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HOTĂRlRE
CU PRIVIRE LA CONVOCAREA WC

. A

CONFERINȚEI NAȚIONALE
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, întrunit în ședința plenară din 5-6 
octombrie 1967, hotărăște :

Convocarea la data de 6 decembrie 1967 a 
Conferinței Naționale a Partidului Comunist 
Român, cu următoarea ordine de zi:

1. Directivele cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economiei naționale, 
corespunzător condițiilor noii etape de dez
voltare socialistă a României.

2. Principiile de bază ale îmbunătățirii 
organizării administrativ-teritoriale a Româ
niei și ale sistematizării localităților rurale.

în vederea alegerii de delegați pentru Con
ferința Națională s-a stabilit norma de repre
zentare : un delegat la 1 500 membri de partid, 
luîndu-se ca bază efectivul partidului la data 
de 1 octombrie 1967. La Conferință vor parti
cipa cu drept de vot membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului Central și ai Comi
siei Centrale de Revizie.

Delegații pentru Conferința Națională vor 
fi aleși în conferințe ale organizațiilor regio
nale de partid, care vor avea loc în cursul lunii 
noiembrie 1967,
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In zilele de 5 și 6 octombrie 1967 a avut 
loc ședința plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Plenara a dezbătut și aprobat în unani
mitate directivele cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării economiei 

aționale, corespunzător condițiilor noii 
etape de dezvoltare socialistă a României, 
precum și principiile de bază ale îmbună
tățirii organizării administrativ-teritoriale 
a României și ale sistematizării localități
lor rurale. Plenara a hotărît ca aceste do
cumente să fie supuse, după o largă dez
batere publică, aprobării Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Român.

Plenara a dezbătut și aprobat în unani
mitate propunerile cu privire la îmbunătă
țirea sistemului de salarizare, de premiere 
și de normare a muncii. Plenara a hotărît 
ca în cursul anilor 1968—1969 să se con
tinue acțiunea de majorare a salariilor, 
începută în 1967 prin creșterea salariilor 
mici, astfel încît ea să cuprindă toate ca
tegoriile de salariați. Aceasta va contribui 
la îndeplinirea sarcinii puse de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. cu privire la creșterea 
salariului real cu circa 25 la sută în 1970 
față de 1965. Aplicarea măsurilor de îm
bunătățire a sistemului de salarizare se va 
face experimental și eșalonat pe ramuri,

astfel încît în 1970 să se generalizeze în 
întreaga economie.

Plenara a dezbătut și aprobat în unani
mitate propunerile cu privire la dezvolta
rea construcțiilor de locuințe, îmbunătăți
rea administrării și întreținerii fondului 
locativ și noul regim al chiriilor. Aceste 
propuneri vor fi supuse dezbaterii publice.

Plenara a adoptat în unanimitate hotă- 
rîrea cu privire la convocarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Român.

în cadrul dezbaterilor din plenară au 
luat cuvîntul tovarășii: Florian Dănălache, 
Gheorghe Călin, Ion Cotoț, Teodor Haș, 
Nicolae Agachi, Gheorghe Petrescu, Miu 
Dobrescu, Nicolae Vereș, Mihai Roșianu, 
Gheorghe Vasilichi, Constantin Pîrvules- 
cu, Valter Roman, Barbu Zaharescu, Ion 
Cosma, Tudor Ionescu, Dumitru Turcuș, 
Emil Drăgănescu, Alexandru Sencovici, 
Alexandru Codarcea, Nicolae Bădescu, 
Dumitru Bejan, Vasile Malinschi, Bujor 
Almășan, Constantin Scarlat, Dumitru Pe
trescu, Mihai Levente, Gheorghe Stoica, 
Ion Turcu, Iosif Uglar, Simion Bughici, 
Emanoil Florescu, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Coliu.

în încheierea lucrărilor plenarei a vor
bit tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Este o „problemă" a- 
comodarea studentului 
din anul I cu normele și 
stilul de muncă univer
sitar, reprezintă intrarea 
în facultate, începutul u- 
nui drum sau simplă 
continuare a unuia de
ja început, are el cu a- 
devărat sentimentul că 
a devenit alt om, anume 
că nu mai este tînărul 
licean de ieri ? Pus în 
fața avalanșei de reco
mandări, dar mai mult 
decît aceasta, a noii lui 
situații, acest tînăr este 
obligat să admită că da, 
el este altul, măcar din- 
tr-un singur serios punct 
de vedere. Ca vîrstă in
terioară, oricît de nouă 
este situația lui, el nu va 
fi desigur altul decît cel 
de ieri, ar fi absurd să 
ne închipuim că intrarea 
în facultate coincide cu 
schimbarea vîrstei inte
rioare. Aceasta, în ciuda 
faptului că la prima ve
dere se pare că intrarea 
în facultate este privită 
ca un fel de „năpîrlire", 
ca schimbare a unui 
rînd de piele. în realita
te, acel moment esențial 
greu dacă nu imposibil 
de prins, momentul în 
care se produce acea 
schimbare de mentalita
te, dar nici schimbare, cl 
pur și simplu o revelare 
a realității reale, 
cum este ea, acea 
din vis, ca în fața 
lumini puternice, 
pleșitoare, în care 
tr-o dată, în chip
culos, lucrurile capătă 
contururi uimitor de 
clare — acest moment 
este imprevizibil, dar 
poate fi și în clasa a 
IX-a de liceu ca și în a- 
nul III de facultate. Tre
zirea aceasta poate fi 
timpurie sau tîrzie șl 
nu-i putem fixa ora, ci 
evidența.

Este intrarea în facul
tate un moment nou ? 
Desigur! Dar este un 
moment de răscruce, tre
buie primit proaspătul 
student ca alt om și de 
aceea, înspăimîntat cu 
noutatea aceasta pînă la

a crede că este inapt de 
ea ? în pregătirea exce
sivă, psihologică și me
todologică cu care este 
întâmpinat și dus o bună 
bucată de vreme „bobo
cul" văd o reală neîncre
dere în felul pregătirii 
căpătate anterior. Așa 
cum pionierul de azi nu 
poate fi altul mîine cînd 
este utecist, tot la fel ab
solventul de liceu rămî- 
ne același ins lăuntric 
cînd trece pragul cetății 
universitare I Or, se vor
bește prea mult de o 
schimbare de mentalita
te, de o modificare a de
prinderilor tînărului ca
re devine student ca _ să 
nu trebuiască să ne în
trebăm de ce e nevoie de 
aceste modificări, de ce 
o deprindere căpătată în 
liceu nu mai e bună în 
facultate, de ce există un 
stil de studiu liceal și 
altul universitar cînd e 
limpede că același tînăr 
rămîne el însuși și în- 
tr-un caz și în altul. In
ventarea noutății lui „a 
fi student" mi se pare o 
enormă neînțelegere. Ca
uza dificultăților reale 
ale integrării în studen
ție nu este noutatea re
gimului de viață, de ac
tivitate. Dacă ar fi nu-

mai aceasta, nu s-ar ivi 
nici o dificultate, ori 
foarte puține, și nu sub
stanțiale. Nu spunem, 
pentru că așa este, că 
tînărul este receptiv la 
nou ?! Deci, nu noutatea 
poate fi cauza dificultă
ților integrării tînărului 
în viața studențească. 
Cauza reală mi se pare 
că stă în viziunea frag- 
mentaristă asupra etape
lor formării tînărului in
telectual, viziune din 
mijlocul căreia lipsește 
chiar piatra prețioasă 
care atrage ca un mag
net : omul care învață.

Revoluția socială este 
un proces de o complexi
tate care îndreptățește a 
se vorbi ca despre un fe
nomen cu nașteri și 
morți succesive, cu eta
pe ale căror mijloace nu 
rămîn aceleași, multe 
nici măcar nu se dezvol
tă ci mor, dispar, înghi
țite chiar de efectul pro
dus de folosirea lor, pen
tru că acel efect consti
tuia de fapt chiar scopul 
urmărit. Despre un om, 
un tînăr, nu se poate

c. STANESCU

(Continuare in 
pag. a 11-a)

în primele 9 luni ale a-•

nului, petroliștii din schele și 
rafinării au realizat, peste pre
vederi, o producție marfă, 
vîndută ți încasată, în valoare 
de 194 milioane lei. Beneficii
le peste plan se cifrează la 
142 milioane lei. Printre co
lectivele fruntașe se înscriu 
întreprinderile de foraj, Moi- 
nești și Tg. Jiu, trusturile de 
extracție București, Momești, 
Ploiești.

• De la începutul anului, 
rafinorii au dat peste preve
deri mai mult de 23 500 tone 
benzine, peste 9 000 tone pro
duse aromate: benzen, toluen, 
xileni — materii prime pentru
industria petrochimică, aproa
pe 9 000 tone uleiuri, peste 
11 900 tone gaze lichefiate.

SEMNEAZĂ :
• AL. MIRODAN
• VASILE BARAN
• ADRIAN PAUNESCU
• AUREL STORIN

• în cele 9 luni care au 
trecut din acest an sondorii 
au săpat peste plan mai mult 
de 40 600 metri. Peste 32 000 
metri revin forajului geologic, 
pentru descoperirea de noi 
rezerve de hidrocarburi.

în comparație cu anul 1959, 
anul acesta vitezele de foraj 
sînt cu 50,7 la sută mai mari.

• In prezent, prin prelu
crarea țițeiului, se realizează 
peste 400 de sortimente de 
produse petroliere — benzine 
cu cifră octanică ridicată — 
100 și peste 100, materii pri
me pentru industria petrochi
mică, motorine superioare 
pentru motoare Diesel, un sor
timent larg de uleiuri minera
le.

• Anul acesta în învătămîn- 
tul profesional din industria 
petrolieră sînt cuprinși 6 900 
elevi, în școlile tehnice 380 de 
elevi, iar în școlile tehnice de 
maiștri 1450. Cursurile de ri
dicarea calificării și cele de 
perfecționare a cunoștințelor 
cadrelor medii și cu pregătire 
superioară cuprind 18 000 de 
muncitori, 750 cadre medii și 
1 000 de ingineri.

