată la 22 iunie a.c.) 
dar tovarășul secretar cu pro
blemele de propagandă de la 
comitetul raional al U.T.C. nici 
nu intenționa să trimită vre
unul. Intii pentru că el a fost 
în concediu șl scrisoarea a 
fost dată spre rezolvare unul 
alt activist, și în al doilea 
rînd (argumentul e nemalîn- 
tîlnit I) tinărul care a trimis 
scrisoarea, a fost întrebat 
dacă mai are vreo pretenție și 
cum acesta a spus nu, scri
soarea a fost clasată. Dacă tî- 
nărul numai are nici o pre
tenție, noi avem. De fapt nu-î 
o pretenție, ci o obligație a 
comitetului raional al U.T.C. de 
a rezolva în termen sesizările 
tinerilor. E ușor să întrebăm 
oamenii dacă mai au pretenții, 
mal greu este, se pare, să fie 
organizate niște excursii inte

resante și în general activi
ty ti care să răspundă preocu
părilor de fiecare zi ale tine
rilor. Din cele două variante 
nu trebuie aleasă in nici un 
caz prima, așa cum a proce
dat secretarul cu problemele 
de propagandă.

După cum a reieșit din fap
tele de mal sus intr-adevăr 
„și tăcerea e un răspuns". A- 
cela că organele U.T.C. citate 
tratează superficial, fără răs
pundere, sesizările tinerilor, 
sesizări care-s făcute tocmai 
cu scopul de a ajuta aceste 
organe. în cazul de față a nu 
rezolva la timp, cu răspunde
rea cuvenită, sesizările tineri
lor este egal cu a refuza un 
ajutor sincer.

Sperăm, că răspunsurile la 
rîndurlle de față vor sosi la 
timp și mai ales vor conține 
măsuri radicale de îmbună
tățire a muncii privind rezol
varea scrisorilor tinerilor.

ION MARIA 
GHIȚULICA MARIA

Una din noile hale de producție ale Fabricii de conlec/ll „Mon
diala' din Satu-Mare
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(Urmare din pag. I) 

cunoștințele pe care le pune 
în lumină și viața care le în
suflețește. O teoremă matema
tică, o lege fizică exprimă a- 
devăruri descoperite de oame
ni pentru oameni, adevăruri 
care trebuie înțelese și fructi
ficate în folosul societății o- 
menești.

Profesorul este în același 
timp un educator al studenfi 
lor săi, pe care H formează ca 
oameni fi ca cetățeni, pentru 
care trebuie să constituie un 
exemplu. El prelungește fi ex
tinde acțiunea educativă a pă
rinților prin mijloace pe care 
aceștia nu le mat pot area în 
general, fiindcă el se adre
sează tineretului rînd acesta 
se formează pentru o carieră, 
pentru viața in care acesta pă
trunde, așumfnd’j-șl răspun
deri față de poporul din cart 
face parte, față de șocietate.

Relația profesor-rtuden*, este 
însă bilaterală, ia^ semnifica
ția relației student—profeto* 
rezultă prin reflectarea de ta

ftudenf la profesorii sdi_ Pen
tru tot ce primește de ta pro
fesori sttider.r-l trebuie ta 
rîndul său ia z.~a ceva, *n pri
mul rînd afec. -^rie îrevedere 
și recunoștință. El trebuie să 
simtă că în’, pe care o
primește îl formează ca s-m, 
îi deschide perrpcct.i ? pe care 
singur nu le-ar pu'aa ir tre
ziri. fi stimulează
Și îl inarmșeri e-r cu
ceri locul la care W
viața ce-j stă în fsta.

Pentru cei case -rriep fl 
simt sem’’ri*ca:ia • • - : ■ 
crrmplexd a profesor-^
S’UQCUt, 4erea
ri’o» în p-ng- ’ » »•!-.-
frvmuseteazi de 
gerini. d- «etadrii -4.
Idtoriei in -■ le
surprize a cunoaș'r^ti Dc a- 
ce*a, sălile, H
culoarele faeuMâtiâvr te «nț- 
p'.u din nou fn fiecerf 
de risete, de gtpjae și de 
re rmereesră. ia- profesoni 
se cred me»eu acewei H mij- 
loeul •eelomp. p*;nși de iiu- 
fta linei eterne tinereți.

pe (ord de ma'ematicd la clasa a IV-a C — Liceul ni. 40
din Capitală).

Foto: GR. PREPELIȚĂ

șnul rînd textul seducător al 
lui Sebastian care a fost păs
trat cu fidelitate (deși există 
scene care nu trebuiau su
primate, chiar în economia 
filmică). Mai este apoi aportul 
actorilor. Marina Vlady a 
știut să fie o Mona lirică, 
poate că a pozat cam mult, 
dar în orice caz a înțeles per
sonajul, ca și Claude Rich de 
altfel. Excelent pînă la su
perlativ Grigore Vatiliu-Bir- 
lic tntr-un Udrea de un co- 
virșitor umanism (șl totuși 
cit de puțin e folosit talentul 
acestui mare actoî 1), alături 
de Cristea Avram, Eugenia 
Popovici și Marcel Anoelescu 
care au realizat fiecare în 
parte creații ce se rețin. Cel 
mai mult l-am recunoscut pe 
Colpi (de altfel autorul unei 
cărți despre estetica muzicii 
de film) din dozajul perfect 
cu care a știut să introducă in 
film muzica delicată a lui 
Georges Delarue.

ATANA8IE TOMA

(Urmare din pag. I)

Din contextul conversației îmi 
dau saama ed sînt elen la a 
Școală medie sanitara. Au 
„întins-o" de ta ultimele ore.

Ora 13 30 : din nou cofetăria 
„Violeta". Mi așez ta masa 
unde tlă cel care mi se pre
zentase tehcictan r.omatolog, 
fi comeseana lui elevă in ul
tima clasă : Sorel Șarața și 
Elena Ionescu. Jn fiecare di
mineață vd pot găsi aici ?• 
Rid amlndoi ca de o mere 
naivitate a mea. _Cînd Sorel 
nu are foarte mult de lucru 
ta policlinică, ne întilnim 
aici. Pentru mine-i mai ușor 
să pun servieta-n cui! Știi, 
la școală e fără salariu..* Rid 
iarăși amlndoi. „Totuși, de ce 
nu vd întîlniți seara 
...Yu-mi dă voie m^ma, tre
buie să-mi fac lecțiile pentru 
a doua zi /“ Oh, sfîntâ înțe
lepciune maternă De ce oare 
Iți cunoști atît de puțin fata, 
tovarășă Ion eseu!? Dacă — 
eft de cît — i-ai ști gindurile 
poate n-ai mai obliga-o să-și 
facă temele pentru a doua zi— 
la Violeta ! La ora 2 interlo
cutorii mei mă părăsesc. Elena 
se duce acasă — doar s-au 
terminat orele/ — iar tova
rășul Sorel ta policlinică. Să 
semneze de plecare...

Ora 14,30 : Din nou la barul 
„Alba lulia". Aceeași atmos
feră intimă. „CHenții obiș- 
nuiți" tot nu au plecat încă. 
Cei patru mai vechi mă invită 
la masă. Prefer să cunosc alți 
trei: Ilinca Dimltriu — își 
caută serviciu fiindeă a căzut

la Facultatea de construcții. 
Margareta Pop. prietena ei. < 
dat ta =.i — și Titu
Globojeanu — elev în clasa e 
XI la fără frecr^uță, dar e 
de fapt poet. ,_Pe cînd primul 
volum *" fî întreb pe cel care 
m- se recomandase drept -I?j- 
jitor «I versurilor. ..Scriu • 
poezie cum indigestă pentru 
an urniți... tovarăși redactori

vită ad&eirutorii și admiratoa
rele me’s". Cu un gest 
Le arată înfîi pe cele două 
fete, apoi lo
calul. ^Maesfe* Ti tu Globo- 
jeanu» ce depeme ești de no
bilul fî n^me de poet
onorat de un fimineseu, Ar- 
0he2{ sau Blag-

Ora 1S.3® ? BtraC de st de 
lingă Telefoane. am noroc.

nd de Beethoven, înseamnă— 
înseamnă—

Le *e?pec* tinerelor mele 
eunoștmțe orele de prins fi 
somrul de dupâ-amiariL

★

Ora M : Pe ..Corso* — bu
levardul carg leagă Catedrala

tindere". Âre tot dreptul, fe
tița!

Ora 22 : Barul de 2i (t) de 
lingă Telefoane. La o masă îl 
descopăr din nou pe Sorel 
Șaraga (tehnicianul dentar 
care dimineața o întreținuse 
pe eleva Elena lonescu, patru 
ore și ceva), de data asta în
tr-o altă companie. îmi face 
semn — complice — cu ochiul

SPUNE-MI CU CINE TE ADUNI, 
CA SĂ-TI SPUN CINE EȘTI

îmi răspunde eL Este pletos, 
eu părul căzut în lațe pe față, 
fumează pipă și bea Campari, 
îi spun că nu înțeleg ce-i aia 
poezie indigestă și-l întreb 
dacă-i place vreun poet român. 
„Doar Titu Globojeanu". ride 
el. îmi cer scuze pentru incul
tura mea, el le primește, apoi 
— serios — îmi spune că „nu* 
avem domnule „nici un poet"... 
„Totuși, ești aici de cinci ore — 
md îngrijorez eu. Cînd ai 
timp să lucrezi, să citești.
„Am inspirații numai noaptea, 
după multe pahare de Cam
pari !“ Intervin cu o întrebare 
cam nedelicată, poate puțin 
brutală : „Și de unde ai dum
neata bani, pentru acest Cam
pari ?" Rtde și mă învăluie 
tntr-un nor de fum. ^Mă in-

„Masa mare* a plecat. O to
varășă ospătară îmi explică : 
„Este ora dejunului, d-aia 
nu-i nimeni. Peste o ord, iarăși 
se întorc /“

Vizavi, la ^Violeta" unde 
mi-am început reportajul. încd 
nu au plecat toți cei pe care-î 
cunoscusem cu șase ore mai 
devreme. „Șase ore !** „Schim
bul" unui doctor sau al unui 
topitor ! Șase ore. tovarăși 
Gavrilețeanu Traian, Delca 
Eremia, Margareta loan. 
Rado Edit, Șerban Teodorescu 
(toți studenți) înseamnă 360 de 
minute, înseamnă 21 600 de 
secunde, înseamnă — altfel 
vorbind — citirea unei cărți 
de cel puțin 150 de pagini, în
seamnă ascultarea a 4 simfo-

de Teatrul de Stat, li urmă
resc de mai bine de o jumă
tate de oră pe „prietenii" de 
la Barul Alba lulia, Oprea 
Rotaru și Ana Ciontea se 
plimbă de braț, i- sus șt in 
jos, salutînd în dreapta șl-n 
stingă. Pe semne că încă sînt 
la bibliotecă, „disecînd" cine 
știe ce carte complicată din 
anatomie. Asta pentru cei de 
acasă, căci pînă una alta „di
seca" cu eleganță Corso-ul. 
La ora 21 — desigur că obo
siți — intră ca să se destindă 
la un cinematograf. în pre
alabil, Ana dă un telefon a- 
casă. Nu pot asculta conver
sația, dar sînt sigur că soli
cită mamei ei „o clipă de des-

și mi-o prezintă : „o colegă". 
Mă rog, vrea probabil să fie 
discret. îl întreb ce mai face 
și-mi răspunde dezarmant de 
sincer: „Mai berm și noi o 
cafea, un coniac... așa ca să 
mai treacă timpul, pentru ca 
să \nergem să ne culcăm f“ Și 
timpul trece, implacabil tova
rășe Șaraga. „Mîine ce pro
gram ai ?“ „Ca astăzi, ca ieri, 
ca dintotdeauna... Nici o bucu
rie... Mai bei un coniac, mai 
bei o cafea... mai schimbi o 
idee... mai trece o zi". Evi
dent, în felul acesta nu poți 
avea nici o bucurie 1 Mi-ar 
veni să le strig acestor oameni 
care pierd inutil vremea, 
vorbe aspre ca să-i trezesc 
din această stare de dolce 
famiente.

Ora 24: La restaurantul 
„Trandafirilor" poetul-elev 
Titu Globojeanu, care are 
25 de ani și este doar în clasa 
a Xl-a, dar serie poezii neîn
țelese, oferă autografe pe 
propriile-i manuscrise. Auto
grafe contra un pahar de 
coniac. Jalnic spectacol, căci 
nimeni, absolut nimeni nu-l... 
înțelege 1 Prin picla privirilor 
mă recunoaște. îmi întinde o 
poezie — cu autograf — și-mi 
cere un coniac. Pentru înche
ierea reportajului meu, gîn- 
desc că merită. După ce-l bea, 
mă cercetează cu scîrbă și mă 
cataloghează implacabil : „Și 
tu ești o termită". Puțin mai 
tîrziu pleacă, fără discuție, ca 
să creeze !

îmi amintesc că — o zi îna
inte — am fost la Reșița. Și 
am cunoscut acolo mii, — nu 
exagerez cu nimic — da, mii 
de tineri la muncă, în biblio
teci sau cluburi, la cinemato^ 
graf, la spectacolele de tea
tru sau la cursurile serale. 
Unii — cu care am vrut să 
stau de vorbă, m-au invitat 
la o cafea. Ei da, la o cafea, 
însă nu au putut sta mai mult 
de 20 de minute sau o jumă
tate de oră dacă discuția a 
trebuit să fie „foarte lungă" 
Apoi gata, am terminat 
ce-am avut de vorbit, ne-am 
despărțit, fiecare cu treaba 
lui, fiecare conștient că orice 
secundă este prețioasă.

Nu-mi plac fabulele pentru 
că au morală. Cine are ceva 
de înțeles, să înțeleagă din în
săși desfășurarea faptelor.
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Ancheta noastră 
in legătură cu 

organizarea instruiriic 
practice a elevilor 

școlilor profesionaleF
PRACTICA
ÎN PRODUCȚIE

Instruirii prac
tice a elevilor 
școlilor profesionale 
In condițiile concre
te ale proceselor 
de producție îi este 
afectat un număr 
însemnat de ore. De 
modul în care sînt 
folosite acestea de
pinde într-o bună 
măsură bagajul de 
cunoștințe cu care 
elevul de azi va in
tra, mîine, ca mun
citor calificat, pe 
porțile întreprinde
rilor.

Am adresat da 
■ceea întrebările a- 
lăturate unor con
ducători de între
prinderi, specialiș
tilor rugîndu-i să 
evidențieze cîteva 
din căile folosite 
pînă acum în orga
nizarea instruirii 
practice de produc
ție, să expună, tot
odată, puncte de ve
dere, să facă propu
neri referitoare la 
mijloacele prin care 
se poate obține o 
mai buni pregătire 
profesională a viito
rilor muncitori.

1. - Ce ne puteți spune despre

modalitățile pe care intre- 

prinderea dv le-a adoptat in 

organizarea practicii elevilor?

2. - Vă recomandă experiența de pină

acum forme noi? De la ce cerințe 

concrete porniți ?

3. - Ce rol considerați că iși poate

asuma in această privință orga

nizația U. T. C. ? Ce recomandări 

ii faceți?

4. - Cum s-a manifestat pină acum

relația școală - uzină? Ord de ftzicd cu anul I de la Școala profesionala de pe Itngd 
București

Uzina de mașini electrice —

Foto: ION CUCU
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doi / storm 
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— In secția unde lucrez, 
Qa turnătorie), ne-a de
clarat tovarășul ing. LI
VID ROMAN, tehnolog 

la Fabrica de țevi din Roman, 
ne-au fost repartizați In trecu
tul an școlar 8 elevi de anul 
II. In primele luni de la so
sire se părea că prezența lor 
nu va ridica probleme prea 
grele. Dar era numai o pă
rere. Căci ml-amintesc, la 
sfîrșitul unul trimestru, exa- 
minîndu-le cunoștințele, am 
fost mirați cit de puține lu
cruri Iși însușiseră : doi elevi 
n-au obținut nici măcar note 
de trecere, patru au dat răs
punsuri mediocre și numai doi 
au primit note peste 8.

Rezultatul nu era chiar atît 
de neașteptat căci, In afară de 
grija pe care le-o arătasem în 
prima zi de practică, în rest 
nu prea ne-am interesat de 
soarta lor. Maiștrii, preocupați 
cu probleme zilnice de produc
ție, nu-1 îndrumau așa cum 
trebuie. Șl pentru ca lucrurile 
să nu meargă așa la nesfîrșit, 
în uzină s-au luat pe la mijlo
cul anului școlar cîteva măsuri 
concrete. Conducătorii secției 
nu s-au mulțumit astfel, să al
cătuiască numai tabele cu nu
mele elevilor veniți la el în 
practică, ci au urmărit îndea
proape, dacă se respectă grafi
cul de rotație al elevilor pe la 
fiecare loc de muncă, i-au re
partizat la muncitorii cu cea 
mai înaltă calificare.

Am reținut o concluzie pen
tru organizarea Instruirii 
practice în acest an școlar: 
încă din prima zl trebuie să 
privim cu multă răspundere 
pregătirea profesională a vii
torilor noștri muncitori. Nn 
trebuie să lăsăm ca aceasta

și la alte manifestări chiar pe 
acei muncitori ce au elevi în 
grija lor.

3 Am lăsat intenționat la 
urmă răspunsul la acea
stă întrebare. O vreme, 

elevii veniți în practică erau 
dațl uitării cu totul, de către 
organizația U.T.C. a școlii, dar 
și de cea a fabricii. Nu erau 
invitați la nici o adunare ge
nerală, la nici o acțiune a or
ganizațiilor U.T.C. din secții, 
pe motiv că aparțin organi
zațiilor U.T.C. din școală.

In uzină s-au tras acum 
concluzii și organizațiile U.T.C. 
și-au propus să inițieze mal 
multe acțiuni, împreună cu 
cele din școală, să se intere
seze de elevii școlii profesio
nale pe timpul practicii de 
producție ca de proprii mem
bri al organizației lor.

în ciuda unor asemenea de
ficiențe sfîrșitul anului a a- 
dus rezultate mulțumitoare. 
Elevii au promovat cu bine, au 
reușit să acumuleze un bagaj 
satisfăcător de cunoștințe. De
ficiențele semnalate ne-au 
mobilizat servindu-ne drept în
vățăminte pentru acest an șco
lar.

AM ALES 
MODALITATEA 
CARE NI SE 
POTRIVEȘTE 

MAI BINE

La ancheta noastră ne-a 
răspuns și directorul Fabricii 
de mobilă „23 August" din 
Tg. Mureș, tovarășul SIGIS
MUND FROLICH.

găsit în trecutul an școlar, mo
dalități mai potrivite pentru 
a organiza o instruire practi

că eficientă șl, firește nu 
vom renunța la ele nici în a- 
nul care a început de curînd.

Aveam la îndemînă două căi 
de a organiza această prac
tică. întîi, puteam să reparti
zăm pe fiecare elev intr-un 
singur sector, dîndu-1 în sea
ma unui muncitor calificat, 
cu experiență, cu care să se 
încheie obișnuitul contract 
Mai era în9ă o posibilitate : 
elevii să fie trecu ți. pe perioa
da practicii, prin mai multe 
sectoare și, în fiecare din ele, 
maiștrii-instructori să fie de
semnați special spre a se ocu
pa de calificarea viitorilor 
muncitori.

în condițiile fabricii noa
stre. cu un flux tehnologic 
complex, prima variantă n-ar 
fl dat roade. Am fi pregătit 
un muncitor cu un univers 
limitat numai la cîteva ope
rații. Am optat de aceea, pen
tru a dona variantă: elevii 
anilor II și HI an fost 
astfel repartizați pe gru
pe In cite un sector 
unde stăteau a lună-doaă. 
După aceea, treceau în altul 
ș.a.m.d. Viitorilor muncitori li 
s-a oferit, astfel, posibilitatea 
să treacă prin toate sectoarele, 
și să cunoască munca, de la 
depozitul de materii prime și 
uscătorie, pînă la finisaj și a- 
samblarea mobilei.

In perioada în care lucrează 
într-un sector, elevii sînt înca
drați în echipe și brigăzi, ală
turi de muncitorii calificați, 
cu experiență. Ei se obișnuiesc 
cu ritmul de lucru, capătă de
prinderile necesare.

Am avut deja dovada fap
tului că soluția adoptată de 
noi în instruirea practică dă 
rezultate bune. Absolvenții, 
acum muncitori. deși n-au 
fost „specializați" pentru a- 
numite faze ale procesului 
tehnologic numai dintr-o sec
ție, au dovedit reale calități. 
Puși să lucreze pe un a- 
numit loc de muncă s-au 
acomodat repede. Explicația : 
cunoșteau procesul tehnologic, 
în ansamblu] lui. aveau o ve
dere largă asupra meseriei.

ȘI în acest an vom da toată 
atenția îndrumării elevilor 
școlii profesionale pe perioa
da practicii Vom urmări ast
fel, ca ei să treacă succesiv să

lucreze la toate mașinile, fa
zele și operațiile, punînd ac
cent pe specializare către pe
rioada de sfîrșit a pregătirii

In atenția noastră va sta în 
mod deosebit grija pentru ca 
viitorii muncitori să-și însu
șească temeinic mînuirea ma
șinilor și utilajelor moderne, 
a proceselor tehnologice noi. 
Aceasta pentru că an de an 
secțiile noastre sînt din ce in ce 
mai bine înzestrate, operațiile 
manuale sînt înlăturate de cele 
mecanice. Aceasta va permite 
viitorilor muncitori să îngri
jească mai bine mașinile, să 
le cunoască potențialul, puțind 
să le exploateze la capacitatea 
maximă.

4 La acest punct n-am de
făcut decît o propunere, 
pe care o adresez școlii, 

în trecutul an școlar, apre
cierea rezultatelor obținute de 
elevi la practică se făcea doar 
pe baza notelor date de mai- 
strul-instructor. Din mai mul
te pricini nota nu avea. în 
toate cazurile, un caracter o- 
biectiv. Mi-ar părea de aceea 
□ti] ca examenul de practică 
si fie susținui de elevi, la 
sfîrșit de trimestru sau de an. 
In fața unei comisii formată 
din cadre didactice și specia
liști ai întreprinderii. Apre
cierea ar corespunde astfel 
mai mult nivelului real al 
pregătirii elevului. Iar exi
genta, pretențiile față de ba
gajul de cunoștințe al viitoru
lui muncitor ar putea să 
crească.

REPARTIZAREA 
LA PRACTICA 

UNACTEORMAL?

întrebările formulate în 
subtitlul anchetei noastre au 
fost puse de astădată condu
cătorului unei întreprinderi 
dintr-o altă ramură a Indus
triei, directorului Uzinei de 
reparații a utilajului minier- 
Petroșenl.

— Este drept, ne-a de
clarat tov. GHEORGHE 
OLARU, că în ce priveș

te instruirea practică a viitori
lor muncitori au existat la noi 
în trecut unele lacune. Mai di
rect spus, de elevii școlii pro
fesionale ne ocupam toți și nici- 
unul. Am tras din toate aces
tea o concluzie ce a fost con
cretizată în unele măsuri luate 
de noi în anul școlar 1965/1966.

Astfel, pe lingă responsabi
litatea ce o avea corpul teh
nic în procesul instruirii prac
tice a elevilor, pe lingă cea 
a muncitorilor cu care fiecare 
elev avea contract de califica
re am luat încă o măsură : 
numirea unui maistru care 
să nu aibă altă sarcină in 
uzină decît urmărirea modu
lui în care decurge practica.

Drept să spunem, uzinei nu 
i-a fost la îndemînă să scoa
tă din producție un om 
competent care să se o- 
cupe special de această pro
blemă. Dar desele cazuri de 
nerespectare a graficului de 
rotație a elevilor pe la dife
ritele locuri de muncă, lipsa 
de legături permanente și sta
bile între uzină și școală ne-au 
convins de folosul acestei mă
suri.

Contactul cu școala, se înțe
lege. nu se rezumă la instruc
torul de practică. El se reali
zează, multilateral și în pro
funzime. prin inginerii noștri, 
prin șefii de ateliere și sectoa
re dintre care multi sînt „cu
mularzi" ai școlii. Prin numi
rea unui instructor special, în- 
atribuțiile căruia intră rezol
varea problemelor concrete 
pe care le ridică desfășurarea 
practicii, am reușit să dăm a- 
cesteia un caracter mult mai 
eficient decît în trecut. întim- 
pinăm însă și aici o dificulta
te : instructorul, de care am 
amintit mai sus, a trebuit să 
se ocupe în anul școlar trecut 
de 170 de elevi din anii II și 
III. Firesc ar fi fost să putem 
scoate din producție 4—5 ase
menea instructori. Dar, o le
gislație precisă care să ne 
permită o astfel de măsură 
nu exiști.

2
lre

Rezultate bune se obțin 
dacă procesul de instru-

practică a elevilor din

școala profesională se desfă
șoară în brigăzi separate — ’> 
supravegherea unui munci
tor cu înaltă calificare. Noi 
am organizat astfel de colec
tive în sectorul construcții 
metalice și apreciem că, acolo 
unde există posibilități, acea
stă formulă are o eficacitate 
optimă.

Deși o întrebare anume nu 
este formulată în ancheta 
dv, aș dori să mă refer la 
încă un lucru. Este vorba de 
acea practică de inițiere pe 
care viitorul muncitor o face 
în atelierul-școală și mai pre
cis de înzestrarea acestor 
ateliere.

Atelierul - școală pentru 
strungari are, de pildă, la noi 
6—7 mașini-unelte. Dar majo
ritatea sînt demodate și uzina 
nu-și poate pune problema 
schimbării lor. Ea însăși nu stă 
strălucit la acest capitol. Se im
pune de aceea ca măsurile pe 
care Direcția generală cărbune 
din Ministerul Minelor le va 
lua pentru înzestrarea uzinei 
să nu ocolească atelierul- 
școală.

4 Aici aș avea de criticat
un fenomen destul de 
frecvent in ultimii ani: 

o bună parte din elevii șco
lii profesionale fac practica în
tr-o întreprindere, iar după 
absolvire sînt repartizați în 
sită parte. Un exemplu. 
Școala profesională din Pe- 
troșenî califică electricieni 
de mină, electricieni instala
ții lumină și forță șa. Dar și 
unii și alții sînt repartizați 
pentru instruirea practică la 
noi. Dacă ultima categorie are 
ce Învăța la U.R.U.M.P„ cu 
prima nu se întimplă la fel 
și, în acest context, rezulta
tele mai slabe constatate la 
absolvire nu trebuie să mire 
pe nimeni.

Concluzia : conducerea șco
lii profesionale are datoria să 
dea o mai mare atenție repar
tizării elevilor la practică In 
acele locuri de unde pot tra
ge maximum de foloase.
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— Noi — ne-a declarat 
tov. ing. GEORGE BA
DEA, directorul Fabri

cii „Tînăra gardă“-București, 
avem un barometru sensibil 
cu care măsurăm ceea ce se 
numește eficiența diferitelor 
modalități de efectuare a in
struirii practice.,. Fetele noa
stre, absolvente ale școlii 
FRR, se încadrează. după 
absolvire (cu foarte mici ex
cepții) destul de repede în 
ritmul general al producției, 
cu toate implicațiile sale : în
deplinirea normelor, calitate, 
disciplină etc.

Este acesta un efect al grijii 
pe care Ie-o poartă la fiecare 
pas întreprinderea ? Este, in
contestabil, și merițul școlii cu 
care — trebuie să subliniez — 
avem o foarte strînsă legătu
ră și colaborare. Dar, după 
cite înțeleg din întrebările an
chetei dv. nu este atît vorba 
de o lungă prezentare a re
zultatelor, ci mai degrabă de 
un colocviu din care să ex
tragem, atît noi cît și școala, 
mijloacele potrivite pentru 
mai buna organizare a prac
ticii.