(Agerpres)
_________

așa 
ieșire 
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co- 
din- 

mira-

TELEGRAMA
Tovarășului WALTER ULBRICHT 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania 
Președintele Consiliului de Stat al R.D.G.

Tovarășului WILLI STOPH 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului prof. dr. JOHANNES DIECKMANN 
președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane

Tovarășului prof. dr. ERICH CORRENS 
președintele Consiliului național 

al Frontului Național al Germaniei Democrate

Berlin

VOCAȚII
Enunțăm simplu : la inițiativa 

organizației U.T.C. toți tinerii 
din secția sculerie a Uzinei 
„Steagul Roșu" din Brașov ■— 
vreo 400 la număr — urmau la 
seral, cursurile învățămîntului 
mediu. Faptul acesta depășea 
prin importanța lui simpla soli
daritate bărbătească a unor ti
neri entuziaști. în gestul lor des
lușeai lesne sensul major 
dințai firești de creștere 
lizare.

al ten- 
și rea-

Ce fac astăzi 
aceia inimoși, ce 
ficații profesionale 
dat ei studiului 
ales terminării liceului ?

tinerii 
semni- 

au 
și mai

Cu aceste întrebări notate pe 
caiet am bătut zilele trecute la 
poarta marii uzine brașovene. 
Primul popas la... sculerie. Și 
sculerie este un fel de a spune, 
pentru că de fapt avem de a face 
cu o hală imensă, utilată cu cele 
mai modeme mașini, la care lu
crează peste o mie de muncitori 
cu o calificare medie de tehni
cian. Observația, făcută de Nico-

lae Tunăreanu, secretarul comi
tetului U.T.C. pe uzină, aduce 
în actualitate subiectul spectacu
los de care aminteam.

Apelăm din nou la statistică. 
Din cei 400 de tineri care înce
puseră cu cîțiva ani în urmă li
ceul, 120 au bacalaureatul, 40 au 
mers mai departe la facultăți ori 
la școli tehnice superioare. Sînt 
în secția sculerie peste 50 de ti
neri care după absolvirea liceului 
au urmat și cursurile școlilor de 
maiștri și totuși rămîn mai de
parte la bancul de lucru, la fre
ze ori la alte mașini mai com
plexe, de rectificare.

Vasile Turcu, specialist de 
mina întîi în modelări metalice, 
nici n-ar concepe altfel.

— Sînt în uzină din 1952. 
Aici am terminat școala de uce
nici, și tot aici liceul și școala de 
maiștri. Am învățat să pot fi, 
acum cît sînt tînăr, un bun me
seriaș, mai tîrziu pot fi și mais
tru. Notez că Vasile Turcu a re
fuzat să lucreze ca tehnician în 
biroul „metalurgului șef“ unde a 
fost insistent chemat pentru a 
povesti astăzi că el, meseriașul,

ABANDONATE...

Hwt, mii NC A

O CINSTE

O QNQARE?"

să ne facem impiegați de birou. 
Vedeți dv. am putea lucra toată 
viața la strung, nu ne ia nimeni 
locul, dar ca să realizăm compe
tent prototipuri, unicate, lucruri 
mereu noi, trebuie să știm infinit 
mai mult. întrebați-1 pe Uies Au
rel, pe Stoioa ori pe Bocea dacă 
ar putea trăi o zi cu gîndul că 
și-ar putea schimba meseria.

— Vrei să fii profesor, ai 
ceastă pasiune, și vocație ?

Vădit încurcat, preferă

a-

a adus producției, de 
de lucru, îmbunătățiri 
cep ții.

Despre simplificarea 
cepții complicate în 
vorbește familiar și Teodor Ta- 
loș, care, deși poartă în buzunar 
diploma de bacalaureat și de 
maistru, se recomandă cu o vădi
tă notă de mîndrie ajustor ma- 
trițer. îl provocăm la discuție.

— Ce sens dau eu învățătu
rii ? De ce-am făcut noi toți, cei 
de aici, liceul ? In nici un caz

la bancul 
de con-

unor con- 
proiectare

ȘI TOTUȘI...

Mă opresc în fața unui tînăr 
cam de 18 ani, rectificatorul Ion 
Șoptereanu, despre care aflasem 
că-i elev în clasa a X-a la seral, 
îl întreb, ce va face la termina
rea liceului.

— Nu știu, să văd.
Chiar nu știa sau avea poate 

un gînd nemărturisit. Aflăm de 
la alții care au terminat liceul. 
Dan Jingoiu și el rectificator :

— Voi da examen la facultate. 
Și după o pauză adaugă : Dar 
nu la Politehnică; la orice, chiar 
la un institut pedagogic.

r____  să
schimbe discuția reclamînd ingi
nerului care mă însoțea, că noua 
tehnologie a tamponului zimțat 
pentru controlul levierelor de di
recție are o toleranță prea mare. 
Inginerul îl ascultă ca pe un om 
competent și își notă observația.

Și atunci, m-am întrebat ne
dumerit cum de este posibil ca 
un tînăr atît de apreciat și cu 
pasiune pentru tehnică să-și de
plaseze preocupările de viitor la 
o extremă opusă muncii lui de 
astăzi ?

Adresăm întrebarea ingineru
lui Adrian Dragomir, asistent 
universitar la Institutul politeh
nic din localitate și șef de atelier 
la sculerie.

— Fapt este că majoritatea ti
nerilor capabili în producție merg 
la liceu din entuziasm. Pe par
curs, entuziasmul se mal răcește 
pentru că, să recunoaștem, nu

PETRE ZARNESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

Cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Germane, în numele poporului român, 
vă adresăm dv. și prin dv. tuturor cetățenilor Republicii De
mocrate Germane un salut cordial și calde felicitări.

Remarcăm cu satisfacție că oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană obțin realizări importante în dezvoltarea 
economiei și culturii, în ridicarea continuă a nivelului lor 
de trai, în opera de construire a socialismului.

Sîntem bucuroși să constatăm dezvoltarea pozitivă a rela
țiilor pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, 
între Republica Socialistă România și Republica Democrată 
Germană.

Republica Socialistă România sprijină pe plan internațio
nal lupta pentru recunoașterea Republicii Democrate Ger
mane ca stat liber și independent, pentru participarea sa 
nestînjenită la viața politică mondială, la eforturile pentru 
pace și securitate în Europa și în lume.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare multilaterală dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din Germania, se vor dez
volta continuu, pe baza principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, în interesul popoarelor noastre, 
al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internațio
nale, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu ocazia marii dv. sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, 
noi succese în realizarea sarcinilor trasate de cel de-al 
VII-lea Congres al P.S.U.G. pe calea desăvîrșirii construcției 
socialismului în R.D.G.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român

CHIVU STOICA 
președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

TON GHEORGHE MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

ȘTEFAN VOITEC 
președintele 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste 

România
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INTERSECȚII ÎN PERIMETRUL A ÎNCEPUT culesul FARAOMJI “
CASTANELOR

ACCIDENTELOR DE CIRCULAȚIE
(II)

Școala: „Părinții

„Școala ce face?

Și... copiii cad

victime acciden

telor de circulație>

Așa se petrec lucrurile 
în realitate : școala așteap
tă contribuția părinților, 
iar părinții așteaptă con
tribuția școlii I In acest 
timp, șoferii, considerați 
cti regularitate vinovați, 
plătesc cu ani de de
tențiune, iar părinții tra
versează greu momente 
de durere indescriptibilă.

Da: (și o să vi se pară 
surprinzător I) din cei 
peste 20 de părinți care au 
răspuns anchetei noastre, 
nici unul nu cunoștea te
meinic regulile de circu
lație. tn plus, la unii din- 
trăi ei, este aproape înfioră
toare indiferența cu care 
privesc educația rutieră a 
propriilor copii. D N: 
„L-am învățat să treacă 
strada prin locurile mar
cate ! Atît I Apoi, îl în
vață și la școală..." ; C. P : 
„Sînt obosit! Ciad vin de 
la serviciu, mă interesea
ză mai mult 
făcut 
doua 
spus 
unde 
mai

în timp ce în multe școli 
s-a constatat că unele 
cadre didactice — respec
tiv profesorii-diriginți — 
nu au predat lecțiile de 
educație rutieră, folosind 
orele in alte scopuri, sau 
au comprimat toate cete 
patru lecții într-una sin
gură. In afară de aceasta, 
lecțiile au un caracter 
strict teoretic și nu sînt 
diferențiate pe vîrste, nu 
prevăd aplicații practice 
Prevederile legii circulației 
sînt prezentate în termeni 
greoi, uneori inaccesibili 
copiilor, fără să se facă 
apel, prin metode peda
gogice potrivite și inteli
gente, ia puterea lor de 
înțelegere, la fantezia

Cum se procedează 
alte țări ? In R. F. 
Germaniei, de pildă, sini 
afectate 38 de ore într-un 
an școlar, ore în care ele
vii își însușesc temeinic 
regulile de circulație (te
matica acestor lecții, di
ferențiată pe vîrste, este 
axată pe caracteristicile 
circulației rutiere, speci
fice fiecărui anotimp și 
localitate în parte) — 
iăf multe dintre aceste 
lecții sînt rezervate 
plicațiilor practice. Pro
fesorii nu predau aceste 
lecții Oricum, ci participă 
cu regularitate la instruc
taje special făcute, au la 
îndemînă diferite cărți și 
studii ale unor persoane 
competente (psihologi, me
dici etc.).

Să recunoaștem că în 
școlile noastre se face, 
încă, prea puțin pentru 
educația rutieră a copii
lor (care, și datorită acestei 
deficiențe, chiar și cînd 
vor deveni oameni în toată 
puterea cuvintului, vor 
continua să nu respecte 
regulile de circulație).

flexele atît de necesare 
unui șofer — nu poate 
asigura decît cuantumul 
minim de cunoștințe ne
cesare unui bun-șofer. ..