Aș evidenția în această or
dine de idei, în primul rînd, 
o neconcordanță pe care mulți 
o văd dar pentru înlăturarea 
ei nu se iau măsuri peste tot. 
Instrucțiunile Ministerului în- 
vățămîntuluî prevăd (și bine 
este) ca în ultimul an elevul 
de școală profesională să lu
creze independent pe mașină. 
O mare parte din actualii e- 
levi vor fi mîine muncitorii 
noștri, cu ei vom realiza sar
cinile de plan și, se înțelege, 
că nerespeetarea acestor in
strucțiuni ne afectează la mo
dul cel mai direct. Conducerea 
fabricii nu are însă posibilita
tea să aplice instrucțiunile din 
simplul motiv că nouă, și nici 
unei întreprinderi, nu ne sînt 
destinate, prin plan, mașini în 
acest scop. Cele scrise în in
strucțiunile ministerului ajung, 
așadar. în fabrică, dar rămîn 
pe hîrtie.

Ce soluție întrevedem noi? 
Ar fi util ca forurile compe
tente să studieze posibilitatea 
înființării unor ateliere spe
ciale destinate practicii elevi
lor pe tot timpul anilor de 
școală. Acestea ar putea ființa 
pe lingă marile întreprinderi 
și ar putea fi încadrate cu un 
număr anumit de maiștri-ins- 
truefori competenți. cu utilaje 
și plan de prodneție defalcat 
din planul întreprinderilor tu
telare.

Ia Există, desigur. In
— J fiecare secție a fa

bricii noastre, po
sibilități pentru a ne ocupa 
mai bine de practica viitoare
lor muncitoare calificate. A- 
proape de încheierea anului 
școlar trecut conducerea teh- 
nico-administrativă a anali
zat această problemă. Am con
statat astfel că pe alocuri lu
crurile au mai lăsat de dorit. 
La unitatea a IlI-a. ca să mă 
rezum la un singur exemplu, 
elevii ultimului an au fost o 
vreme folosiți la lucrări auxi
liare (ambalat, deșirat etc).

Cît privește cea de a treia 
întrebare ne care mi-atî pus-o, 
aș vrea să pornesc de la fap
tul că elevul de școală profe

sională își petrece în fabrică 3 
sau 4 zile din cele 6 ale săp- 
tămînii. Tocmai de aceea este, 
cred, necesar ca organizația 
U.T.C. din fabrică să se ocu
pe foarte îndeaproape de mo
dul în care folosesc elevii 
timpul de practică, să urmă
rească pașii pe care aceștia îi 
fac în însușirea meseriei. De 
ce ridic această problemă ? 
Pentru că, în marele număr 
de eleve bune care ne vin la 
practică, mai răsar, ici colo, 
cazuri de indisciplină.

Sînt de părere că trebuie 
întărită colaborarea între 
organizația U. T. C. din 
fabrica noastră și cea de 
la Școala F.R.B., sugerînd a- 
mîndurora lărgirea paletei de 
activități : mai multe întîlnirl 
ale elevilor cu cei mai buni 
muncitori, convorbiri între ab
solvenți de școală profesiona
lă și proaspeții candidați la 
porțile ei, o mai strînsă legă
tură cu părinții elevilor 
ș.a.m.d.
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LA CRAIOVA?

Ia Școala profesio-
— X nală de pe lingă
" Uzina de mașini 

agricole din Craiova, ne-a de
clarat tov. director ing. MI
HAI STINGU, a constituit șl 
constituie în permanență fon
dul principal de unde ne re
crutăm muncitorii calificați.

întîmpinăm însă, cu toată 
strădania noastră, unele greu
tăți îndeosebi în ce privește 
asigurarea mașinilor pentru 
meseriile de strungar și su
dor. Numărul elevilor școlari
zați în aceste două meserii, 
în special, a depășit în per
manență posibilitățile de in
struire practică a lor. în anul 
școlar trecut, în trimestrul I 
și II ne-au fost repartizați la 
practică 62 de viitori strun
gari în timp ce aveam numai 
10 mașini disponibile.

Lucrurile au o explicație. 
N-au fost trimiși la practică 
numai acei elevi care, după 
absolvire, trebuiau să fie re
partizați aici sau în întreprin
derile apropiate, ci mulți alții 
de a căror practică nu văd 
de ce tocmai uzina noastră a 
trebuit să se ocupe. De exem
plu, în 1964, din 225 de elevi 
numai 85 erau pentru uzina 
noastră, iar în 1965, din 277, 
numai 94. Cel mai grăitor e- 
xemplu poate fi al anului I 
din 1965/1966. Școala profe
sională a primit (și se înțelege 
că practica în anii II și III o 
vor face la noi) elevi care la 
absolvire vor lucra la Uzina 
metalurgică din Baia Mare, la 
Șantierele navale Oltenița, la o 
unitate industrială din Tecuci 
ș.a.m.d. Iată de ce n-am înțeles 
pentru ce e nevoie sa te califici 
la Craiova ca să muncești aDol 
la Baia Mare. Oltenița sau Te
cuci ! Și de ce în astfel de 
cazuri forurile, adică ministe
rul de resort, nu ne asigură 
cel puțin condițiile necesare ?

Pronunerea vine de la sine : 
în cadrul scolii nrofcsionale «ă 
fie primiți elevii necesari uzi
nei și cel mult unor întreprin
deri din raza orașului sau raio
nului. Pentru că efectuarea in
struirii nractice în întreprinde
rea unde va lucra va duce ne- 
îndnî-lnic 1% acomodarea mal 
rapidă a absolventului cu rit
mul si specificul locului de 
muncă.să se desfășoare oricum, în 

funcție de timpul liber pe ca
re-! are un maistru sau in
giner.

Au fost în anul trecut 
perioade destul de 

lungi, cînd detaliile programu
lui instruirii practice a elevi
lor se întocmeau și se consu
mau fără consultarea școlii, 
încă din ultima perioadă a a- 
nulul școlar trecut am înlătu
rat, în ce ne privește, acest 
neajuns, propunîndu-ne să 
menținem o legătură strînsă 
cu cadrele didactice Interesa

nte, în aceeași măsură ca și 
' noi, de buna pregătire a ele- 
V vilor lor.

N-aș vrea să trec însă cu 
vederea faptul că și școala 
trebuie să ne solicite mal 
mult colaborarea, chemîndu- 
ne la consiliile pedagogice, in- 
Vitînd la orele de dirigenție

ACTUAL PENTRU CHIMIȘTI
Ia ■ In anul școlar trecut,

— X"4 ne'a SPUS $efuI servi
ciului tehnic de la Fa

brica de hîrtie din Bacău, tov. inginer 
NICOLAE MOCANU, 131 de elevi din 
anii II și III ai Școlii profesionale de 
chimie au făcut la noi instruirea prac
tică în producție. Dintre preocupările 
noastre, aș vrea să evidențiez organiza
rea periodică a unor seminarii cu ele
vii, acțiune ce și-a propus să constate 
bagajul de cunoștințe acumulate pe pe
rioada practicii. Adevăi ’ examene 
„preliminare", seminariile au fost foarte, 
utile. Ele ne-au atras atenția nouă, ca șl 
elevilor, asupra unor goluri în cunoș
tințe sau deficiențe în organizarea con
cretă a instruirii practice.

în urma unui asemenea sondaj, s-a 
luat, de pildă, măsura ca viitorii lăcătuși

LABORATORUL 
TEHNOLOGIC

mecanici, viitori! electricieni să fie 
repartizați, pe timpul reviziilor și re
parațiilor capitale, în grupuri de cîte 
2—3, pe lingă muncitorii cei mai cali
ficați. Dar sporirea eficienței Instruirii 
practice s-ar obține și dacă ar exista 
mal multă atenție pentru felul in care 
elevii își însușesc tehnologia meseriei 
în școală. Aici există laborator de chi

mie, de fizică. Dar un laborator pentru 
tehnologia meseriei, înzestrat cu grijă 
n-a existat. Știu că idei, chiar și in
strucțiuni din partea Ministerului In
dustriei Chimice în acest sens s-au dat 
în ultima vreme. Dar lucrurile avan
sează încă încet, mai ales în ce privește 
înzestrarea tehnică a acestui laborator.

Și încă o propunere vreau să fac. Ea 
e legată tot de obiectul tehnologia me
seriei Procesul de fierbere a materiei 
prime se realizează în unele fabrici de 
hîrtie prin procedeul sulfat. Ar fi utilă 
de aceea o carte tehnică referitoare la 
acest procedeu. De ea s-ar folosi nu nu
mai elevii școlii profesionale, ci șl 
muncitorii calificați care lucrează deia 
în fabricile de hîrtie, elevii liceelor de 
•pecialitate etc.

Participantii la ancheta noastră au ridicat, după cum se poate cu ușurință 
observa, mai multe probleme legate de desfășurarea practicii in producție a 
elevilor școlilor profesionale, ’•> creșterea, intr-o măsură mai mare, a eficientei 
acesteia.

Am ține să atragem însă, în mod special, atentia asupra unui aspect. Este 
vorba de necesitatea intăririi colaborării organizațiilor U.T.C. din întreprinderi 
și școli, de sporire a grijii acestora pentru felul în care viitorii muncitori își 
insușesc meseria. Trebuie spus că unele din organizațiile U.T.C. din fabriei 
îndeosebi neglijează activitatea educativă in rindurile elevilor de școală pro
fesională pe timpul cît aceștia se află la practică. Nu se acordă suficientă aten
ție organizării unor acțiuni îndreptate în special spre cultivarea dragostei și 
interesului pentru meserie.

Este de datoria comitetelor U.T.C. din școli și întreprinderi, de a stabili în 
ce le privește (dacă n-au făcut-o pină acum) un plan comun de activitate care 
să cuprindă cele mai potrivite măsuri pentru ca procesul de instruire practică a 
elevilor școlilor profesionale să decurgă în condiții mai bune decît în trecu
tul an școlar.

Anchetă realizată
de L BODEA, M. DUMITRESCU, N. CONSTANTIN, N. ȘTEFAN
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înt*-® «eară. în fafa blocului, cîțiva copil sătul de 
alergăturaJlS.peâte zL\tti&utau jîespre părinții lor. Re
marcam în glasurile lor sentimentul înduioșă
tor al mindrieif gîndyl exprimat cu încredere că 
tatăF"Sau ftiama __lnr sînt nea-semuiți, unici prin 
bunătate, frumusețe, prin mhnra pe care o fac. 
Aproape că se certau, susținind fiecare unicitatea pă
rinților, atribuindu-le calități pe care nu voiau lă le 
recunoască celorlalți oameni, uitând. în lupta pentru 
întâietate, observațiile, pedepsele primite de la ei. Ră- 
mînea, curată și sinceră, năvalnică, dragostea pentru 
cel care i-au născut, care muncesc pentru ei, care le 
asigură o copilărie fericită.

Tărinții ! Mama mea. tatăl meu, cuvinte pe care le 
rostim toți, din primul an de viață pini la bătrânețe, 
cu Înfiorare, cu nostalgie. Părinții noștri, oamenii care 
și-au continuat viața, idealurile, In noi, cire au învins, 
prin viața pe care au creat-o, dispariția lor din lume. A- 
soclem, la orice virstă, aceste cuvinte cu cele mal fru
moase calități, le atribuim cele mai înalte Însușiri, cele 
mal perfecte sentimente.

Ancheta de fată a pornit de la o discuție purtată 
cu un copil, un băiat vioi și inteligent, eu un zîmbet 
puțin trist, pe care l-am întîlnit la o școală. II între
basem, ca șl pe ceilalți colegi ai lui, despre părinți. 
Nu-mi răspunsese dacă-l Iubește, dacă-i respectă.

— Nu mai sînt împreună, mă lămuri el, s-au des
părțit. Unul trage de mine într-o parte, celălalt in 
alta. Mama-ml zice să nu-i spun lui „tată" că nu-mi 
plătește pensie alimentară, el mă învață să-l vorbesc 
urit mamei, să plec de la ea... Mă gîndesc să plec de 
la amîndoi, voi vedea eu unde...

Ce se întâmplase în sufletul lui, cum receptase acest 
băiat. Ia o virstă cînd treaba lui nu e să-și judece pă
rinții, dezacordul lor familial ? Rămăsese, din vina pă- 
rlnțilnr. cu spinii neîncrederii, cu o anume tristețe, a- 
ceea de a nu putea vedea în părinți întruchiparea li
niște! și căldurii, a bucuriei, așa cum îi auzisem pe alți 
copil intr-o seară.

Unde se aruncă 
„piatra din casă"
Momentul dezbinării 

într-o familie care a 
fost legată, cimentată 
prin nașterea copiilor 
poate fi pentru părinți 
șl pentru copil începutul 
unor drame. Unii soți 
găsesc în ei resurse de 
■-și reface viața. altU 
rămln mutilat! în Idea
luri și realizări persona
le. Ce se întlmplă însă 
cu cel asupra căruia 
ruptura părinților se re
flectă Întreagă, drama
tică, căpătînd proporții 
prin Intensitatea și acu
itatea pe care o dau 
candoarea și lipsa de 
experiență ? Ce se 1n- 
tlmplă cu copiii ? Tribu
nalul, prin sentința de di
vorț. încredințează copi
lul unuia sau altuia, ce
lui mal capabil să asigu
re, în continuare, o 
creștere și o educație 
firească. Spunem „fi
rească" pentru că, din 
punct de vedere juridic, 
unul din părinți — cel 
vinovat — probează a- 
ceaată neputință. Din 
punct de vedere uman 
însă, nu există argu
mente, în mintea unui 
copil, de orice vîrstă ar 
fi, pentru a justifica 
ruptura celor două nu
me : „mama și tatăl 
meu’.

Am cunoscut părinți, 
mame sau tați cărora li 
s-a încredințat, după 
divorț, copilul și care 
n-au precupețit nimic 
pentru ca acesta să se 
dezvolte firesc. Despăr
țirea celor doi soți, con
damnabilă, n-a frînat, în 
■ceste cazuri, evoluția 
copilului, ceea ce dove
dește doar că în nici- o 
situație, oricît de com
plicată ar fi ea, nu se 
poate trece peste obli
gativitatea asigurării 
creșterii, frumoase, a 
propriului copil.

Uneori, însă, se îniîm- 
plă că în noua familie, 
după cea de a doua că
sătorie, copilul' se simte 
un intrus, sentiment năs
cut din suma privirilor 
încruntate cu care este 
măsurat în orice ocazie. 
Mama sau tatăl vi
treg nu-1 asimilează u- 
nor sentimente sincere, 
nu se simt obligați a 
răspunde de imaginea pe 
oare și-a făcut-o copilul 

despre părinți. Și atunci 
el devine „o piatră în 
casă" care împiedică, 
prin simpla lui existen
tă, unitatea celor doî. 
Este neglijat, lipsit de 
afecțiune, de atenție, lă
sat să-șî rezolve singur 
micile (dar unele hotărî- 
toare !) probleme sufle
tești.