Tovarășul M. BOLOS, 
psiholog, ne atrăgea aten
ția : „Sînt absolut nece
sare examene neurologice 
și psihologice severe. Nu-i 
de ajuns să ai bani și 
să-ți poți cumpăra ma
șină. Ca să fii șofer, tre
buie să ai o serie întreagă 
de calități, reflexele per-

fecte, o comportare etică, 
atît în familie cit și in 
societate, corespunzătoare. 
In prezent, pentru viitorii 
șoferi amatori examenele 
medicale sînt o simplă 
formalitate. închipuiți-vă, 
spre exemplu, un om aste- 
nizat, irascibil și nervos, 
conducînd, cu 100 km pe 
oră (căci oamenii aceștia 
suferă și de... beția vi
tezei !)... Este o crimă pre
meditată să încredințezi 
unor asemenea oameni o...

mașină 1 Propun înființa
rea, pe lingă milițiile re
gionale, (sau poate se gă
sește altă formă I) a unor 
cabinete psihologice (do
tate cu aparatură mo
dernă 1) care să aprecieze, 
pe baza unui examen ju
dicios și meticulos, calită
țile viitorului șofer ama
tor".

TEODOR POGOCteANU
(Vrmare într-un număr 

viitor)

BAIA MARE (de la co
respondentul nostru).

Renumitele păduri de 
castane de pe dealurile 
de la poalele munților 
Gutîi cunosc dl 
freamătul toamnei 
șugate. A început culesul 
castanelor. Acest 
și apreciat arbore, 
nit de obicei în zona me
diteraneană, a găsit aici, 
la Baia Mare, condiții 
bune de dezvoltare, ocu- 
pînd în prezent aproape 
250 de hectare. Începerea 
culesului castanelor este 
marcată în regiunea de 
la poalele dealului Flori-

din nou 
îmbel-

prețios 
în tu

lor de apariția în piețe și 
la colțuri de străzi a pră- 
jitoarelor de castane și 
de mirosul acestui îmbie
tor fruct ce se consumă 
cald cu o molipsitoare 
plăcere. Primele cantități 
de castane au sosit și la 
întreprinderile Agrofruct 
din Baia Mare. Aici ele 
vor fi transformate în 
piure de castane. Datorită 
recoltei bogate, întreprin
derea băimăreană va pre
para și pune la dispoziția 
consumatorilor în această 
toamnă, peste 150 000 de 
borcane, conținînd acest 
produs.

Șoferii

poveste!

lor. 
în 

a

a-

eterna

dacă 
pentru 
i-am 

ochii

și-a 
a 

tot 
pe 

fac 
„E 

mare ! Are 8 ani... N-o să-l 
duc de mînă la 
pînă îi crește 
etc, etc...

Potrivit unor ____
ale Ministerului tnvățămîn- 
tului, patru dintre orele 
de dirigenție dinfr-un an 
școlar sînt afectate însu
șirii regulilor de circulație 
de către elevi. Profesorii- 
diriginți primesc patru 
lecții, întocmite de Minis
terul Învățămîntului după 
o tematică stabilită în co
mun cu organele de mili
ție, și cu asta... gata t 
Copiii au învățat să se fe
rească de mașini, știu pe 
unde să treacă strada, 
respectă regulile de circu
lație. Dar... tributul forma
lismului 11 plătesc nu cei 
mari, ci cei mici. Dintre 
victimele accidentelor, o 
bună parte sînt copii. Asta

lecțiile
zt... Eu 
să caște
merge! Ce să-i 
mult ?“ I. L.:

școală 
barba !“

indicații

Maiorul G. CONSTAN- 
TINESCU - din Servi
ciul circulației al Direcției 
Miliției Capitalei, remarca 
că majoritatea șoferilor din 
vina cărora se produc ac
cidentele de circulație sînt 
tineri I

Comportarea lor etică și 
cetățenească lasă de dorit, 
Ia fel și simțul lor de răs
pundere. Recrutarea și exa
menele (atît cel medical, 
cît și cel al cunoștințelor 
generale) poartă pecetea 
grabei și a superficialității. 
Și — e bine să repetăm I
— volanul unei mașini nu 
poate fi dat oricui...

Șase luni pentru pregă
tirea șoferilor profesioniști 
și trei luni pentru șoferi 
amatori — în condițiile in 
care este organizată acea
stă pregătire — reprezintă 
o durată nesatisfăcătoare 
în decursul căreia o parte 
însemnată din elevi nu-și 
pot însuși in bune condi
ții meseria aceasta, des
tul de grea, de altfel. Vo
lumul orelor de practică
— cele care formează re-
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ȘCOALĂ CU MULTE PROBLEME NEREZOLVATE
Continuăm să publicăm în ziarul de astăzi alte ecouri la 

dezbaterea noastră cu privire la rolul școlii profesionale în 
formarea viitorilor muncitori. Observațiile primite pentru 
această rubrică de la cadrele didactice au fost grupate pe 
o singură idee : în ce măsură corespund programele școlare, 
planurile de învățămînt, manualele, scopului pe care-1 urmă
rește școala profesională ?

O materie vitregită

de lipsa unui

manual
ne-Nu încerc să demonstrez 

cesltatea unui manual pentru 
disciplina „Cunoștințe soeiai- 
politice" care se predă în școlile 
profesionale pentru că acest lu
cru se cunoaște de mult. Și to
tuși un asemenea manual încă 
nu există. Lipsa lui, cît și a 
unei programe mai detaliate, a 
dus la o predare neunitară în 
școlile profesionale. Cercul pe
dagogic pe Capitală al profeso
rilor de științe sociale a Încer
cat să dea unele jaloane pentru 
fiecare lecție, în vederea asigu
rării unității de predare dar a- 
ceasta nu a fost suficient.

Un manual școlar trebuie să 
expună cunoștințele în mod sis- 
temtaic, conform programei. Dar 
tocmai aceste calități nu le po
sedă manualul „Tehnologia ma
terialelor" de Kuffer, Botezatu. 
Țălpășeanu, vol. I.. unde temele, 
în majoritate, sînt în altă ordine 
fată de programă. Unele lecții 
prevăzute în programă nu figu
rează în manual sau sînt tratate 
sumar. Exemplu - nichelul, 
plumbul, masele plastice,

Sînt apoi de părere că auto
rii manualelor de specialitate, 
ca de altfel și profesorii, ar tre
bui să albă mai mult în vedere 
ca lecțiile să conțină exemplifi
cări din tehnica modernă, tehni
că cu care elevii se întllnesc zi 
de zi în practica ce o fac în în
treprinderi. Manualul „Tehnolo
gia confecției din țesături" (au
tori : Gh. Ciontea șl Ion Curtea
nul editat în 1966 de Editura

didactică și pedagogică este uni
ca lucrare de specialitate pen
tru școlile profesionale. De a- 
ceea era bine ca autorii să fi 
evitat supraaglomerarea lui eu 
probleme inutile pe care elevii 
sînt obligați să le învețe fără a 
le fî de folos în producție. Ma
nualul tratează probleme care 
sînt depășite de stadiul actual al 
tehnicii. Va trebui, la reeditare, 
să se aibă mat mult în vedere 
progresul tehnicii, mașinile spe
ciale ale căror scheme cinema
tice uneori lipsesc, cu toate că 
programa școlară impune stu
dierea lor.

prof. ELISABETA 
TARNOVSCHI 

director adjunct,
Școala profesională F.C.T.- 

București

De auzit se

dar pină la

e drumul

aude,

măsuri

lung

cordanță dorită și mai ales ne
cesara între programe și pla
nuri. Sînt, firește, și programe 
care corespund cu planurile de 
învățămînt. De exemplu, la teh
nologia meseriei — mozaicari — 
corespunde numărul de ore din 
plan cu cel din programă.

In ce privește matematica nu
mărul de ore afectate acestui 
obiect este absolut insuficient. 
La anul I, de pildă, deși aici 
concordanța de care aminteam 
există, se simte nevoia unui nu
măr mult mai mare de ore de 
matematică. Trebuie, după pă
rerea mea, ținut seama că la 
școala profesională vin elevi cu 
o pregătire mai slabă, unii după 
ce au dat examene la alte școli 
din oraș. Cred astfel că ar tre
bui majorat numărul de ore la 
anul I, Iar acest obiect, ca și 
limba română, să se predea și în 
anul III.

Manualele de matematică sint 
sărace în probleme și mai ales 
în acele probleme care țin de 
meserie. cU caracter aplicativ. 
Avem nevoie de manuale cu cu
legeri de probleme pe grupe de 
meserii.

O ultimă problemă valabilă 
pentru toate manualele. Ar fi 
bine să existe un capitol de răs
punsuri la exerciții, manualele 
să fie mai bine ilustrate, ilus
trații frumoase, colorate cu mal 
multe scheme, descrieri de scu- 

tntrebări mai multe.le,

logie vor trebui, fără excepție, 
să se desfășoare în cabinetul 
școlar care trebuie să fie în
zestrat cu toate materialele di
dactice necesare predării : ma
chete, planșe, piese componente 
ale mecanismelor. Va trebui a- 
coraată o mai mare atenție folo
sirii mijloacelor audio-vizuale 
moderne în predarea orelor de 
tehnologia meseriei. Mă gîndesc 
la multiplele avantaje oferite : 
se poate preda, pe de o parte, 
un volum mai mare de cuno
ștințe, iar, pe de altă parte, cu
noștințele respective pot să fie 
însușite mai temeinic de către 
elevi.

ing. MIHAI FRANK 
director adjunct, 

Școala profesională 
de pe lingă Fabrica de stofe 

Brașov

Strungarul trebuie

să cunoască mai

Nu întotdeauna numărul de 
ore prevăzute in programe pen
tru anumite obiecte corespunde 
cu numărul de ore din planurile 
de invățămînt. Aici e o proble
mă de lămurit : unele planuri 
au apărut acum 2 ani, iar pro
gramele apar acum. Aș fi de pă
rere ca programele să fie alcă
tuite o dată cu planurile de în
vățămînt inlăturind astfel, even
tualele neconcordanțe. De exem
plu. la școala noastră profesio
nală e un pian de învățămînt 
din 1965—66 care prevede la 
limba română 72 ore la anul I- 
instalații. Programa școlară e 
însă din 1963 și ea prevede 68 
de ore. Deci nu există acea con-

prof. ALEXANDRU 
GEORGESCU 

grupul școlar construcții 
Ploiești

Teoria fi practica 

o mai strinsâ 
legătură

Consider, înainte de toate, că 
învățămîntul profesional s-ar 
putea mult îmbunătăți dacă se 
va acorda o importanță mai 
mare, în primul rînd, bazei raa- 
teriale-didactice. în acest sens, 
mă gîndesc că orele de tehno-

Instantaneu în orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dei"

(Urmare din pag. I)

spune că reproduce, în 
mic, etapele unei revo
luții sociale, chiar dacă 
omul — microcosmosul 
— reproduce marele cos
mos social 1 Se poate 
spune despre viața unui 
tinăr că este compusă 
din nașteri Și morțî suc
cesive, că ceea ce a de
prins într-o etapă moare, 
e părăsit în alta ? Nu e 
cazul să ne jucăm cu 
metaforele. Desigur, ce
ea ce învață un tînăr 
poate anihila anume in
stincte. impulsuri, de
prinderi urîte etc. Dar 
nimic esențial din ceea 
ce învață nimic din ceea 
ce acuriurteazâ pe par
cursul acestui întreg 
bildungs roman care esfe 
viața urnii tinăr tiu' moa
re. nu se stinge, nu de
vine inutil. nu este de
pășii Nu spunem me
reu că ceea ce înveți 
acum, la această lîrstâ, 
este durabil pentru tot
deauna pentru toată 
viața 2 Și acesta este șl 
adevărul adevărat! cu 
greu poți uita ce înveți, 
ce deprirtzi acum, pen
tru că tinerii aceștia, 
școlari liceeitr. studenți 
chiar nu sînt supuși u- 
nei reeducări, ei nu 
schimbă nimic, ci învață 
totul de fa capăt, și e 
foarte răii să creadă ei- 
ne va că în procesul aces-

ta complicat este vorba 
de o simplă preluare și 
mergere mai departe, ca 
la ștafeta de 4x100 me
tri plat 1 Spiritul tînă- 
rului nu preia nimic, ci 
ia totul de la capăt, în 
sensul unei necruțătoare 
verificări. EI se convin
ge ori nu de ceea ce ii 
spui, rJ înveți, fată de ce, 
ceea ce îi spui, ceea ce îl 
pui să învețe trebuie să 
reprezinte un material 
rezistent, durabil, defini
tiv. Dar dacă cineva o 
să creadă că ceea ce un 
astfel de tînăr învață azi 
poate fi anufat mîine, 
dacă deprinderea pe ca
re i-o formezi azi nu mai 
e bună mîine, dacă, în
tr-un cuvînt, ansamblul 
de acumulări dintr-o e- 
tapă este ineficient în 
următoarea, bă mai 
mult, stîn jenețte, e un 
balast, generează com
plexe de inferioritate, 
ambiții refulate, atunci 
unitatea lăuntrică a for
mării se rupe, se frag
mentează, siguranța, în
drăzneala, vitalitatea, 
puterea de asimilare — 
aceste rezervoare în per
manent clocot ale urcu
șului intelectual — fierb 
un timp (o secundă 
din marele rezervor din 
timp al tînărului 1) în 
gol, sint atacate (chiar 
neștiute, nesesizate de 
cel în cauză) de întreru
perile necesare luării ca

u u

de Ia capăt, a unor ac
țiuni intelectuale o da
tă începute.

Este, așadar, „a fi stu
dent" o noutate pentru 
tinăr. pentru oricare tî- 
năr ? Desigur 1 Dar o no
utate care nu trebuie cu 
nici un chip să-l derute
ze, sâ-l facă să creadă 
că abia de aici începe 
greul adevărat, că abia de 
aici încolo el se formea
ză ca un intelectual, cu 
un stil de muncă, cu o 
viziune personală.

Din păcate, insistența 
cu care se vorbește în 
mediul liceal de această 
a opta minune a lumii 
care ar fi cetatea univer
sitară este un fapt real, 
minunea li se arată a fi 
minune pentru că liceul 
nu i-a obișnuit cu ea, nu 
i-a plasat pe 
pro piață sau 
ceeași orbită 
lă. Elevul de 
ță. citește,
cunoștințele profesorilor

o orbită a- 
chiar pe a- 
intelectua- 
Iiceu înva- 

acumulează

— de cele mai multe ori 
adevărați savanți în spe
cialitatea lor 1 — dar 
constată cu stupoare că 
dintr-o dată i se spune 
cu cea mai firească into
nație : aici nu mai mer
ge cu stilul școlăresc, li
ceal, de a învăța, aici 
trebuie stil universitar, 
disciplină universitară, 
studiu, și nu pur și sim
plu învățătură 1 Constată 
deci că felul (acest cum 
hotărâtor pentru convin
gerea tînărului 1) în care 
a învățat în liceu se o- 
pune recomandărilor ca
re i se fac insistent încă 
din primele ore de stu
denție. Da, ai învățat 
poeziile lui Alecsandri, 
dar aici vei studia opera 
lui Alecsandri ș.a.m.d.

Și este foarte adevărat, 
este chiar o mîndrie a 
studentului că stilul li
ceal nu se mai potriveș
te, căci cu cît crește pen
tru el evidența nepotri
virii — absolut reală — 
cu atît sporește certitu-

dinea asimilării noului 
stil I

De ce liceul produce 
un stil privit cu ostilita
te de facultate, de ce în
vățămîntul universitar 
are cel puțin în primul 
an, Ingrata misiune de a 
dezbăra pe student de 
liceanul din el (aceasta, 
în ce privește deprinde
rile de studiu, ticurile 
profesionale, nevoia lec
turii în cunoștință de ca
uză urmărind o idee în
tr-o vastă bibliografie și 
nu citind, pur și Simplu, 
o sumă de fragmente 
strînse într-0 culegere 
fără scop șl, ca atare, fă
ră efect)?

Adevărata problemă a 
adaptării tînărului la 
viața universitară este, 
din păcate, tot atît. de ar
tificială pe cît este de 
reală. Nu dificultățile 
inerente instituției în ca
re pătrunde în urma u- 
nui concurs care nu sea
mănă cu nici unul din e- 
xameneie la care a fost 
supus pină acum. Aceas
ta, nu pentru că așa este 
normal să fie, ci pentru 
că, în chip firesc, dure
ros de firesc, este arun
cată la coș, o infirmă de
prindere de a învăța. Nu

este un simplu tic pre
tențios gestul mîhnit al 
examinatorului la con
cursul de admitere, care 
declară presei, colegilor 
și cui stă să-l asculte că 
aceia care bat la porțile 
studenției, candidații. au 
o slabă deprindere de a 
lega ceea ce știu, de a 
desfășura după criterii 
proprii o sumă de cunoș
tințe disparate.

Trecînd peste incon
venientele psihologice 
(demne însă de studiat), 
pe care le generează vi
ziunea fragmentaristă 
asupra deprinderilor de 
studiu ale viitorului in
telectual (care nu rămin 
simple inconveniente 
psihologice ci devin frî- 
ne Cu acțiune întîrziată, 
ăcțiorlînd abia asupra 
potențialului intelectua
lului care va fi) este ca
zul ca pedagogia pe ba
za cercetărilor noi pe 
care se presupune că le 
execută, să-și spună cu- 
vîntul, să demonstreze 
dacă e profitabilă, și cui, 
ruperea în bucăți a unui 
stil ce nu poate fi decît 
unic și unitar, dispariția 
unor deprinderi abia 
formate, dictată însă de 
nevoile superioare, 
și de altă structură 
unui stadiu superior 
de aceeași esență.

dar 
ale 
dar

c. stanescu

mult desen tehnic, 
deci* forjorul

Orele afectate pentru matema
tică în anul I și II sint sufi
ciente, Iar temele bine dozate. 
Aș vrea să adaug însă că nivelul 
învățământului profesional ar 
putea să crească dacă și in anul 
III s-ar prevedea o oră pe săp-

tămînă de matematică, îndeosebi 
aplicativă. Mă gîndesc că în ca
drul acestei ore strungarii să 
efectueze calcule în legătură cu 
procesul de așchiere (calculul 
vitezei de așchiere, calculul tu
rațiilor), frezorii să facă aplica
ții în legătură cu felul cum se 
lucrează Ia dispozitivul de fre
zat și altele, cazangiii să exe
cute desfășurări pe probleme 
de geometrie care sînt foarte 
importante în meseria lor, la 
turnători calcule privind volu
mele, suprafețele ș.a.m.d. Con
tactul permanent și gradat cil 
matematica dezvoltă gîndirea, 
raționamentul elevului și mese
ria poate fi însușită mai bine. 
Sînt foarte multe avantaje și ce
rințe în acest sens în special 
pentru strungari.

Intr-o altă ordine de idei 
spus si anul trecut și acum 
ani că actuala programă de
sen este necorespunzătoare fiind 
unică, pentru toate meseriile. 
Elevul nostru se pregătește pen
tru a deveni tîmplar, turnător, 
frezor, cazangiu, strungar dar 
programa la desenul tehnic e 
una și aceeași.

Propun, așadar, să se revi
zuiască programa de desen teh
nic, să fie alcătuită cel puțin 
meserii inrudite.

am 
doi 
de-

pe

ing. VASILE 
MĂRGINEAN U 
director adjunct. 

Școala profesională 
„Grivița roșie" București
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deloc ușor ca timp de 10 
pe an să-ți împărți timpul

este
luni . , _ r __ t
între uzină și școală. Unii, pen
tru găsirea echilibrului, încep să 
dea distracțiilor un volum mai 
mare din timpul lor. Și atunci 
apar goluri în pregătire cu deo
sebire la materiile de știință 
exactă — fizică, matematică, geo
metrie etc. — care necesită o 
muncă de zi cu zi. De aici greu
tățile, de aici afirmația că nu le 
mai place profilul politehnic, de 
aici deplasarea spre profilul 
umanistic, la care, îndrăznesc să 
afirm, și notele se obțin uneori 
mai ușor.