I.-am Întîlnit pe Mi
hai Mustață Intr-un in
stitut de reeducare. A- 
junsese acolo pentru va
gabondaj. Iși amintește 
cu tristețe :

— Ai mei. de cînd îl 
știu, se certau. Taică- 
meu mă lua în cârciumi 
îmi dădea să beau, mă 
învăța să fumez, să-i 
răspund urit mamei... La 
școală nu mă mai obli
ga să mă duc. Cînd au 
divorțat, eu am rămas 
la mama. Acum s-au re
căsătorit. și el ?1 ea.

— Și aici cine te-a tri
mis ?

— Mama, spunea cl 
nu se mai poate înțele
ge cu mine... Eram, Intr- 
adevăr. foarte rău. fu
geam de acasă, furam...

— Ea știa ?
— Știa. Nu-mi spunea 

nimic. Taică-meu tre
buia să se descurce cu 
mine.

Aflu, din ancheta so
cială efectuată de Auto
ritatea tutelară a ora- | 
șuiul Galați că mama 
și-a întemeiat o nouă 
familie, că bărbatul nu 
cunoștea comportarea 
fiului el. că ea nici nu 
dorește s-o cunoască șu ■ 
apărîndu-și pacea că
minului. a cerut organe
lor de miliție internarea 
luj Mihai intr-o școală 
de reeducare. Sufletul 
ei de „mamă- a eonve- I 
nit că va fi mai comod ’ 
să crească cei doi copii 
aduși de soțul ei dintr-o 
■Hă căsnicie decît pe i 
propriul copil.

Dar acesta dădea »em- | 
ne de îndreptare, voia | 
să meargă la școală, să 
nu mai umble fără rost...

Bunele Iui intenții 
n-au fost luate în sea
mă. De condițiile și mij
loacele pe care statul, 
societatea noastră le 
creează tinerei generații 
se bucură și se va bucu
ra și acest copil. Desi
gur, deci creșterea lui 
nu este lăsată Intîmplă- 
rii, dar ne întrebăm ce 
fel de mamă, ce fel de 
om este acela care a 
pierdut responsabilita
tea creșterii ființei că
reia i-a dat naștere ?

— Mama m-a părăsit 
de mic. șî pe mine și pe 
tata, povestește Rizoiu 
Gheorghe. Tata, ce să 
facă, ml lăsa singur,
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nu știa dacă merg sau 
nu la școală, uneori ve
nea beat, mă bătea...

— Și mama unde e ?
— S-a recăsătorit. 

Fratele meu stă cu ea.
— Tu de ce nu te duci 

să locuiești acolo ?
Băiatul mă privește 

nedumerit
— Nici nu mă pri

mește In casă-. Spune 
că eu sînt cauza neca
zurilor ei ai nu vrea tă 
mă vadă...

— Dar ca necazuri
are ’

— Nu știu, văd că ar* 
un apartament frumos, 
mcbilă. televizor, e și ea 
frumoasă.. Mama nu 
mi-a scris niciodată, 
nici nu cred că știe 
unde sînt— Puteam să 
fiu și eu ca fratele meu 
dacă mă lua la ea. în 
vacanță. to ti băieții au 
plecat acasă, numai eu 
am rămas a’ri— I-am 
scris și mamei și lui. dar 
nici unul nu ml-a răs
puns... Parcă n-aș fi co
pilul lor-

Mi-am amintii de o 
fetiță, Alexandrevrj Me
lania, pe care o Ir.tFmi- 
sem anul trei 4 la Ga
lați. SI părinții ei erau 
divorțați. Cei doi refu
zau s-o primească, argu
ment! nd că fetița e prost 
crescută, că nu se poate 
face nimic eu ea... Fu
geau egoiști de copilul 
căruia-! dăduseră viată, 
acuzi ndu-se reciproc de 
comportarea fetiței—

Oare „ce naște 
din pisica 
șoareci 

mănincâ ?
Maturi, ne amintim 

mereu de părinți. Ră
mânem, dincolo de ase
mănarea fizică sau tem
peramentală. cu concep
ții. idei, visuri pe care 
le-au sădit în noi. îi 
luăm, la o vîrstă frage
dă, ca exemplu, sfaturi
le lor sînt pentru noi 
lege, atitudinile lor — 
demne de imitat. Discut 
cu o fetiță de 13 ani 
despre mama el. Femeia 
divorțase, refuza să se 
recăsătorească dorind 
să-și întrețină singură 
copilul.

— Mama-mi spune 
mereu să nu mă mărit, 
că toți bărbații sînt ne- 
aerloșL

Mama mă sfătuiește să 
termin școala, să-mi iau 
un serviciu bun... O să 
găsesc și eu un bărbat 
care să mă plimbe, să 
mă distreze.

Iată „sfaturile" cu ca- 
re-și dăruiește mama 
propria fiică. 3ă ne gîn- 
dim puțin. Ea revarsă 
asupra unui copil neca
zurile, eșecurile el, învă- 
țîndu-1, chipurile, „să nu 
facă așa cum a făcut ea"! 
Intr-adevăr, ceea ce a 
făcut din ea un „caz", 
merită să atragă atenția 
asupra viitorului pro
priului copil. Dar nu te 
răzbuni pe dificultățile 
pe care le-ai întâmpinat 
în căsnicie sădind în 
mintea copilului îdeeo 
falsă, nocivă, a petrece
rii ușuratice, a renunță
rii la căldura căminului

Judecâtoml I
Desen de VICTOR fi MARCEL ȚAPU

Ascultam, povestită 
de HrușcS Vasile, o fru
moasă poveste :

— Citisem „Bîrlogul 
urșilor". îmi plac cărțile 
de aventuri. Ne-am gîn- 
dit, cu un grup de bă
ieți să plecăm în mun
ții Semen Icului.

Copiii s-au pregătit. 
Au furat haine, bani, 
benzină, cîrpe pentru 
torte, pături...

— Tata nu se Interesa 
de mine... Mă aducea 
milițianul acasă și el 
îmi dădea bani pentru 
film... Mama e In alt o- 
raș. sînt despărțiți. O 
dată, miliția m-a dus la 
ea, mă prinsese pe-a- 
proape. Atunci am vă
zut-o prima oară... Știa 
ce făcusem, dar m-a 
dus la tata și lui i-a 
spus o minciună, iar pe 
mine m-a sfătuit să ra- 
mîn cu ea pentru ca să-l 
dea el apartament... Mă 
săturasem de minciuni 
și am plecat pe Seme- 
ni«—

CINE S1NT
LOR ?

familial statornic înte
meiat pe sentimente a* 
devărate, trainice, pe 
respect reciproc.

— îi seamănă lui 
taică-său. am auzit o 
femeie declarind în In
stanța de judecată des
pre băiatul ajuns să 
fure, să vagabondeze. 
N-am ce să-i fac. Am 
divorțat de soțul meu și 
băiatul ti calcă pe urme..

— Dar dv. de ce n-ati 
încercat să-i schimbați 
copilului atitudinea ? a 
fost întrebată

— Dar ce, e numai 
copilul meu ?

Ruptura într-o fami
lie este o pilulă de e- 
goism. de individualism 
pe care fiecare din cei 

: doi soți o înghite. Ne«- 
I tingheriți. el î«1 contî- 
I nuă viața separat hră-

„Aventura" are un 
drum lung. Erau cinci 
copii. Cîțiva șoferi „a- 
mabili" i-au purtat din 
localitate în localitate.

— S-a interesat vre
unul unde mergeți ? 11 
întreb pe Hrușcă.

— Nu. Doar unul s-a 
luat după noi pentru 
că-i furasem haina din 
cabină. Ne-a bătut. 
Spunea că are șl el co
pii, dar sînt mai buni...

— Cum v-a prins ?
— Ne-am dus la un 

bar, în Reșița.
— V-a dat voie să 

intrați ?
— Da. Un băiat, noi îi 

ziceam Boboroanță, i-a

nînd cu disprețul pen
tru celălalt, viața co
pilului. Nu se pot cal
cula în unități de 
măsură pierderile, nu 
?e pot evalua gândurile 
pe care le naște în min
tea unui copil despărți
rea părinților. Mișcarea 
insesizabilă a sensibili
tății lor. a felului în 
care oamenii din jur șl 
în special părinții. îi In
fluențează le este. în 
timp, defavorabilă. Va- 
sile Rusu. trimis în
școala de reeducare
pentru furturi repetate, . 
îmi spunea :

— De acum înainte 
nici n-am să mă mai uit 
la bani...

— Dacă al să vezi că 
din buzunarul unui om 
au căzut bani n-ai să-i 
ridici înapoindu-i ? îl 
întreb.

AHA, MAI BUNI..
îmbătat A început să 
facă scandal. Ospătarul 
ne-a dat afară și In ușă, 
ne-am întîlnit cu un 
unchi al unuia dintre 
noi. Ceilalți am fugit.

La un „Peco" pe șosea, 
am cumpărat benzină 
pentru torțe. Trebuia să 
trecem prlntr-o pădure 
și era noapte...

— Vânzătorul nu v-a 
întrebat pentru ce vă 
trebuie benzina ?

— Nu. A zîmbit în- 
trebîndu-ne dacă avem 
si noi mașină... In pă
dure ne-a fost frică și 
noroc cu un șofer care 
ne-a luat cu «1. Dar în

— Nu... At pute® să 
spună că erau mai 
-nu Iți și i-am furat din 
ei...

Sau Mircea Gjuflea :
— Cred că părinții 

mei nu mă iubesc de 
Ioc. altfel nu s-ar fi 
despărțit...

Auzim deseori aserțiu
nea : „copiii sînt oglin
da părinților". Și pe bu
nă dreptate. Dar imagi
nea reflectată în aceste 
sensibile oglinzi este și 
trebuie să fie curată, ne
umbrită, ferită de preju
decăți, de erori. Copiii 
noștri sînt ceea ce avem 
mai bun în noi, repre

zintă ceea ce noi am știut 
și am fost în stare, încă 
de la cea mai fragedă 
vîrstă, să le dăruim. Ei 
sînt oglinda în care ne 
visăm pe noi înșine. Ni-

] mîc nu justifică absența 
| datoriei de a păstra ne- 
| întinată puritatea aces

tor oglinzi.

Cînd „destinul" 
ia forma 

indiferentei 
părintești

„Cu adîncă durere 
sufletească — scrie Goî- 
cea Ștefan — mă adre
sez dv cu rugămintea 
de a dispune internarea 
fiului meu. Goicea 
Gheorghe, într-un insti
tut de reeducare, avind 
soeranța că după acea
sta va reveni în socie
tate cu o comportare 
normală".

As fi putut subintitu
la capitolul ..Cazul Goi
cea" căci împrejurările 
în care Goicea Gheor
ghe este trimis spre 
..reeducare" sînt într-a- 
devăr deosebite. Părin
ții au doi copil, cîștlgă 
bine, au o casă frumoa
să în Buzău. Certurile 
în familie durează de 
mult. Băiatul își amin
tește că acum cîtiva ani, 
tatăl a câștigat la Loto 
20 000 de lei și a dispă
rut de acasă pentru mai 
mult timp. O auzea pe 
mama spunînd că a ple
cat cm o altă femeie. 
Apoi au vrut să divorțe
ze. Tribunalul n-a găsit 
întemeiate motivele lui 
și î-a respins acțiunea de 
divorț.

— îl vedeam pe tata 
cu alte femei, povesteș
te băiatul. Mă învăța să 
nu-î spun nimic mamei. 
Eu nu puteam să tac. 
El o bătea, și pe mine 
la fel. O învinuia că 
n-are grijă de el. dar 
eu știam că-I dă banii 
unei femei. N-am făcut 

primul sat. ne-a predat 
miliției...

Singurul, pe un 
drum de cîțiva zeci de 
kilometri care a simțit 
că acești copii o pornise
ră într-o „aventură" mai 
gravă și mal dramatică 
decît o simplă urmă
rire. Eăieții n-au numă
rat cîți s-au „ciocnit" 
de ei, cîți au trecut indi
ferenți pe lângă ei, ig- 
norîndu-Ie intențiile. 
Ospătari, vânzători, șo
feri. cetățeni care aveau 
acasă copii, care se bu
curau în sinea lor că la 
ore târzii de noapte, nu 
ai lor sînt cei care con

sumă alcool în localuri, 
care cumpără benzină, 
care străbat singuri 
drumurile... Liniștiți, 
le-au dat binevoitori „o 
mină de ajutor".

F"’.oiu îmi povestea 
că fura ceasuri pe care 
le vindea apoi pe sume 
foarte mici. Cui ? mă 
întreb. Cine lua din mi
na unul copil, obiecte 
care, se putea ușor bă
nui, nu erau ale lui ?

— Aveți și dv. copii, 
dv. care ați trecut calmi 
și indiferenți pe lingă 
aceștia ? Aha. sînt mai 
buni, ați știut să le dați 
o educație mal bună... 
Dar de ce nu v-ați o- 

nimic, doar odată m-am 
săturat de casă, am luat 
din poșeta mamei 200 
de lei și am plecat Ia 
țară, la un unchi. Tata 
m-a prins și am ajuns 
aici.

In instanță, băiatul 
vrea să spună procuro
rului de ce ține tatăl 
să-l îndepărteze, de ce 
prezența lui îl încurcă, 
îl incomodează. Nu i se 
dă voie să vorbească. 
Vecinii veniți să depună 
mărturie declară tex
tual : „copil neastâmpă
rat. aruncă cu pietre pe 
stradă, se urca pe gar
duri. prin pomi după 
fructe. Nu cunosc că 
minorul s-ar ocuna cu 
unele furturi.. * (Mircea 
Ana): ..se cere mai mul
tă supraveghere din 
partea tatălui care ar 
trebui să stea mai mult 
acasă. Copilul este ne- 
astîmpărat dar nu co
mite fapte ieșite din co
mun"... (Enciu Mihai)
— A fost și un vecin. își 

amintește Goicea. care 
a spus că i-am furat din 
cămară alimente. Dar 
nu era adevărat. cred 
că tata îl învățase să 
mintă. După proces s-au 
dus împreună si au 
băut... Eu cred că tata a 
vrut să scape de mine...

N-am avut posibilita
tea să-I confrunt pe ta
tăl cu fiul său. Aveam 
însă convingerea că 
bărbatul acesta în pu
tere. care-și abandonase 
copilul cu o indiferență 
bine ascunsă sub haina 
interesului pentru vii
torul lui, ar fi plecat 
ochii, jenat de afirma
țiile sale.

— Toate s-au potrivit 
rău. așa a fost să fie, 
acceptă ei cu un oftat. 
Confidențial. îmi măr
turisește că soția a că
zut în viciul beției și că 
a intentat din nou ac
țiune de divorț-- învi
nuirea n-are temei, am 
verificat. Descopeream, 
stînd de vorbă cu cei 
care-1 cunosc, senti nen- 
tele sale pentru familie, 
tulburi, nesincere, ipo
crite. Dragostea și grija 
pentru copii este ase
menea unul afiș frumos 
colorat care în cazul lui 

prit și lîngă acești copii 
pe care părinții, proba
bil, n-au știut să și-i a- 
propie, pentru a-i sfătui, 
a-i ajuta ? Este firesc să 
nu închidem ochii atunci 
cînd copiii altora nu sea
mănă cu ai noștri ! Nu 
avem fiecare datoria. în
țeleasă la proporțiile u- 
nei legi etice și cetățe
nești de a împiedica pe 
acești copii să se anga
jeze într-un „drum" pe
riculos ? Intră în atri
buțiile noastre firești 
umane. neînscrise în 
regulamentul de servi
ciu, de a opri, prin 
atenția și grija pentru 
cei din jur acele cazuri, 
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ascunde stratul impene
trabil al egoismului.

— Eu n-aveam timp 
să mă ocup de el... Știți, 
serviciul...

Și ar fi fost capabil 
să-mi demonstreze a- 
mănunțit, cum își folo
sea la locul de muncă, 
întreg timpul, întreaga 
energie. Dar ochii și 
glasul băiatului SDuneau 
mai mult, îl acuzau, 
fără reproșuri vădite :

— Cred că nu mă iu
bește... Vine pe la mine, 
îmi aduce bomboane, 
dar îl văd că răsuflă 
ușurat cînd pleacă...

Strungă Saveta e^+e 
infirmieră la Botoșani. 
Bine îmbrăcată, veselă, 
cu o detașare indiferen
tă. își amintește de fiul 
ei, Ariteu Dan :

— E într-un institut 
de reeducare... Era un 
copil rău. Eu m-am re
căsătorit și doar nu era 
să-l oblig pe soțul meu 
sa-și bată capul cu un 
copil care nu-i al lui...

— Aveți și alți copii ?
— Nu. Cred că asa a 

fost destinul Iui Dan. 
Mă gîndesc efi e rml 
bine așa... Acolo învață 
3 meserie, se discipli
nează... O să fie și el în 
rîndul oamenilor...

Oare ce loc ar trebui 
ocupe mama „în rîn- 

Jul oamenilor" la o e- 
ventuaiâ clasificare ? 
Cum s-a topit în sufle
tul ei dragostea de ma
mă atît de repede ? Pen
tru atîți părinți, copiii 
înseamnă zîmbetul și 
bucuria unei vieți, sen
sul și scopul fs celor și 
muncii lor.

— Bine că are statul 
grijă de el. comenta Sa- 
veta Strungă. E bine, 
într-adevăr. dar căldu
ra părintească, ochii 
grijulii care urmăresc $1 
îndrumă fiecare mișcare 
a copilului nu pot fi su
plinite prin măsurile 
luate de stat în vederea 
asigurării unor condiții 
optime de educare. Este 
o retragere din fața în
datoririlor pe care le au 
părinții fată de copiii lor, 
pentru educarea lor In 
atmosfera familială, con
form normelor de viață 
ale acesteia.

chiar dacă ele sînt din 
ce în ce mai rare, ame
nințate de o evoluție ne
firească, lipsită de pers
pectivă. Statul, prin mă
surile luate pentru spri
jinirea familiilor cu co
pii, pentru ocrotirea ma
mei și a copilului, creea
ză condiții optime pen
tru educarea și dezvolta
rea acestora. De aceea 
avem depline posibili
tăți, dar și datorii, de a 
veghea pentru ca pe zim- 
betul fericit al copilăriei 
să nu-și arunce umbrele 
asemenea „cazuri" rare, 
ivite din nesocotirea u- 
nor îndatoriri la respec
tarea cărora trebuie tA 
veghem cu toții.



Cu privire la vizita tovarășului Gus Hali, 
secretar general al Partidului Comunist din S. U. I 

in Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I)

singura 
probi e-

S.U.A. consideră că 
cale de soluționare a 
mei vietnameze este încetarea 
agresiunii S.U.A., încetarea 
necondiționată a bombardării 
Republicii Democrate Viet
nam, retragerea trupelor In
tervention iste din Vietnamul 
de Sud, recunoașterea Fron
tului National de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, respecta
rea acordurilor de la Geneva. 
Poporul vietnamez să fie lă
sat să-și rezolve singur pro
blemele vieții sale interne, 
fără nici un amestec străin.

Partidul Comunist Român și
* ''Partidul Comunist din S.U.A. 

salută și își reafirmă solida
ritatea lor frățească cu lupta 
popoarelor din Asia, Africa șl 
America Latină împotriva co
lonialismului șl neocolonialis- 
mulul, pentru eliberare na
țională și consolidarea inde
pendenței. pentru înflorirea e- 
conomiei lor naționale și pro
gres social, pentru egalitate în 
drepturi între state și națiuni.

Cele două oărțî și-au ex
primat convingerea că pentru 
a zădărnici clanurile agresive 
ale imperialiștilor este nece
sară unirea tntr-un puternic 
front a tuturor forțelor anti- 
îmnerialiste. Acționînd în 
strînsă unitate, țările socia
liste, clasa muncitoare inter
națională, tinerele stata inde-

pendente, mișcarea de elibe
rare națională, forțele demo
cratice și popoarele din în
treaga lume sînt capabile să 
preîntîmplne realizarea pla
nurilor agresive ale imperia
liștilor, pot apăra pacea lumii 
și salvgarda civilizația umană.

Reprezentanții P.C.R. si P C. 
din S-U-A. au relevat faptul 
că întărirea păcii și securității 
mondiale depinde în mod e- 
sențial de așezarea relațiilor 
între state și popoare pe baza 
principiilor respectării suve
ranității Si independenței na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului In treburile in
terne. respectării dreptului 
inalienabil al fiecărui ponor 
de a-și hotărî singur soarta 
fără amestec străin.

Subliniind necesitatea dez
voltării legăturilor multilate
rale între toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială, 
cele două partide au scos în 
evidență că un factor ce poa
te contribui substanțial la 
crearea unui climat favorabil 
apropierii și colaborării între 
popoare îl constituie dezvol
tarea schimburilor economice, 
culturale. tehnico-științifire.

Abordînd problemele miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, cele două 
părți au arătat necesitatea 
întăririi continue a unității 
comuniștilor de pretutindeni, 
ca o condiție a realizării ma
rilor sarcini ce le revin In

r
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Ședința Comisiei

pentru probleme
economice

permanente C.LLR

Zilele acestea a avut loc în 
orașul Varna ședința ordi
nară a Comisiei Permanente 
C.A.E.R. pentru probleme eco
nomice.

La ședință au luat parte 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R., precum și reprezen
tanții R.S.F. Iugoslavia, In ca
litate de observatori.

Comisia a examinat unele 
probleme economice ale cola
borării țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a adoptat planul 
său de muncă pe anul 1967.

Ședința s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă deplină.

Vaccinarea

COMUNICAT
privind vizita delegației Partidului Comunist

din Norvegia in Republica Socialistă România
/Urmare rfln poff I)

putemic avînt creator în rîn- 
durile oamenilor muncii care, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, obțin succese 
tot mai mari în toate dome
niile de activitate, în vederea 
desăvlrșlrli construcției socia
liste. pentru progresul și pros
peritatea României socialiste. 

Căldura șl ospitalitatea cu 
care delegația Partidului Co
munist din Norvegia ■ fost 
primită pretutindeni exprimă 
sentimentele frățești, interna
ționaliste pe care oamenii mun
cii din România socialistă le 
nutresc față de clasa munci
toare norvegiană și partidul 
său comunist, relațiile de 
prietenie existente între Par
tidul Comunist Român șl Par
tidul Comunist din Norvegia, 
între poporul român și po
porul norvegian.

In timpul vizitei, delegația 
Partidului Comunist din Nor
vegia a avut întîlniri și convor
biri la Comitetul Central al 
P.C.R. cu tovarășii Nîcolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Manea Mănescu, membru su
pleant aî Comitetului execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea. secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghlzela Vass. «ef 
de secție la C C. al P.C.R., 
Andrei Stefan, prim-adjunct 
de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în cursul convorbirilor, cele 
două delegații s-®u informat 
reciproc asupra activității sl 
^reocupărilor actuale ale 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist din Nor
vegia. De asemenea, ele au 
’ăcut un schimb rodnic 
Dâreri privind probleme 
nteres comun pentru
louă partide, precum siproble- 
ne actuale ale situației Inter
naționale și ale mișcării co- 
nuniste și muncitorești.

Delegația Partidului Comu
nist din Norvegia a prezentat 
ictivitatea desfășurată de co- 
nunistii norvegieni pentru 
nobili zarea maselor populare 
a Înfăptuirea de revendicări 
sconomice și sociale, pentru 
farantarea drepturilor și H- 
lertățilar democratice, asi
gurarea Independentei reale 
i tării șî pentru o cale norve
giană spre socialism. Partidul 
Comunist din Norvegia acti
vează 
uptă 
e 0 
lemocratice 
ădărnicirii 
nanilor interni șl externi care 
e opun unei asemenea evo- 
Liții. în acest scop, P.C. din 
Norvegia își propune ca tel 
alăturarea marelui capital 
in Norvegia și eliberarea tă- 
îi din N.A.T.O.
Delegația Partidului Comu- 

lîst Român a informat pe 
■aspeți despre activitatea de- 
>usă de întregul popor pen- 
ru îndeplinirea obiectivelor 
tabilite de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, în ve
derea creșterii susținute a 
orțelor de producție ale țării 
ie baza industrializării socia- 
iste, dezvoltării agriculturii, 
nfloririi științei și culturii, 
idicării continue a nivelului 
e trai material și spiritual al 
loporului.
Delegația română e arătat

de 
de 

cele

pentru 
a 

a

unitatea de 
clasei muncltoa- 
tuturor forțelor 

în vederea 
acțiunilor duș-

că P.C.R.. întregul popor ro
mân urmăreec cu simpatie £ 
apreciază activitatea desfășu
rată de comuniștii
și a urat P.C. din Norvegia 
noi succese in lupta pentru 
înfăptuirea aspirațiilor și in
tereselor fundamentale ale 
clasei muncitoare și ale po
porului norvegian. pentru 
triumful cauzei păcii, demo
crației și socialismului.

Cele două delegații au a- 
p reci at cu satisfacție relațiile 
tovărășești de prietenie din
tre Partidul Comunift Ro
mân și Partidul Comunist din 
Norvegia. Ele și-au exprimat 
dorința de a dezvolta In con
tinuare contactele, schimbu
rile de p&reri și consultările 
în probleme de interes comun 
— fiind convinse că toate a- 
cestea contribuie la o mal 
bună cunoaștere reciprocă- la 
cauza unității mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale.

Abordînd problemele situa
ției internaționale, ambele de
legații au subliniat importanta 
statornicirii unui clima: ăe 
pace. Ele au arătat d Înfăp
tui ree acestui țel de mare în
semnătate pentru întreaga o- 
menire este împiedicată de 
cercurile imperialiste care fo
losesc toate forțele tenpotriva 
realizării aspirațiilor de liber
tate și independență ale po
poarelor. se amestecă în tre
burile interne ale acestora. în
cearcă prin forțâ. prin inter
venții militare și prin lovituri 
de stat să instaureze și să 
mențină regimuri corupte, tră
dătoare. urî te de popoare, 
lachei ai intereselor străine, 
săvîrșesc acte de agresiune ce 
pun In primejdie pacea lumii.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Norve
gia și-au exprimat îngrijora
rea față de intensificarea a- 
grestunîi militare a S.U.A. în 
Vietnam, care pune In primej
die destinele păcii în Asia ș! 
în întreaga lume. Delegațiile 
și-au reafirmat deplina soli
daritate internationalists cu 
lupta eroică a poporului viet
namez pentru libertatea și in
dependența patriei sale. între
gul sprijin față de poziția gu
vernului R.D. Vietnam și a 
Frontului Național de Elibe
rare. singurul reprezentant 
autentic al populației din Viet
namul de sud.

Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din 
Norvegia cer cu toată hotă- 
rîrea să se pună capăt ime
diat, definitiv și necondițio
nat, bombardamentelor împo
triva R.D. Vietnam și războ
iului de agresiune din Vietna
mul de sud, să fie retrase 
toate forțele militare ameri
cane și celelalte trupe inter- 
venționiste, să fie desființate 
bazele militare străine 
Vietnamul de sud, să fie 
pectate acordurile de la 
neva. Poporul vietnamez 
fie lăsat să-și hotărască 
gur soarta, fără amestec 
afară, potrivit voinței și aspi
rațiilor sale naționale.

Animate de sentimente de 
solidaritate frățească, Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Norvegia spri
jină cu fermitate lupta po
poarelor din Asia, Africa și 
America Latină, împotriva 
colonialismului și neocolonia- 
lismulul, pentru eliberare na-
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Partidul Coomnirt Român «â 
Partidul Comunist din Norve
gia au reliefat însemnătatea 
mobilizării tuturor forte', or 
democratice, a oopoareîor si 
statelor europene pentru în
făptuirea prin eforturi comu
ne a obiectivelor securității 
Europei .

Cele două partide au rublî- 
nlat faptul că pentru crearea 
unei securități europene rea
le. eficiente si trainice este 
necesar ca relațiile dintre sta
tele europene și din lumea în
treagă să se bazeze pe respec
tarea principiilor independen
ței, suveranității, neamestecu
lui în treburile interne, ega
lității depline în drepturi în
tre națiuni. Ele constată că a- 
ceste princiDii capătă o tot 
mai mare adeziune în întrea
ga lume, sînt tot mai larg re
cunoscute de opinia publică 
mondială.