De această părere este și mais
trul C. Stănilescu, care remarcă :

— Tinerii noștri merg la liceu 
cu convingerea că un adevărat 
constructor de mașini trebuie să 
aibă o înaltă calificare. La ei 
cilările vin pe parcurs și noi 
le-am întins totdeauna mina 
ajutor pe care eram datori 
dăm. Așa se explică faptul

os- 
nu 
de 
s-o 

r.-._ , . că
avem de-a face acum cu un feno
men mai puțin îmbucurător. 
După absolvirea liceului, unii — 
numărul este mic, dar ar fi gre
șit să-l socotim neglijabil — au 
tendința să ocupe posturi de bi
rou. de dispeceri, ori la controlul 
tehnic. Poate vîrsta, cînd ideile 
li se bat cap în cap, poate fami
liile sau prietenii le cultivă falsa 
convingere că ei, „seraliștii", sînt 
la absolvire de altă condiție.

Oricum, problema merită să 
fie studiată profund, sociologic. 
O investigație folosind chestio
nare ne-ar da un răspuns mai 
aproape de adevăr, mai științific. 
Astăzi anticipăm noi această in
vestigație oprindu-ne la cîțiva ti
neri care ocupă funcții de cal
culatori la biroul producție, con
trolori și trec acum, cu aere de 
superioritate, pe lingă colegii lor 
care (și ei absolvenți de liceu), 
au rămas fideli idealului profe
sional.

Sînt mai fericiți, au sentimen
tul că s-au realizat în viață ? 
Unul dintre ei — pe care la in
sistența lui îl notăm cu inițialele 
V.K. și rețineți motivul, pentru 
că ar putea afla iubita lui care 
i-a pretins (curioasă optică) „să 
ia sub braț o mapă", ne mărtu
risea cu sincer regret :

— Cînd lucram în secție, lă
sam în urma mea, după 8 ore 
de muncă, un număr de piese 
care făceau a doua zi camionul. 
Astăzi nu mă mai „văd" nici în 
inima motorului, nici măcar în 
caroseria lui. Am mai curind sen
timentul, cînd văd un autoca
mion „Carpați", că vine să-mi 
ducă dosarele și hîrtiile.

Nu spunem o noutate afirmînd 
că socialismul oferă oricărui tînăr 
o multitudine de posibilități de 
creștere și afirmare Fiecare po
sibilitate este însă o cale, un 
drum deschis, dar nu-i mai pu
țin adevărat că în multitudinea 
de căi, unii se rătăcesc. După 
cum nici nu avem măcar intenția 
de a minimaliza noile profesii ale 
unora. E vorba însă de renunța
rea la vocație care e greu de ex
plicat. Ni-1 imaginăm pe acest 
„călător" cu o raniță mare în 
spate, poate idealurile lui, po
posind la o răscruce cu mai mul
te indicatoare. Se entuziasmează, 
apucă pe un drum, sare șanțul și 
se îndreaptă spre altul, se întoar
ce nedumerit și o ia iarăși la în- 
tîmplare și pînă la urmă nu stră
bate nici unul pînă la capăt. Așa 
s-a întîmplat și cu A. Gotschick. 
A visat să devină constructor de 
mașini, s-a calificat în meseria 
de strungar, a urmat apoi cursu
rile liceului la seral, a luat baca
laureatul, dar și o hotărire pripi
tă : s-a transferat ca merceolog 
la întreprinderea de industrie 
locală. L-am întîlnit într-o seară 
pe străzile Brașovului. Avea în
fățișarea unui băiat îngrijit, dar, 
privindu-1 mai atent, descopereai 
că pînă și croiala pantalonilor 
este făcută cu scopul de a deli
mita noua lui condiție socială, 
îl întreb despre ideal, dacă mai 
crede în prima lui dragoste — 
meseria — dacă noua Iui situație 
îi oferă mai multe satisfacții. Se 
uită intrigat și dă semne de ne
răbdare. Insist El mă privește 
bănuitor și devine deodată re
semnat :

— Știu ce credeți despre 
mine...

Și ce credeam despre el nu îi 
era deloc indiferent. Umbra de 
regret că a părăsit meseria, nos
talgică și mai mult sau mai pu
țin pronunțată, am găsit-o Ia mai 
toți cei cu care am stat de vor
bă Din spusele tuturor reieșea 
limpede că hotărîrea a fost luată 
sub imperiul impulsului de mo
ment, că mai tîrziu și-au dat sea
ma că noua lor situație de func
ționari nu le oferă nici perspec
tive, nici mulțumiri în plus.

Concluzia se impunea singură. 
Cu „seraliștii" se muncește puțin 
și infinit mai puțin cu absolven
ții liceului, muncitori care au 
din acest punct de vedere un alt 
specific. A le aminti simplu că 
datorează diploma de bacalaureat 
condițiilor create de uzină, înțe
legerii pe care au găsit-o în spi
ritul de echipă al colectivului, 
este prea puțin.

PETRE ZARNESCU

Cînd Andrzt Wajda și Jerzy 
Kawalerotoicz își anunțaseră 
„Cenușa" și respectiv „Farao
nul", mulți s-au grăbit tă vadă 
în asta, dacă nu (și în cel mai 
bun caz) o cochetărie cu filmul 
de mare montare, întotdeauna la 
modă, definitiva trecere a cele
brei școli poloneze, cei doi fiind 
printre reprezentanții ei de sea
mă, în programul de cinematecă, 
la capitolul de istorie a filmului 
postbelic.

Vn anumit moment de răs
cruce, anii 1960—1962, a făcut 
ca una dintre cele mai intere
sante cinematografii naționale si 
pară obosită, iar cele cîteva bune 
realizări pe care le mai dădea 
să fie socotite ca ultimi mohi
cani.

Chiar și în această situație s-a 
uitat că dincolo de o anumită 
particularitate stilistică școala po
loneză avea un pronunțat carac
ter polemic. Nu ne amintim să 
se fi încercat de către alți ci
neaști, cu otita patimă, redimen- 
sionarea, reabilitarea sau chiar 
distrugerea unor mituri ca în 
cinematografia polonă. Subiec
tele ei de predilecție erau 
luate din ultimul război. Ac
tualitatea, la zi, care a fost 
vag tatonată în cîteva pelicule 
interesante nu se mai înscria ar
tistic în orbita de valoare a 
unor producții precum: „Cana
lul", „Omul din umbră", „Ulti
ma etapă", „Cenușă și diamant" 
etc. Și deodată au apărut filmele 
istorice. tncepînd cu Alexandr 
Ford prin „Cavalerii teutoni", 
Wajda cu „Cenușa" și culminînd 
cu filmul lui Katvalerowicz, 
„Faraonul".

Ultimul, la fel ca și romanul 
de la care pleacă, e un pretext 
excelent pentru o dezbatere pe 
tema puterii, a mecanismului ei. 
Cartea lui Boleslaw Prus, încă 
de la apariția ei, în ultimii ani 
ai secolului trecut, cunoscuse o 
popularitate care a fost nedes- 
mințită pînă astăzi. Așa se face 
că și o soluție comodă cum ar 
fi aceea a prezentării ei pe ecran 
la modul ilustrativ ar fi anticipat 
un succes. Dar Kawalerowicz, 
care mărturisea că „funcția so
cială a artei se modifică rapid, 
vechile canoane dramaturgice 
poartă acum un alt conținut ar
tistic și ideal", nu era cel care să 
dea înapoi în fața prestigiului o- 
perei literare. Dimpotrivă, el a 
tratat-o de la egal la egal, s-a fo
losit de ea, amplificîndu-i tema : 
personalitatea pe fundalul unor 
încleștări directe în lupta pentru 
putere.

Ramses al XIII-lea, e omul sin
gur, cu aspirațiile sale între reali- 

Itatea timpului său și mașină
ria pohtico-administrativă a sta
tului, clerul și armata. Nu se 

I poate folosi de putere decît în 
măsura in care ea nu contravine 
acestei mașinării cu mecanisme- 

Ile perfect angrenate. Rînd pe 
rînd în fața duplicității, a ver- 
salității lui Herhor, marele preot 

I și ministru de război, sau a tri- 
F misului fenicienilor, este nevoit 

să cedeze neputincios, neînțele- 
Igînd, sau înfelegînd prea bine 

dar nevrînd să accepte un rol 
decorativ în spatele căruia alții 

' , econo-

I
I
I
I
I
5
I
I
I
I
I
I
I
I

Isă direcționeze interesele, 
mia statului.

I Turnura tragică a conflictului 
e un pretext nimerit pentru re
gizor în demonstrația pe care o 
face privind „drama vieții în 
contextul dramei puterii".

Ceea ce derutează în acest 
sens, ceea ce face ca ideile regi- 

i să nu apară la o primă ve- 
----- cu destulă pregnanță e 
postura sa neutrală. Kawalero- 
wiez nu „explică" decît în mă
sura în care această explicație 
are un rol dramaturgie. Din a- 
ceastă cauză filmului i se relie
fează în primul rînd virtuțile 
expresiei cinematografice. Rezol
varea plastică a unui cadru sau 
altul, de la fuga halucinantă din 
primele scene și pînă la finalul 
de o șocantă emotivitate, tot fil
mul e lucrat cu atenție deosebită 
la culoare și forme, la sunet și 
ritm. Demonstrația regizorului 
pe planul ideilor se face paralel 
cu o frenezie plastică, care-i per
mite să realizeze un spectaculos 
de natură pur intelectuală. Două 
exemple : bătălia dintre egipteni 

, ...1 prin optica
a două personaje, Ramses și un 
soldat necunoscut, e o simbolică 

...... în care a- 
ceeași realitate apare diferenția
tă. lunga secvență a primi- 
........ ’ '--- ' i în templu, 

----- procesiunea în
ceată a slujitorilor care-l încon
joară de la distanță sub arcade 
uriașe care amplifică straniu un 

Chiar și culorile 
au funcționalitate. 