Cele două delegații au sub
liniat însemnătatea dezvoltă
rii relațiilor economice, poli
tice și diplomatice, culturale 
și tehnico-științifice dintre 
România și Norvegia, ceea ce 
corespunde intereselor șî nă
zuințelor popoarelor 
norvegian, cauzei 
păcii, destinderii și 
rii în Europa.

Partidul Comunist 
Partidul Comunist 
vegia consideră că în împre
jurările actuale, cînd s-au
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ale imperialiștilor. pentru 
salvgardarea păcii.

Cele două partide Iși rea
firmă poziția potrivit ctreia 
respectarea consecventă a 
normelor de bază ale raportu
rilor dintre partide, a princi 
pvlor Independenței, egalitât 
în drepturi și neamestectilrj 
în treburile interne ale altor 
partide are o importantă ho- 
•ă rit oare pentru restabilirea și 
întărirea unită ții mișcării co
muniste și muncitorești mon
diale
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>"-• tarif cale \*tata arata că 
tiîsMfti ac poate m~nniîr mJL. 
bxae reabtati • eetnotr'ce 
repnrtys «f dis&oalîîvul forte- 
•rr d* -’xxL d!rtr-o țară 
i'ta. esxjhitta rteW poîltlct 
dori* partidă for
țele onare ș: patricriz»
din tare

Ce’e J partide 
ei prob erneie de interes ro- 

precum ș< decsebir.îe d« 
păreri si prob’wneie dlver- 
ger.te rrebuie cernii-
kx-iî d* ’> oartid .* »>arud de 
ta CTr>fae*re ta ro^ritare in
tr-un FDiri* de îtijâii d res
pect reciproc în mod con- 
fftmcth-. tovirășeec. Deosebi
rile de păreri ideologice sl po- 
Htice nu trebuie constituie 
un obcacol în Ir. fă o tui rea 
umtatii de acțiune internatio
nal! împotriva forțelor agre
sive ale imperialismului.

Subliniind necesitatea de s 
se depune eforturi neobosita 
pentru unirea Intr-un sinrur 
șuvoi a tuturor forțelor anti- 
imperialicte. cele doui partide 
și-au exprimat hotărirea de 
a-și aduce si în viitor contri
buția la întărirea unității țări
lor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale. a întregii omeniri pro
gresista. în scopul zădărnicirii 
planurilor agresive ale impe
rialismului.

Vizita delegației Partidului 
Comunist din Norvegia în Re
publica Socialistă România, 
convorbirile care au avut loc 
constituie o contribuție impor
tantă la consolidarea și dez
voltarea continuă a prieteniei 
și legăturilor frățești dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Norve
gia. dintre poporul român și 
poporul norvegian, la cauza 
socialismului și păcii.

• »g s-au împlinit Inel trei
£ 4= 'a încheierea campionatu- 

«•« w—rfi al âe fothaî din Anglia și 
Ai? antrenorul echipei
<■<*-•' < aoțxoanl a lumii a In- 

ti «'teițete planul de pre- 
4 vaaâ lot în vederea vii- 
e4*.. programat! In 1^70 

In M*aîc. Celebrul antrenor englez 
■ ***‘*rat ziariștilor ci el urmă
ri m jocul unor tineri sub
22 de em care si întrunească 
-saacesfeîle sale de a alcătui o 
ecri "? omogeni tehs’ri. și cu o 
mare zjvtare d* Ramsev a si
p-ezrntat o lists de selection abili 
din care fac parte. nrintre 
MosUraomerv (Sunde^and), 
szrfi ^Wo'verhampton).

între 15 ți 25 octombrie în 
Ireaga tari se va desfășura acțiu
nea de tnamni de imunizare a 
populației infantile împotriva dHte- 
riei. tetanosului $1 itisel convulsi
ve. Vor fi vaccinați corii sub un 
an ți revacclnați copii și tineri 
pini la 18 ani.

Imunizarea se efectuează 
vaccinuri asociate cum stnt 
contra difteriei sl felanostilnl 
cel contra dpteriei-tetanosului 
tusei convulsive.

Vaccinurile folosite sînt prepa- 
rate la Institutul „Dr. I. Canfacu- 
îlno".

Ib urma acțiunilor de 
efectuate fu ui Hm ti ani, 
■ut sucrose imnortante 
rea bolilor contioloase. 
sclzut de la 4.3 Ia suta 
locuitori tn I960 1» *.7 Ia suta de 
■ il de locuitori .. 1065, Iar t Mă
nosul de 'a 4.6 la suta de mii de 
locuitori la 1,1.

rii 
cel 
sau 

fi

alții :
Thnm - 

Hollins 
fCtel u1 SteDhenwn I Crystal Pa
lace) Coates (Burnley). Sissons 
(West Ham United) si Clarke 
(Fulham).

Imunbsrr 
s-au ohH- 
ln «riH®- 
DHt^rln a 
4“ mH ri»>

(Agerpres)
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ln c!a<a- 
'~rtn ca 
iar wlec- 
cu același 

Vi* re- 
' Gen-.a-l

• v-i2d« a f-a a cam pion a tu’ui 
----- : <îe pe rc\io« 
r1-.* U Oberhanren P F.G) a adu» 
IV-r-HT'Elte ^ce-3=::-tan
- —’ V.SSS. a
Z—** ha®o*lavieL

S O i a disîMia 
de '

- 4--“--a
15-45. BaĂfcr
^-T-T — Oii —BT 1 5—45 » t>

k*a*4 a 1—4 Cil
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Pe ulițele satului ro- 
Case din regiunea 

(Transmisiune de la 
Satului) : 19.00 : Tele- 

As

• întrecerile celei de-a doua 
. Săptămlni preolimpice" au debu
tat ieri la Ciudad de Mexico cu 
Drobi de ciclism 60 km contracro- 
nome*ralul pe echipe și exercițiile 
bber a’e«e ale concursului mairu- 

de ijimoastiră Min cauza deca
latului mare de ore rezultata nu 
re-au parvenit) Competiția de ci- 
cl.'-r urma se desfășoare initial 
pe clasica di «tanti de 100 km, 
care n<r»»eazl In programul J.O.. 
fnsi echipele participanta au cerut 
ca ec fee «cvrtartj |a go km. Proba 
2-a ‘îiwîat oe Diîta aeroportului 
.1:» Cmdad de Mexico.

(Agerpres)

18,00 j Pentru cej mici : 
„Ala-Bala“ ; Pentru tineretul 
școlar : 
mânesc 
Bacău 
Muzeul ___ _ ___ _
jurnalul de seară : 19.20 : 
pecte de la gaia de box Ro- 
mânia-Scoția (transmisiune 
de Ia Stadionul Republicii). 
20.10 : Ancheta TV (Raid-an- 
chetă prin citeva unități 
merciale din București, 
mărindu-se felul cum 
serviți cetățenii) ; 20,30 : 
bul tinereții : Prietenie.

co- 
ur- 
sînt 
Clu- 

. dra
goste. căsnicie ; 21.30 : Poezia 
toamnei — emisiune coregra
fică ; 22.00 : Filmul documen
tar fi clasicii săi : Robert 
Flaherty ; 22,30 : Telejurnalul 
de noapte ; Buletinul meteoro
logic.

I 
I 
I
I
I 
I
I
I

ize“. explică dlnșu) spre 
de intrare In secție. ..Ma

tematic* la 6.45 apar fi cei 
astepcati- Nu au nici o jenă în 

primirilor mustrătoare ale 
te*ar«fiior for de muncă. „Ce 
vf u<tan asa — se oțări^ta 

dintre ei. Am venit Ia 
fix, dar pînă ne-am dezbră
cat. pînă ne-am schimbat, au 
trecut citeva minute. Recupe
răm noi oină la sfîrșitul zilei 
de muncă“. Ce înseamnă acea
stă ..recuperare" ne-o spune 
un panou aflat pe un perete 
al secției prelucrări mecanice. 
_!• minute pierdute zilnic In 
uzină sînt echivalente cu ne- 
realizarea unei producții glo
bale anuale în valoare de 
650 000 lei".

Aducem în discuția cu a- 
ce$ti tineri calculul de pe pa
nou. ..V-am spus doar — con
tinuă ei să se apere — ca noi 
recuperăm minutele pierdute". 
Cum le ..recuperează" aflăm 
îndată. Cornel Pop. rabotor și 
Ion Brazdă, frezor, fac și ei 
parte din cei care întîrzie și 
care trag apoi ..tare" pentru a 
recuDera minutele pierdute. 
Numai că atunci cînd goana 
după minute ia lorul atenției, 
cînd neglijența fată de mași
nă ia locul utilizării atente, 
rationale a mașinilor. ..recu
perările" se transformă în... 
pierderi și mai mari

Să ne referim, de pildă, 
chiar la cei doi tineri. Ce a 
favorizat ruperea de către 
Cornel Pop a masei mașinii de 
rabotat și arderea de către Ion 
Brazdă a motorului frezei

dacă nu goana după recupera* 
rea minutelor pierdute, dubla
tă, cum se in ti mp lă ir. aseme
nea cazuri cu neglijența și 
neatenția ? Cele două mașini 
■u staționat apoi citeva zile- 

Să ne întoarcem, din nou. 
la panoul amintit In primele 
1 luni ale anului s-au înregis
trat peste 300 zile-om absen
țe nemotivate In uzina oră- 
deană. Calculul de pe panou. 
In loc să constituie un aver-

in producție numai atunci 
cind apar cazuri ieșite din co
mun. N-j există o preocupare 
continuă, permanentă, mai a- 
les pentru prevenirea unor a- 
«emenea abateri. Nu se desfă
șoară — și aceasta explică în 
bună parte menținerea situa
ției amintite — o muncă de 
educație permanentă, în care 
munca cu fiecare tînfir să con
stituie axul ei principal.

O altă sursă care „alimen-

INTROSPECȚIE IN CELE

480 DE MINUTE

u- 
se 

sînt tineri

tîsment pentru cel care sus
trag timpul de lucru al .uzinei, 
a constituit parcă, pentru 
nii, un „stimulent*1. Așa 
face că în secție
care au absentat zile întregi : 
Sălăjan Dumitru — 12 zile,
Porje Ion — 12 zile, Neichi 
Alexandru, Petrilă Florian, 
Popovic! Marin — mai multe 
zile. Deși a fost analizată pro
blema disciplinei în produc
ție în adunările generale ale 
organizațiilor de bază U.T.C. 
din secții, deși conducerea 
uzinei spune „am luat toate 
măsurile posibile", absențele, 
întîrzierile nu scad.

Să încercăm o explicație a a- 
cestei situații- Unele organi
zații U.T.C. fac adevărate 
„campanii" privind disciplina

tează“ cifrele de pe panoul a- 
mintit o constituie „plimbăre
ții și vorbăreții" uzinei. O 
cronometrare a zilei d» mun
că în uzină arată că sînt ti
neri — nu mai dăm exemnle 
pentru că ar fi greu sg „ale
gem' — care pierd cam 
sfert din timpul de lucru 
discuții despre fotbal sau 
plimbări de la un loc

un 
cu 
cu 
de 

muncă la altul. Cum se reac
ționează în fata unor astfel de 
situații ? Opinia de masă a 
uteciștilor acționează, dar în 
cazuri foarte rare, sub impul
sul maiștrilor sau al șefului 
de secție. Nu se discută ope
rativ. pe loc. cu cei în cauză, 
nu sînt trași la răspundere 
pentru astfel de abateri.

— în majoritatea secțiilor

CELE PATRU ZILE ALE ORAȘU
LUI NEAPOLE

ruleaiM la Patria (orei# ÎO| 
12.45; 15.45; 18,30; 21).

STEAUA PARA NUME
rulează la Republica (otel? 9i 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15), 
București (OTefe‘9| 11,15; 13,30) 
16,30: 18,45) 21).

NU SÎNT COPACI PE STRADĂ 
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15: 1330; 16. ...................
Aurora (orele 8,45) 
15,30; 18; 20,30).

AVENTURILE LUI WERNER HOLT 
(ambele serii) rulează la Festi
val (orele 9; (2,3(1; 16,15; 20). 
Grivița (orele 9; 12,30; 16;
19,30). Modern (orele 9,30; 13| 
17,15: 20,30).

DILIGENTA
rulează Ia Lumina (orele R,45i 
11; 13,15; 15.45: 18,15: 20,45). 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45), Floreasca
(orele 9: 11,15; 13.30: 16; 18.30; 
21), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18,15: 20,45).

ZORBA GRECUL
rulează la Victoria (orele 9; 
15; 18; 21), Gloria (orele 
12; 15; 18; 21).

LUMINA DUPĂ JALUZELE 
rulează la Central (orele 
11; 13,15; 16,15: 18,30; 20.45).

FANTOMAS SE DESLÂNȚUIE 
rulează la Luceafărul (orele 
0.30; 11.45; 13; 16,15; 18,30:
20,45), Feroviar (orele 8; 10,15; 
12,30; 14,4’ “
Excelsior 
13,45; 16;

IDIOTUL
rulează Ia
18; 20.45). 

ADEVĂRATA
MULUI

rulează Ia
15; 17,45;

18JP; 21). 
Iii 13,15i

12;
9>

9;

Union

FAȚĂ

(orele 15.1 Sj

A FASCIS-

(orele 11.10;
PRHGR'M 

PENTRU COPII (orele 9—10). 
SUZANA ȘI BĂIEȚII 

rulează la Giulești (orele 15,30; 
18: 20,30). Dacia (orele
15.45. în continuare 
20.45).

PARTIZANII 1N CÎMPIE 
rulează la 
18; 20,45), 
18; 20.30).

CELE DOUA 
rulează 
popoare 
20,30).

LIMUZINA
nilează la Crîngași (orele 
18; 20 30)

ALFABETUL FRICII 
rulează la Cosmos (oreJe 
18; 20,15).

NOTRE DAMES DE PARIS
rulează la Bucegi (orele 9,30; 
12,15; 15. 17.45: 20,30). Arta 
(orele 9, 12; 15; 18; 20.45).

YO-YO
rulează Ia Unirea (orele 15,30: 
18).

THERESE DFSOUEYROUX 
rulează la Dudești (orele 15,30; 
18; 20,30).

ÎN GENUNCHI MA ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Vitan (orele 15,30; 
18: 20.30).

BOCCACIO 70
rulează la Miorița (orele 9i 
11.15: 13; 15,45: 18.15; 20.301. 
Melodia (orele 9; 11,15: 13,30: 
16; 18.30; 21).

ALBA CA ZĂPADA Șl CEI 7 
SALTIMBANCI

rulează la Munca (orele 15.30; 
18; 20.30).
ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA 
rulează la Cotroceni 
15.15; 18; 20.45).

CEI 7 MAGNIFICI 
rulează la Popular (orele 
18; 20.30).

CASA NOASTRĂ 
rulează la I 
18, 20.30)

CllNELE DIN 
rulează la 1 
18 : 20.30).

REPULSIE
rulează la Colentina (orelt 
15,30; 17,45; 20).

Doina
20,30).

9i 
18,15:

SE

Buzeștj (orele 
Rahova (orele

ORFELINE
Ia înfrățirea 

(orele 13,45; 16;

NEAGBĂ

Moților (orele

fill 
IJ.XJ

Intre 
18,151

15.30;

(orele

15,30;

■ ASCKERVILLE 
Viitorul (orele 15,30;

■
—spunea tovarășul DUMITRU 
DANCIU, secretarul comi
tetului U.T.C. pe uzină — în 
adunările generale U.T.C. s-a 
discutat problema disciplinei 
in producție. Comparativ cu 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, situația actuală 
s-a îmbunătățit mult. Dar o 
bună parte din abateri sînt 
săvîrșite de tinerii absolvenți 
ai școlilor profesionale repar
tizați în uzină.

Foarte adevărat Dar tinerii 
muncitori au 
In producție 
Organizațiile 
ar fi trebuit 
rioada practicii să desfășoare 
o muncă de educare a aces
tora. să-î- cunoască bine, să-1 
atragă la viata organizației. 
Atunci ei au foat... neglijați și 
această neglijență se plătește...

în secția prelucrări mecani
ce a Uzinei ..înfrățirea" din 
Oradea s-a făcut prea puțin, 
s-a acționat și se acționează 
puțin în spiritul indicațiilor 
date de Congresul al VIII-lea 
al U.T.C. Organizația U.T.C. 
din uzină putea și poate să gă
sească cele mai variate forme 
ale muncii educative, să folo
sească exemplul viu al com
portării în producție al mun
citorilor fruntași, să 
că opinia de masa a 
lui, să-i ajute pe cei 
că disciplina muncii 
leagă consecințele 
ale atitudinii lor pentru 
determina să se integreze în 
efortul general al tuturor ti
nerilor pentru a-și aduce o 
contribuție sporită lâ îndepli
nirea sarcinilor economice.

efectuat practica 
chiar în uzină. 

U.T.C. din secții 
ca încă din pe-

întăreas- 
tineretu- 
ce încal- 
să înte- 
negative 

a-i

i



• Știri Insem 
n&ri corn entarii 

• Știri f-nsarrmfir-i com 
entarii • Știri Însemnări

ZILNIC

Sesiunea O. N. U

DEZBATERILE DIN
ADUNAREA GENERALĂ

Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: 
ședința de marți dupi-imiazi a Adunării Generale a 
O.N.l\ deși a avut înscrise pe «rdinea de ri dear 
două intervenții, a fost urmiriti ca via totem.

interes s-a datorat, in 
cuvîntdrii ministrului 
al Republicii Unite 

Chediel Mgonja,

Acest 
special, 
cultflrtî 
Tanzania, 
care a rostit unul din cele mai 
aspre rechizitorii la adresa 
colonialismului și rarii mulul 
și a sprijinitorilor acestei poli
tici.

Forțele rasismului ți-au. ri
dicat din nou capetele — a 
declarat el, referindu-se la 
situația din unele regiuni ale 
Africii. „Este șocant faptul că 
țările așa-numite prietene 
continuă să acorde rprijin re
gimului opresiv portughez, 
pentru perpetuarea acestuia, 
fumizîndu-i împrumuturi fi
nanciare și echipament mili
tar sub paravanul pactului 
atlanticului de nord". Citind 
din declarația reprezentantu
lui S.U.A., în care acesta a 
condamnat politica de apar
theid, ministrul african a de
clarat ; „Statele Unite și alia ții 
lor au refuzat să facă parte 
din Comitetul special al O.N.U. 
însărcinat cu cercetarea poli
ticii de apartheid a guvernu
lui R.S.A. Popoarele africane 
vor putea trage concluzii clare 
din această discrepanță între 
vorbe și fapte". Critiând, de 
asemenea, poziția Marii Brita
nii față de aceste probleme, 
Mgonja a subliniat că

zania este foarte dezamăgită 
de felul fu cars guverr.ul Re
gatului Unit abordează pro
blemele Africii f4» -n speruu. 
problema Rhzdejriei*.

Referindu-se le 
vietnamezi, •eptresUlxMl
Tanzaniei s-a pen
tru și rcspeelr-et
acordu’-.lo* Za Ge
nera fn ml «Daei ?«
fi ăgseî în pere, s 
poporul ra
sol'^t'.ona în rt:e-
•vj.. ees să Ttsr.
namalm. zl Ajîe? r. <1 pdL" 
rwvdîfl.V. Mfcăirîrri 
a a-dxa: ai tz-
tal pane?.; de vedeta al 
acelora care c<
RepvbUca Popalenă CLrneză 
trebaie sa-yi -ocxl
girfa» de .h-i - Nerrwt&t- 
Unita’’ ot, ccipiadHx-s» 
ce i ic ewrtse. _r*eirtz* «£ 
inloeaiasef cc-mpLet *eg—s ki
din Tazran, en-e prermue rt 
reprezrâîă popo—sl rhrtez ta 
aceasta

Al doî'cs. n eo'bfr-
fo* dfn de dxpd-
a miA2d s r-or rade
externe *1 Lib -t- 
BiShtk. la nzermaa m. r- 
și-a eipfi rw: t*
legâru'rii n feae*e<BFaa 
dzxr.nerte f** anele •eyixns ele 
l'imii. în rpeeitl Asaz Ca 
rud-ert, H Lepcrx.^5 —.
de apartheid. eo-.rrame-na 
cursei îna—răm'.o- n 
tățila eoionide. Ce e cm- 
clttrie a ana'.izei pe e«*» a 
făcut-o tHețH pohrice isZesxe- 
ționale, re*«i*t**l libian a 
subliniat că „este mai mal: ca 
oricînd neeesa*- r expert 3-ea 
Cartei OJi.U. fa cxzco-dantl 
cu idealurile sale“.

CONGRESUL PARTIDULUI
CONSERVATOR

Miercuri s-a deschis Ia Blackpool cel de-al 84-lea Congres 
al Partidului conservator din Anglia. Obiectivul acestui con
gres, ca de altfel și întreaga activitate din ultima perioadă 
a Partidului conservator, este de a 
toare mai atrăgătoare pentru

O analiză a rezoluțiilor care 
urmează să fie examinate de 
Congresul de la Blackpool e- 
vidențiază în primul rînd ca- 
racierul lor declarativ și plin 
de promisiuni. Se pune un de
osebit accent pe greutățile în- 
Umpinate de actualul guvern 
’n domeniul economico-finan- 
■ »- • se precizează că o gu
vernare a conservatorilor ar 
x'ătura această situație. Prac- 
•_:? iasă aceste rezoluții nu 

propuneri noi privind 
economică.

T- doxernu1. actualului curs 
ai c? externe. Congresul 
“ j pr^ede nici o schimbare. 
DknjK>trlvfe. una din rezoluții 

un spe! la menținerea 
mf. îiare ale An- 

.s est d? Suez și în alte 
a'.e lumii- Trebuie re- 

letat el ta:r-o serie de re-

corpul
face politica conserva- 
electoral.

preliminare se pro- 
sprijinul față de poli-

zoluțll 
clamă 
tica americană. în Vietnam.

Observatorii politici relevă 
că conservatorii au venit la 
această reuniune într-o dispo
ziție care nu poate fi caracte
rizată drept optimistă, de
oarece, de doi ani ei se află 
pe băncile opoziției. Desigur, 
în perioada postbelică, Parti
dul conservator a mai fost în 
asemenea situații, însă, după 
cum remarcă comentatorii, li
derii săi se bucurau atunci de 
mai multă popularitate în rîn- 
dul alegătorilor, ceea ce nu 
se poate spune despre actuala 
conducere a partidului. în 
legătură cu aceasta, la Londra 
se presupune că liderul con
servatorilor, Edward Heath, 
va fi supus unor aspre critici 
în cadrul congresului.
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4000 kilometri
cu autocarul O.N.T.

>1*

PE
SCURT

LA 13 OCTO.XfBRU, delegata 
de partid îl gnTeniuaenfali ■ l.F. 
Polone, conduși da Wlidyslsw 
Gomulka, prtn-i acre tar al C.C. al 
P.M.U.P. jl da Jozef Cy rankle wi a 
președintele Conalliulul da Mlalțtri 
al R.P. Polone, a sosit la Sverd
lovsk. In vizita prin orașul șj re
giunea Sverdlovsk, delegația polo
neză este însoțită de Alexei Kosl- 
ghin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

ZILELE acestea a avut loc la 
Varșovia cea da-a 13-a ședință a 
Consiliului Băncii Internaționale 
de Colaborare Economică. Consi
liul a examinat darea da seami 
privind activitatea băncii, !b pri
mul semestru al anului I960, pre
cum și problemele curenta ale 
bănci, adopttnd hotărtri corespun
zătoare.

Ședința Consiliului s-a desfășu
rat fntr-o atmosferă de prieten!® 
frățească |1 înțelegere reciproci

LA LONDRA e fost puși In 
zare cea mal mare carte din lnrr.e. 
care cuprinde 263 de volume. Este 
vorba de un catalog întocmit de 
,.British Museum' !n c«re «lnt înre
gistrate cărțile intrate în acest mu
zeu din anul 1455 pini în 1955. 
Cartea a fost editată Intr-un tiraj 
de 750 da exemplare.

PREOCUPĂRI
BUGETARE

Caravane exaltare 
prin satele eilapta 
tn rare iu ar ea MMliție!

LA BONN
uuți prtu vesl-ger- 

aii. caacaianti legehUdl Fede
rale Garau*. Erhard. ■ avat • 
latllalra ca reprciealaatil partide
lor de gw T trai mia t U.C-D.-U.C.S. 
șl Parijdal L&er deaiecrat ceaaa- 
cratl problemelor legale de pro
iectai de beget pe a sal 1M7. Ia 
unaa acestei renalul caro a du
rei aproape • zt, n s-a ajaai la 
ue renltai coacret la ceea ca pri
vește gAsiraa căilor de înlăturare 
a deffcitnlal bugetar determinat de 
cheltuielile militare. Este vorba 
mal alee da acoperirea samel de 
3,1 miliarda de mărci, care repre- 
zJată compensația la devize pe 
care Bona-ul urmează să a plăteas
că Statelor Unite pentru cheltuie
lile acestora din urmă, aecesitate 
de menținerea trupelor americane 
în Germania accidentală. Ziarul 
„Frankfurter Algemelne'. coman- 
tlad latllairea de lucra a cancela
rului Erhard, menționează că gu
vernul Inel nu șl-a conturat nici o 
idee asupra modulul cum va H ao- 
luțlonată această problemă.

MIERCURI dlmlneatl a încetat 
din viață la Paris In urma unei 
criza de cord, dramaturgul francei 
Steve Passeur. Născut la 24 sep
tembrie 1899, la Sedan, Paasaur, al 
cărui nume adevărat este Etienna 
Marin, a primit In anul Î963 mare
le premiu al Societății autorilor si 
compozitorilor.

PRIMUL mlnlitra al taoenhrf. 
prințul Savanna Puma, a sosit 
marți la New York intr-o vizită O- 
ficială. El urmează să se întiineas- 
că cu președintele Johnson cu 
care va avea convorbiri privind re
lațiile dintre cele două țări *f o 
serie de problema internaționale. 
Premierul loot!an ormeazl apel al 
pronunța nn discurs în 5C« Adoră
rii Generala a O.NU.

QarcJe m raia tal AMpra 
aarattaaea Cm4ar* : m 
4a tzaezl argaataiaaf aa 1a- 
eareat • ^riabatcara BbahafacS* 
la tevcMJa Fahiaad. ;
fotografic l-a saqprias 4a»ă 
.dahareara' taearrlnd M toto- 
•aaacl arm fBp@Mva aalMKf- 
tătOor toc al a. Da>l na m
itit. grațai 4a Saari a let!

I arestat și araeazl a ■ ț^a 
cat pMtia .ptntarla*.

Vara așteptărilor. Zilele călduroase păreau calme la 
Madrid. Invazia turiștilor itrăini, migrația localnicilor 
către coasta mediteraneană, refugiul în universul vacan
ței creau impresia că pe scena politică nu se întîmplă 
rjmic. în realitate, săptămînile verii au fost dominate 
de controvesele iscate de problema succesiunii și de imi
nența apariției unei noi legi fundamentale care urma 
să fie supusă unui referendum.

ÎN CELE trei preriaeb-din sudai 
Sudanului, unde au avut loc nu
meroase incidente, vor fl organi
zate In luna februarie 1967 alegeri 
parțiale pentru completarea lacu
rilor vacanta la parlament.

AGENȚIA P.A.P., anunță că în 
conformitate cu acordurile comer
ciale încheiata între Polonia șl 
Franța, a fost creată o întreprin
dere polono-franceză „Metalexfran- 
ce* care fe va ocupa cu problema 
schimburilor comerlcale șl colabo
rării economica dintre cele două 
țări. Noua întreprindere este che
mată să învioreze schimburile co
merciala dintre Franța și Polonia. 
In statutul ei este prevăzută posibi
litatea aderării la ea a unor terțe 
lin. -

Proiectul unei 
noi censtitutii 

braziliene
_ Minis îmi de fostiția 

al Braziliei a aaaațat că 
președintele Castele 
Branca armeni să pre
zinte Coflgresalnl aa 
proiect de constihiție 
modificat.