Domnește intens albul și ocrul, 
în semitonuri cromatice care suh- 

... —_> o aparență 
calm și de siguranță.

Definindu-l doar ca o 
superproducție ar însemna 
reduce la o simplificare extremă, 
la îndemînă unor slogane publi
citare de genul celor care-l eti
chetau drept „un fihn fără săru
turi". Au moi existat filme cu 
bogate distribuții (și chiar și 
fără săruturi) și totuși ele n-au 
fost superproducții (filmele lui 
Eisenstein) cum nu este nici 
„Faraonul". Dar nu despre asta 
e vorba. Principalul îl constituie 
însă în cazul de față felul în 
care Kawalerowicz e contempo
ran cu filmul său prin mo
dul în care gîndește și în care 
interpretează istoria. Acesta da, 
este un mod contemporan, o con
tinuă dezbatere la care se aduc 
toate argumentele, la care se 
propun toate soluțiile ajungîn- 
du-se nu la una singură, prin 
eliminare, ci la o stare intelec
tuală continuă.

■
I

Isens, ci 
zorului 
dere

I
I
I
I
I
I
I exemple : bătălia dir

și libieni, prezentată 
a două personaje. R 

I soldat necunoscut, e o
alternanță de planuri, îi 
ceeași realitate avare â 

Ită. Sau lunga secven 
rii viitorului faraon 
pentru inițiere : proc

I
Icîntec ritual, 

întrebuințate

Domnește im 
Iîn semitonuri cro

liniază lupta sub 
calm și de sigura

I
I
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Nouă luni de zile au și trecut din calen
darul acestui an. Bilanțurile au început să se 
încheie în unele locuri și să se raporteze la 
angajamentele propuse pentru întregul an. în 
numeroase organizații U.T.C. realizările ob
ținute pînă în prezent depășesc deja cifrele 
de plan anuale, ceea ce dovedește, pe de o 
parte, că fenomenul sesizat de noi încă de la 
începutul anului, acela că multe comitete ra
ionale și orășenești ale U.T.C. și-au stabi
lit angajamente mărunte, ușor realizabile, 
care nu reflectau adevăratele posibilități a 
avut nu numai prezentă, ci și extindere. 
Și astfel dorința firească de a munci a tine
retului, însuflețirea sa caracteristică, au fost 
înghesuite în aceste planuri ca niște copii 
în haine rămase de mult prea mici. Pe de altă 
parte, însă, aceleași realizări dovedesc că de

foarte multe ori s-au depus eforturi insistente, 
că activitățile voluntar-patrioticc s-au desfă
șurat cu seriozitate, au avut continuitate, ceea 
ce au făcut posibile rezultatele de acum — 
tot atitea motive de mindrie colectivă.

Dar — indiferent de bilanț și de cifre, din
colo de ele, activitatea continuă pentru sim
plul fapt că anul încă nu s-a sfîrșit. Tinerii 
nu-și dozează eforturile in funcție de anga
jamentele luate, ci in funcție de lucrările 
care reclamă brațele lor. Am trecut de cu- 
rind, in pragul acestei toamne, prin cîteva 
șantiere ale muncii patriotice, unde forfota și 
atmosfera de lucru nu contenesc nici acum, 
ca și, prin altele care așteaptă, uitate și pără
site, să se trezească sub loviturile de cazma. 
Și profităm de acest prilej pentru a adresa în
demnul :

Chisana
BRASOV
MURES-

PLOIESTI
OLTENIA

AUTONOMA 
MAGHIARĂ

REPORTERII NOȘTRI
AU DESCOPERIT

NOI REZERVE
PENTRU

UN TABLOU 
<✓ c/

FARA 
SEMNĂTURĂ

Desprindem dintr-o con
vorbire avută cu tov. TĂ- 
NASE MUȘAT, primul 
secretar al Comitetului 
raional Ploiești al U.T.C., 
concluzia că angajamen
tul valoric anual al acțiu
nilor de muncă voluntar- 
patriotică a fost îndepli
nit și depășit. în loc de 
250 000 lei, cei peste 16 000 
de tineri din raion au rea
lizat 306 000 lei. în aceas
tă sumă își au un loc bine 
stabilit și miile de tone 
de fier vechi cu care s-a 
depășit angjamentul ini
țial, ca și valoarea lucră
rilor care se execută în 
prezent : culesul măceși
lor, al ghindei, al strugu
rilor. Așadar, totul e în 
ordine. La prima privire 
cel puțin. Pentru că la a 
doua privire, ies la iveală 
niște nedumeriri.

Așa, de pildă, la sediul 
Consiliului agricol raional 
Ploiești, tovarășul inginer 
DINU MARIN, vice pre
ședinte, ne-a oferit un în
treg tablou al activităților 
aflate la ordinea zilei în 
agricultură, cu lucrări care 
nu numai că dau posibi
litatea tineretului să par
ticipe activ prin muncă 
voluntar-patriotică, ci chiar 
așteaptă o asemenea con
tribuție. Și o așteaptă cam 
de mult.

Vă prezentăm și noi, în 
linii mari, tabloul amin
tit :

• în comunele Bil- 
ciurești și Cojasca, 
sînt peste 100 de 
hectare de teren cu 
aciditate ridicată. An 
de an, din cauza 
excesului de aciditate, 
recolta este diminuată 
cu cîte 5—600 kg de 
porumb Ia hectar. î» 
total 5 vagoane de po
rumb. Dacă tinerii din 
organizațiile U.T.C. ar 
sprijini acțiunea de a- 
mendare a acestor te
renuri (material există 
suficient), calculați ce 
venit ar aduce econo
miei raionului gestul 
lor. Dar acest lucru 
trebuie făcut acum, o 
dată cu fertilizarea so
lului cu superfosfat, 
altfel va fi prea tîrziu.

• în zona Rîfov, e- 
xistă 400 hectare de 
teren planificat pentru 
desecare. La finele ac
țiunii vor fi beneficia
ri și țăranii cooperatori 
din comuna Pietroșani 
care au terenuri limi
trofe cu cei din Rîfov. 
Scoaterea de sub apă 
a acestei suprafețe de 
țeren, va asigura dubla
ți» producțiilor de grîu 
td de porumb. în loc 

de 2000 kg în medie 
la hectar, peste 
3800-4000 de kg. Pînă 
acum a fost taluzat 
canalul principal pe 
o lungime de 800 de 
metri liniari. Puțin. 
Dar și această lucrare 
a fost făcută cu chel
tuieli de aproape 
50 000 lei, cu mînă de 
lucru angajată tocmai 
din Dobrogea. Și șan
tierul are permanent 
nevoie de brațe de 
muncă. Dacă aici ar ac
tiva prin muncă volun
tar-patriotică circa 
5—600 de tineri din 
cooperativele agricole 
de producție amintite 
și învecinate, prețul de 
cost al lucrării ar scă
dea vertiginos la unele 
lucrări, tinerii semnînd 
în acest fel un act de 
onoare cu adevărat pa
triotic. Dar ei lipsesc. 
Lipsește și semnătura 
lor.

• Pe aproape 800 de 
hectare din izlazurile 
și pășunile raionului 
Ploiești, din cele 6000,

MAHOMED
In așteptarea

MUNTELUI
Tinerii din regiunea 

Oltenia au expediat pe 
adresa oțelăriilor în anul 
1966 cantitatea de 10 200 
tone metale vechi, depă- 
șindu-și cu circa 250 tone 
angajamentul anual. Se 
certificau astfel două ade
văruri : 1) Rezervele însem
nate de fier vechi exis
tente pe teritoriul regiunii 
și 2) capacitatea organi
zațiilor U.T.C. de a mobi
liza tineretul pentru a 
da metalelor vechi va
lori noi. Să vedem însă 
cum „stăm" în acest an. 
Și am „văzut" împreună 
cu tovarășul ILIE MAN- 
DACHE, șeful comisiei 
Tineret Muncitoresc a Co
mitetului regional Oltenia 
al U.T.C.:

— Pînă în prezent au 
fost colectate și expedia
te 7 035 tone, aproape de 
cifra prevăzută pentru 
primele trei trimestre. 

s-au încetățenit scaie
ții, mărăcinii și ciulinii. 
Este cazul celor din 
perimetrul cooperative
lor agricole de pro
ducție Comești, Lipă- 
nești, Vlădeni, Rîfov, 
Dîrvari. în aceste locu
ri producția de masă 
verde scade cu cîte 
1000—2000 kg din ca
uza vetrelor unor asfel 
de plante dăunătoare. 
Nu îndrăznim să spu
nem ce dificultăți aduc 
ele în final producției 
de came și lapte. Să 
facă un astfel de cal
cul fiecare organizație 
U.T.C., împreună cu 
inginerii din locurile 
amintite.

Și tabloul ar mai putea 
fi încă „retușat". Ascul- 
tîndu-1 pe tovarășul Dinu, 
ne gîndim cum de au iz
butit unele organizații 
U.T.C. să ocolească, cu 
bună știință parcă, obiec
tivele cele mai importan
te din raza lor de acti
vitate. Iar comitetul raio
nal U.T.C. nici să nu 
bage de seamă măcar. 
Pentru că aici, spiritele 
sînt calme : „planul" s-a 
îndeplinit. S-a depășit 
chiar. Valoric, desigur. 
Deși ar fi cazul să ne în
trebăm ce „valoare" pot 
avea niște angajamente 
lipsite tocmai de ceea ce 
le-ar da adevărata valoa
re, adică de o contribuție 
ce putea fi prețioasă. Li
mitarea doar la simplul 
calcul al sumelor și al 
orelor are în ea ceva 
contabilicesc. Dincolo de 
aceasta, tinerii doresc și 
alt fel de calcule, pe mă
sura posibilităților lor.

— Cît de... aproape ?
— Ne-ar mai fi trebuit 

cam 2000 tone.
— Asta înseamnă o cin

cime din angajamentul a- 
nual pe regiune.

Nu mi se pare chiar așa 
de... aproape !

— Sînt raioane care nu 
și-au realizat angajamentul 
nici pe jumătate. De pildă 
Balș, Calafat, Gorj.

— Cînd și de unde își 
vor recupera rămînerile în 
urmă ?

— Din S.M.T.-uri, fer
me, I.A.S.-uri...

Pînă aici, nimic de zis... 
Am fost însă de curînd 
prin cîteva comune din 
raioanele Strehaia și Cara
cal. Organizațiile U.T.C. 
de aici nu s-au oprit nu
mai la surse clasice — 
S.M.T., I.A.S.-uri. A fost 
organizată „O zi pe săp- 
temînă pentru colectarea 
metalelor vechi" — pînă 

în ultimul sat, chiar dacă 
într-o zi cantitatea adu
nată nu depășea 100 kg. 
Dar, strop cu strop se 
face... muntele.

De altfel, aceste raioane 
și-au depășit angajamen
tele anuale. Lucru care nu 
mi se pare deloc întîm- 
plător. Dar cum se expli
că diferența de nivel din
tre aceste raioane și cele 
amintite anterior ca res- 
tanțiere ?

...De data aceasta, răs
punsul ni-1 dă terenul. La 
Gorj, comitetul raional 
U.T.C. și-a încheiat soco
telile cu fierul vechi. 370 
tone angajament — 230 
tone realizat. Și gata I 
„Am epuizat toate resur
sele -— că doar fierul ve
chi nu crește pe cîmp ca 
mușețelul" — e de părere 
primul-secretar. (în trea
căt fie spus, Gorjul nici 
la mușețel nu și-a respec
tat angajamentul...).

Vrînd parcă să infirme 
cu orice chip „dreptatea" 
comitetului raional U.T.C., 
instructorul raional Alex
andru Maria și-a mutat 
sediul timp de o săptămâ
nă la Rovinari. Rezulta
tul : 50 tone metale vechi 
trimise oțelăriilor. „Și 
sursa încă nu e secătu
ită", ne mărturisește el. 
Din propria noastră do-

MÎINE
PREA

Avem în față o situație 
privind realizarea angaja
mentelor tineretului din 
regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară. După cum am 
aflat la comitetul regio
nal al U.T.C., bilanțul ac
tivităților se va face în 
luna octombrie. Datele de 
care dispunem acum se 
referă mai ales la contri
buția taberelor de muncă 
patriotică din cursul ve
rii. Deducem vag din dis
cuțiile purtate, în ce mă
sură au fost realizate u- 
nele obiective privind în
frumusețarea orașelor și 
satelor, constatăm nerea- 
lizarea angajamentelor lua
te pentru strângerea meta
lelor vechi, în raioanele 
regiunii, ne bucură re
zultatele obținute în în
treținerea pășunilor și în
grijirea arboretelui. Și- 
cam atît. Situațiile statis
tice sînt întotdeauna să
race în exemple, nu sur
prind fenomenul pe viu, 
ci îl consemnează cifric 
în tabele. Am ales atunci 
o altă cale...

Comitetul orășenesc 
Tg. Mureș al U.T.C. a 
analizat activitatea volun
tar-patriotică într-o plena
ră din luna iulie. Dîn- 
du-se un sprijin real sfatu
lui popular al orașului, s-a 
subliniat participarea ma
sivă și cu bune rezultate 
a tinerilor la amenajările 
de pe dealul Comești, 
baza nautică, stadionul 

cumentare remarcăm, de 
altfel, că sursa principală 
a nerespectării cuvîntului 
dat este de obicei forma
lismul în stilul de muncă 
al activiștilor U.T.C. Iată 
cum se procedează la 
Balș, Calafat, Gorj, spre 
exemplificare„Cu fie
rul vechi cum stați ? Așa 1 
Slab, slab de tot. Dați-i 
zor, frățioare, că stăm prost 
cu angajamentul în ra
ion". Și această remarcă 
impresionant de inedită se 
cheamă la activiștii raioa
nelor amintite „sprijin 
concret dat organizațiilor 
de bază". S-a făcut pînă 
acum o adevărată risipă 
de instructaje, planuri de 
muncă, recomandări, in
dicații — menite să dea 
activiștilor metodologia 
muncii lor. Nu mai poate 
fi vorba deci de lipsă de 
pricepere sau experiență. 
Se pare că acest „stil de 
muncă" este de alt do
meniu. Se numește, mai 
pe scurt, comoditate. Ru
tina unor activiști U.T.C. 
a prins și ea un strat gros 
de rugină. Metalele vechi 
risipite prin toate comu
nele regiunii Oltenia se 
încăpățînează să nu ia 
singure drumul oțelări
ilor. De I Dacă muntele 
nu vine singur la Maho
med !

VA FI 
TlRZIU
„23 August". Contribuția 
tineretului ar fi și în pre
zent bine venită, dar nu se 

O spunem deseori și — se pare — nu îndeajuns 
de convingător, deoarece în numeroase cazuri lipsu
rile semnalate se mențin, se perpetuează, se com
pletează parcă cu altele. Și o spunem în continuare 
iar ecoul se face, și nu prea — auzit. Nu contestă ni
meni rezultatele bune care s-au înregistrat pînă acum, 
care de la un an la altul adaugă noi valori' celor 
deja cîștigate, ridicînd pe trepte calitativ superioare 
tradiția muncii voluntar-patriotice. Asemenea reali
tăți evidente nici n-ar putea fi, de fapt, contestate. 
Dar tot atît de adevărat este că în practica unor 
comitete raionale și orășenești U.T.C. se manifestă 
lipsa de continuitate și de perspectivă în organiza
rea acțiunilor, ceea ce are consecințe asupra carac- 
terultsi lor educativ.

în timpul raidului nostru am descoperit o serie

mal face nimic. Comite
tul orășenesc U.T.C. este 
dator să facă mobilizarea 
și să stabilească imediat 
sarcini concrete. în fața 
intrării ștrandului „1 
Mai", de pildă, se află un 
teren plin de hîrtoape și 
mărăcini. Ce ar fi dacă 
s-ar organiza acolo, în 
două-trei duminici, o ac
țiune fermă de a trans
forma locul care acum nu 
are nici o întrebuințare, 
într-un parc ? La direc
ția regională silvică, ni 
se aduce la cunoștință că 
în această perioadă se so
licită pentru strîngerea se
mințelor de stejar (în ra
ioanele Luduș, Reghin, 
Tg. Mureș), sînger (Re

Șl OFERTA... 
IN RAPORT 

INVERS
PROPORȚIONAL
„Alo ! Sfatul ? Cît pie

triș au împrăștiat tinerii 
noștri pe strada Crișului ? 
Cinci sute de metri cubi. 
Mulțumesc !“... „Alo 1 
Tovarășul Fărcuț ? Să tră- 
iți ? Bran La telefon ! Cîți 
plopi am plantat noi pe 
aleea dumneavoastră ? 

ghin, Tg. Mureș), carpen 
(Reghin, Odorhei, Tîmă- 
veni), lemn cîinesc (Re
ghin). Tinerii de la șco
lile din comunele și satele 
regiunii pot organiza prin 
pădurile din împrejuri
mi excursii cu dublă uti
litate, care să se materia
lizeze în strîngerea aces
tor semințe. Dar de aceste 
necesități și posibilități de 
acțiune trebuie să aibă cu
noștință nu numai 
D.R.E.F., ci și comitetul 
regional U.T.C., în seama 
căruia cade organizarea 
unor activități variate și 
eficiente, al căror perso
naj principal trebuie să 
fie tineretul. Și aceasta 
nu mîine. Ci astăzi.

Opt sute cincizeci ! 
Buuun..." — și urmează 
apoi un calcul destul de 
încurcat care, se vede 
treaba, face parte din sti
lul de muncă obișnuit al 
Comitetului orășenesc Pe
tru Groza al U.T.C. „Nu 
avem o evidență precisă, 

de posibilități nefolosite, sectoare rămase încă în 
afara preocupărilor pe linia muncii voluntar-patri
otice. S-au reliefat cu acest prilej cîteva constatări 
care au caracter de concluzii și, în același timp, 
trasează jaloanele pentru activitatea de viitor. Cel 
puțin în cazurile surprinse de noi, este vizibilă ten
dința de a nu ataca cele mai importante obiective 
■le raionului sau orașului respectiv, poate dintr-o 
teamă nejustificată că nu vor putea fi realizate, sau 
poate, mai curînd, din „comoditate organizatorică". 
In unele locuri, comitetele U.T.C. se mulțumesc cu 
puțin, cu ceea ce poate fi obținut prin minimum de 
efort, neglijîndu-se în felul acesta tocmai acele acti
vități care asigură o deplină afirmare a potențelor ti
neretului. Este una din repercusiunile directe ale unui 
mod îngust de a concepe și a organiza activitatea 
voluntar-patriotică, a acelei orientări amintite mai 
sus de a se stabili angajamentele nesemnificative, 
lipsite de valoare mobilizatoare, care se situează în 
contradicție nu numai cu puterea de muncă a ti
neretului, ci și cu necesitățile reale ale unui Ioc sau 
altuia. Și, în mod firesc, atunci cînd angajamentele 
propuse sînt prea mici, nici realizările nu pot fi 
mai mari, pentru că eforturile organizatorilor se ori
entează numai spre îndeplinirea unor cifre, nu spre 
realizarea unor lucrări integrale. Iată de ce se mai 
intîlnește încă fenomenul nefiresc al pasivității orga
nelor .și organizațiilor U.T.C. în fața unor obiec
tive de mare semnificație pentru economia unui 
raion, a unor lucrări care ar trebui să figureze Ia 
loc de cinste pe agenda de lucru a organizațiilor 
U.T.C. Și iată de ce ar fi poate mai bine ca rezul
tatul activității noastre să se măsoare nu numai în 
numărul de ore efectuate sau în valoarea lor strict 
financiară, ci și în funcție de importanța lucrărilor 
pe care tineretul le ia în seama sa.