Proiectul prevede întărirea 
puterilor autorităților executi
ve șl acordă puteri mai largi 
organelor legislative. Aceasta 
va permite noului șef de stat 
să-și exercite funcțiunile fără 
a fi nevoie să recurgă Ia folo
sirea unor legi excepționale-

Noua Constituție, a mențio
nat ministrul, va îmbunătăți 
actuala legislație socială și 
juridică, fapt care va permite 
viitorului Congres să poată 
vota o amnistie politică, a că
rui aplicare va depinde, to
tuși. de aprobarea șefului sta
tului.

Ziarele In cerca n să abțină 
iaf arm ații, in lumea politică 
circulaa variante dia cele mal 
diferite. Doar autoritățile păs- 
traa tăcerea. A sosit toamna 
dar așteptata lege n-a văzut 
incă lumina tiparului. întârzi
erea ișî are cauze care tre
buie căutate în culisele po
litice. La Madrid a devenit 
limpede că miniștrii n-au reu
șit să se pună de acord asu
pra fondului problemei.

Potrivit relatărilor ziarului 
LE MONDE, la ineepntul verii 
seu era Iul Franco a avut pe 
masa ia de lueru patru pro
iecte de lege : trei aparțineau 
unor personalități politice de 
prim rang — Solis (secretar 
general al Falangei). Lopez 
Rodo (ministru] planului, unul 
dm conducătorii influentei or
ganizații „Opus Dei“) și Oriol 
(ministrul justiției de orienta
re monarhistă). Al patrulea 
document purta semnătura 
ambasadorului Spaniei pe lin
gă Vatican. Garrlgues. expo
nent al democrat-creștinilor 
eare colaborează cu actualul

regim. Acest proiect a dispă
rut imediat din cursă fiind 
considerat prea „liberal'. Dar 
opțiunea pentru una din ce
lelalte trei formule s-a dove
dit irealizabilă, deoarece pu

Amicul meu, cel eu care 
timp de două săptămîni cît a 
durat călătoria în Cehoslova
cia am împărțit camerele de 
hotel, nu este fumător. In 
schimb în scrumiera lui se a- 
fla în permanență un măr. Și 
am băgat de seamă că era vor
ba de același. Dimineața cînd 
plecam in alt oraș îl punea in 
servietă ; seara îl ștergea de 
praf și îl așeza pe masă sau în 

I scrumieră. L-am întrebat des- 
pre ce este vorba, dar mi-a 
răspuns doar cu un zîmbet. 

I Mi-am amintit mai tîrziu. Ne 
■ aflam pe șoseaua spre Praga 

cînd șoferul a oprit autocarul 
I în fața unei fîntîni. De noi s-a 
I apropiat un

auriu. Prietenul 
făcut semn,

I șl i-a dăruit
Puștiul s-a scotocit în buzu
nare apoi a băgat mîna în 

I cămășuță și a scos un măr; 
| s-a recomandat: Mladek.

...Am trecut granița lingă 
I Oradea într-o miercure după-
amiază. Autocarul nostru plin 
— 35 de turiști profesori de 
istorie, muzeografi și arheo
logi, 2 șoferi și un reporter — 

I a rulat cu repeziciune prin 
pusta maghiară.

Seara ne-a întîmpinat o Bu- 
I dapestă scăldată în lumina 
| neonului, farmecul podurilor 
înalte peste Dunăre...

A doua zi spre Bratislava. 
La granița Cehoslovaciei ne-a 
urat „bun sosit" un om voi
nic cu o figură jovială: ghi
dul partener, cum se spune în 
limbaj O.N.T. Omul acesta că
ruia acum mulți dintre noi fi 
poartă simpatie, a reușit să ne 
apropie mai mult orașele vizi
tate și oamenii lor; ne-a mo
lipsit totdeauna de buna sa 
dispoziție — chiar și atunci 
cînd în munții Tatra se cer
nea o ploaie rece.

Am vizitat Bratislava foarte 
de dimineață cînd dinspre Du-

> se ridica ceața în raluri 
ușoare. Era ora la care obiș
nuia să se plimbe prin aceleași 

t sau Brahms 
care au locuit cîndva aici, ora 
la care am văzut cum con
structori plecau cu autobuzele 
rprt un orășel din apropiere.

De la Bratislava autocarul 
nostru a urmat drumul spre 
Brno. Apoi spre Praga, 
Karlovy Vary din nou capitala 
și pe alt drum toată Cehoslo
vacia pînă la Kosice. Brno cu 
aspectul său modern industrial 
se pregătea pentru tîrgul in
ternațional. La Matocha, o 
peșteră adîncă, formată din 
surparea 
subteran, 
adinei și 
industrial 
proape tot 
privim grămezi uriașe de ste
ril scos de la excavarea căr
bunelui.

Lingă Kladno se află Lidice, 
în fața monumentului cu in
scripții încărcate de profunde 
semnificații grupul nostru a- 
duce un omagiu celor dispă
ruți. De pe terasa monumen
tului pășim spre locul unde a 
fost satuL Iarbă, cîțiva pomi.
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Ide di

rdre 
ușoai

Ir.uia id se plimbe 
locuri Beethoven 
rare. au Incult etn

I 
I 
I 
I
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I

puști cu părul 
meu i-a 

l-a fotografiat 
o insignă.

flori. 'Atît. Lidice nu mai exi
stă în acest loc. A rămas și 
va rămîne însă pentru totdea
una în sufletele oamenilor.

Din nou la drum. Popasul 
următor îl facem la Karlovy- 
Vary. E liniște. Vremea 
festivalurilor a trecut. Oame
ni veniți la odihnă și trata
ment se plimbă agale pe stră
zile încărcate cu magazine, 
privesc peisajul muntos, se 
opresc în fața izvoarelor cu 
apă minerală...

La întoarcerea la Praga am 
privit culesul hameiului care 
seamănă cu un adevărat ritual. 
„Cehoslovacia este una dintre 
marile producătoare de hamei 
— ne spune ghidul. Se folo
sește la producerea berei". 
Bună berea la Plzen! Ne gîn- 
dim că gustul el se naște încă 
din acest ritual al culesului 
hameiului. Fete și băieți, fru
mos îmbrăcați, culeg bob cu 
bob și cîntă melodii populare 
vechi.

Din Praga șoseaua de beton 
ne poartă spre Tatra. Ne o- 
prim la Hradek Kralove unde 
se află celebra fabrică de pia
ne „Petroff* și trecem prin 
Litomysl unde ghidul ne vor
bește despre Bedrich Smetana. 
Din muzică ajungem direct în 
industrie într-o mică localita- 

unde se produc caroseriile

nem o noapte și ne despărțim 
cu regret de niște oameni pri
mitori. Șoseaua ne poartă mei 
departe de-a lungul rîului Vah. 
Vedem hidrocentrale.

La Liptovsky Mikulaț rămâ
nem cîteva zile. în munți 
plouă și e frig. Ne este dor de 
casă. Șoferul care conduce cu 
atenție pe șoseaua umedă, în
toarce mereu butonul apara
tului de radio să prindă 
post românesc. Oftează și 
da toate țigările să audă 
„Brîuleț".

Ne urcăm cu telefericul 
un munte pe care doar fl bă
nuiam maiestuos. E ceață. D*n 
cînd în cînd se dezvăluie cite 
o pată de peisaj șl stinca 
neție acoperită ici, colo 
plante pitice o asemănăm 
cea din Făgărașii noștri.

La Kosice este din nou soa
re. Vizităm orașul cu muzeul 
și catedralele sale, ne luăm un 
călduros rămas bun de la ghi
dul nostru. La Oradea, în
tr-o dimineață însorită, în 
cea de a paisprezecea zi de Ia 
plecare, ne stringem mîinUe.

...In drum spre Capitală, 
vecinul meu de cameră scoa
te din servietă mărul pe cart 
l-a purtat cu grijă toată Ce
hoslovacia..

— Știi ce, hai să-l mîncd^i. 
Cred că e gustos. îți amintești

un 
ar 

un

r«
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grotelor unui rîu 
am văzut lacuri 
limpezi. Peisajul 
ne-a însoțit a- 

timpul. La Kladno

te

din orașul BrnoVedere panoramică

pentru autobuzele Skoda. A- 
poi în istorie, fiindcă trecem 
Elba, iar la Bonzov, o frumoa
să localitate de munte, vizităm 
un castel din secolul 13. Spre 
seară coborîm într-o peșteră 
din apropiere. Explicațiile ți
nui ghid simpatic, o fată de 18 
ani, ne aduc parcă aievea t- 
maginile palatelor de basm ale 
Feților frumoși, ale unei scene 
de teatru liliputan, ale unor 
îndrăgostiți îmbrățișați. Culo
rile sînt pure, obsedante.

In această localitate rămî-

povestea aceea auzită în peș
tera de lingă Bonzov ? Ghidul 
spunea că atunci cînd banul 
care este aruncat in apa din 
acel loc al peșterii, va pluti, 
cel care a făcut acest geit va 
găsi fericirea. Eu am modifi
cat puțin legenda. Pe podul 
Carol, la Praga, am aruncat u 
monedă in Vltava ; cu gindul 
că mă voi întoarce să revăd 
orașul.

Hotărit lucru! Noul meu 
prieten are o fire de poet.

VICTOR CONSTANTINESCU

în acest cadra trebute plasată 
și problema succesiunii. Se 
preconizează crearea postulai 
de prim-ministru distinct de 
cel al șefului de stat. Franco 
ar urma să fie numit regent 
pe viață (funcție echivalentă 
cu cea de șef de stat) însă ur
mașii săi in postul de regent 
vor fi desemnați doar pentru 
șase ani. Monarhiști! care spe
ră să reeapete tronul Spaniei 
sânt profund nemulțumiți de • 
asemenea eventualitate. Par
tizanii lui Don Juan, contele 
de Barcelona, văd in formula

că absența unei poziții unitare 
în sferele înalte ale regimu
lui. Principalele curente cu 
existență legală ie înfruntă 
iar. de multe ori. chiar In in
teriorul fiecărei grupări există 
puncte de vedere care nu con
cordă. TIMES împărțea, în 
principal, pe exponenții poli
tici oficiali în ,.uliu și „po
rumbei". primii fiind purtători 
unei linii rigide, ceilalți fiind 
dispuși să accepte unele mo
dificări. Granițele nu pot fi 
însă trasate strict, existând 
multe nuanțe ce nu trebuie

DILEMELE
tea avea drept consecință de
teriorarea relațiilor eu forțele 
politice care asigură continui
tatea regimului. Problema- 
cheie, care provoacă contro
verse, este cea a „instituțio- 
nalizării' Falangei. Monopolul 
politic al Falangei este contes
tat atît de catolici, cît șî de 
monarhiști. Polemica pe aceas
tă temă delicată se poartă 
chiar și în coloanele ziarelor 
și cotidianul monarhist „ABC" 
a avut de suportat rigorile 
legii în urma unui articol 
care nu a ținut seama de sen
sibilitățile vîrfurilor Falangei.

preconizată o amenințare 
pentru șanelele preferatului lor. 
Ziarul „ABC" reclama exis
tența unui regim monarhic de 
tip scandinav. Există, însă, 
numeroase glasuri care reven
dică o autentică democrație, 
altceva decît o simplă schim
bare exterioară care să lase 
intacte trăsăturile actualului 
regim. Dar. precum constata 
TIMES, la Madrid ..acum pro
blema esențială este de a da 
regimului o aparență de de
mocrație". Deci, este vorba 
doar de aparențe...

Observatorii politici remar

Ignorate. După cotidianul lon
donez „divergențele politice 
din cadrul armatei urmează 
liniile similare ale sciziunii". 
Ziarul afirmă că o parte a ca
drelor tinere ,.sînt în mod ho
tărît republicane".

Informațiile din Madrid 
pretind că sarcina de a conci
lia diversele proiecte a fost 
încredințată unei comisii com
pusă din cinci miniștri. Noua 
redactare ar fi aproape înche
iată. Se crede că legea orga
nizării statale, dacă va întru
ni adeziunea factorilor de gu- 
vernămint, va fl anunțată

încă înainte de sfârșitul anu
lui. în ceea ce privește suc
cesiunea lui Franco, actuala 
lege, datînd din 1947 ar urma 
să rămînă în vigoare până cînd 
se va obține o formulă accep
tabilă pentru toate grupările 
raliate regimului.

Discuțiile privind viitorul 
regimului se desfășoară pe 
fundalul unei încordări econo
mice și politice. Deficitul ba
lanței comerciale va atinge 
anul acesta 2 550 milioane do
lari — arăta LE MONDE. Cos
tul vieții crește într-un ritm 
îngrijorător. Simptomele unei 
agravări a inflației sînt sem
nalate și de presa oficială. 
Dificultăților economice li se 
adaugă cele politice. Opoziția 
față de regim se intensifică, 
expresia acestora reprezentîn- 
d-o mișcarea grevistă munci
torească și studențească, care 
găsește un amplu sprijin în 
opinia publică dornică să în
cheie perioada frămîntată care 
a urmat războiului civil și să 
obțină altceva decît promi
siuni de democrație. Tăcerea 
nu mai poate fi impusă într-o 
țară în care năzuința către 
schimbări esențiale devine tot 
mai puternică. Dacă comple
tăm tabloul cu divergentele 
din interiorul guvernului, în
țelegem de ce problema succe
siunii a fost, deocamdată, în
chisă In dosare.

EUGENIU OBREA

TEMPLUL

FOCULUI

în timpul unor săpături 
efectuate în apropiere de 
Erevan, pe locul anticii lo
calități Mețamor, arheolo

gii au descoperit ui. tem- 
’plu antic aparținînd cultu
lui focului. Templul a fost 

.săpat într-o stincă, iar în 
centrul lui se afla un altar 

■ lingă care erau așezate 
șapte coloane care întru
chipau zeități. Intr-o sco
bitură a altarului se aprin
dea focul sacru.

Arheologii au stabilit că 
orașul antic Mețamor era 
centrul unei dezvoltate in
dustrii metalurgice antice. 
Locuitorii orașului se ocu
pau cu prelucrarea meta
lelor încă din al treilea mi
leniu î.e.n. Prin analiza 
zgurei descoperite la Me
țamor, specialiștii au reu
șit sa stabilească modul in 
care metalurgiștii din an- ’ 
tichitate realizau aliaje din 
cupru, plumb, aur ți zinc.

J
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