Aceste obiective nu sînt însă uneori urmărite pen

explica binevoitor tova
rășul Florian Bran. Exis
tă, dar... la sfat". Și așa 
mai departe. Ca și cum 
evidența îndeplinirii an
gajamentelor luate de or
ganizația de tineret ar 
fi treaba altor organe, a 
ocolului silvic din Lunca 
Vașcăului, de pildă. Poate 
de aceea comitetul orășe
nesc U.T.C. așteaptă in
vitații tot din partea oco
lului silvic sau a celorlalte 
instituții cu care conlu
crează pentru a-și realiza 
propriile sale angajamen
te : „Am avut de împă
durit și vreo 10 hectare. 
Dar ocolul silvic Lunca 
Vașcăului nu ne-a solici
tat. Dacă nu ne-au solici
tat, ce puteam face noi ?“. 
Pentru ca, pînă la urmă, 
să aflăm că din angaja
mentele economice nu s-a 
realizat decît transportul 
și împrăștierea balastului 
pînă acum. De ce ? E o 
întrebare la care cu greu 
s-ar putea da răspuns.

Și totuși, interlocutorii 
noștri sînt de acord cel 
puțin asupra unui punct: 
că angajamentele raionu
lui Beiuș se vor realiza. 
Cu alte cuvinte, chiar 
dacă din cele 250 de tone 
de metale vechi propuse 
de orașul Petru Groza 
s-au adunat numai vreo 
80, cantitatea tot va fi 
realizată pînă la sfîrșitul 
anului. Ceea ce nu s-a fă
cut pînă acum, în nouă 
luni de zile, se va face 
probabil în următoarele 3 
luni. Cînd vor începe plo
ile, cînd va veni apoi ză
pada, care va acoperi 
fierul vechi, și cînd vom 
apela, în ultimă instanță, 
tot la alte instituții : 
„Alo ! Sfatul Fiindcă, 
despre inițiativele comite
tului orășenesc U.T.C. și 
ale organizațiilor a căror 
activitate o îndrumă 

ne-am lămurit de la bun 
început: „Nu am inițiat 
în ultimele 3 luni nici o 
acțiune mai mare de co
lectare a metalului. Nu 
avem de unde să adunăm, 
nu există pe raza orașu
lui".

După cum se vede, în 
raionul Beiuș nu mai poate 
fi vorba de descoperirea 
unor rezerve noi, pentru 
că aici nici cele vechi n-au 
fost fructificate din plin. 
Argumentul tovarășului 
Bran („Nu există pe raza 
orașului") este, din păcate, 
fals, fiindcă ceea ce s-a

RUGINA
DE LA I. C. M.
Sighișoara pare a fi soră 

bună cu Gorjul sau cu 
Beiușul. Se invocă și aici 
scuza că fierul vechi s-ar 
fi terminat. Și totuși o 
singură sursă ar oferi ti
nerilor din raion posibili
tatea realizării și chiar a 
depășirii angajamentului 
stabilit. Această sursă se 
găsește în fermele I.A.S., 
mari cultivatoare de hamei 
și implicit mari consuma
toare de sîrmă. Anual, le
găturile de sîrmă de la 
hamei se înlocuiesc, arun- 
cîndu-se astfel cantități 
însemnate de metal. Tov. 
PETRE EFTIMIE, pri
mul secretar al comitetu
lui raional al U.T.C., a- 
firma că din aceste uni
tăți, printre care Saschiz, 
Saramiclea, Laslea, Sele- 
uș, Dumbrăveni și altele 
s-ar putea strînge zeci de 
vagoane de sîrmă neutili
zabilă. Dar treaba nu este 

tru simplul fapt că nici nu sînt cunoscute, pentru 
că organizațiile U.T.C. se păstrează Ia o distanță 

kilometrică de problemele care determină profilul 
preocupărilor, în diverse etape, în industrie și agri
cultură. Colaborarea despre care se vorbește destul 

de mult, și a cărei însemnătate este unanim recu
noscută la modul teoretic, se realizează în practică 
cu intermitență și mai mult la suprafață, Ia modul 
„am luat legătura". Această „legătură" se reduce de 
multe ori Ia o simplă intîlnire a „factorilor" la în
ceput, cînd se stabilesc angajamentele și, eventual, 
încă una Ia sfîrșit, în ședința de analiză a rezulta
telor. Singura modalitate cu adevărat eficientă, ca
pabilă să sesizeze pulsul ritmic al frămintărilor, este 
doar conlucrarea permanentă, pe tot parcursul des
fășurării unor acțiuni, interesul egal al tuturor față 
de soarta lucrărilor angajate de tineret. O asemenea 
colaborare poate oricînd să aducă pe primul plan 
al preocupărilor ceea ce este mai semnificativ în 
viața orașului și a raionului respectiv, pentru ca mă
surile întreprinse să răspundă operativ acestor ce
rințe și să le rezolve.

Cel mai de seamă imperativ al etapei actuale în 
domeniul muncii voluntar-patriotice este imperativul 
calității. El nu poate fi atins decît în măsura în 
care răspunsurile organizațiilor U.T.C. vin în întîm- 
pinarea unor întrebări majore, a unor solicitări de 
maximă necesitate. în măsura în care, dincolo de 
rezultatele de moment, sînt scontate roadele mai 
trainice ale unei munci de perspectivă.

D. MATALĂ
I. TEOHARIDE

M. DUMITRESCU
C. POGĂCEANU

C. BEJAN 
R. LAL

adunat pînă acum ■— mult, 
puțin, cît a fost — dove
dește că mai există totuși. 
Și, în afară de asta, cele 
250 de tone propuse la în- 
oeputul anului trebuiau să 
existe măcar atunci, altfel 
nu vedem logica unei a- 
semeneâ cifre într-un plan 
de toată seriozitatea. Ade
vărul este că posibilitățile 
nu lipsesc. Ceea ce lipseș
te cu adevărat este spiritul 
de inițiativă și grija de bun 
gospodar față de necesită
țile raionului, ale orașu
lui în care-și duce activi
tatea.

simplă. S-au făcut cîteva 
tentative de colectare, însă 
sîrmă nu poate fi încăr
cată în autocamioane și 
nici predată decît sub 
formă de baloturi presate. 
Și atunci — de unde pre
se ? Vina am găsit-o, de 
data aceasta, în altă par
te. Comitetul raional a 
făcut tot felul de inter
venții pentru obținerea, 
măcar pe un interval de 
două săptămîni, a unui 
astfel de utilaj, dar I.C.M. 
nu s-a învrednicit să re
zolve această problemă, 
deși ar fi fost în propriul 
său interes. Pînă la sosirea 
presei se așteaptă cu mâi
nile în sîn. Așteaptă și 
tonele de sîrmă ruginită, 
împrăștiate pe cîmp. Se 
impune de urgență, așa
dar, o operație de curățire. 
Nu numai a sîrmel, ci și 
a ruginei.
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DICȚIONARUL 
OBIECTELOR 
CUNOSCUTE 

SUB NUMELE 
DE CUVINTE

AL MIRODAN

capitolul xxxi
CÎTEVA EXPRESII UTILE RESPONSABILILOR COMI
SIILOR STUDENȚEȘTI (A. S.) PE AN, LA CEAS TÎRZIU 
DE NOAPTE, ATUNCI CÎND TREBUIE SĂ ALCĂTUIASCĂ 
DAREA DE SEAMĂ PENTRU ȘEDINȚA DE MÎINE 

DIMINEAȚĂ

• Mobilizarea studenților pentru studie
rea aprofundată a materiei = se află 
în centrul preocupărilor noastre.

• Combaterea neșovăitoare a tendințelor 
de indisciplină și a atitudinilor necores
punzătoare = se află în centrul preo
cupărilor noastre

• Educarea studenților în spiritul respec
tului față de profesori, asistenți etc. — 
se află în centru) preocupărilor noastre.

• Atragerea studenților la o vie și intensă 
viață culturală = se află în centrul 
preocupărilor noastre.

• Atragerea studenților la o vie și intensă 
viață sportivă = se află în centrul 
preocupărilor noastre.

• Grija pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de. trai în cadrul căminelor = 
se află în centrul preocupărilor noastre.

• Grija pentru asigurarea celor mai bune 
condiții în cadrul cantinelor studențești 
= se află în centrul preocupărilor 
noastre.

• Difuzarea publicațiilor editate de 
U.A.S.R. = se află în centrul preocu
părilor noastre.

• Educarea studenților și studentelor în 
spiritul unei morale sănătoase = se află 
în centrul preocupărilor noastre.

• Organizarea de excursii pentru cunoaș
terea frumuseților turistice ale regiunii
— se află în centrul preocupărilor 
noastre.

• Combaterea rigidității, monotoniei, lip
sei de originalitate și șablonismului în 
activitatea mișcării studențești — bine
înțeles, se află în centrul preocupărilor 
noastre.

*

„Poziție" incomodă

Desen de N. CLAUDIU

REALIZĂRI
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După unele ședințe
Desen de C. CIOSU

Tremur pentru o
A fost o vreme cînd printre 

tigrii bengalezi, leii senegalezi și 
panterele africane care se așezau 
cuminți la picioarele fermecă
toarei imblinzitoare Mimi, mă 
număram și eu. Nu mi-e rușine 
să-mi aduc aminte pentru că 
vremea aceea n-a fost nici de 
mult și nici alaltăieri. Ba, dacă 
stau să mă gindesc bine, mai e și 
astăzi.

Mimi se joacă cu sălbăticiu
nile de parc-ar fi niște pisoi abia 
născuți. Doamne, ce aplauze ră
sună cînd dispare din arenă și 
coada ultimului leu...

AUREL STORIN

vedetă

SATIRA • UMOR • SATIRA

Noaptea a plouat și într-o 
scobitură cit gura unei ulcele 
s-a strîns apă. Apa, la înce
put, a fost murdară, mai apoi, 
însă, s-a limpezit. S-a lim
pezit așa de tare incit dimi
neața — aproape să nu-și 
creadă ochilor — se vedea în 
ea tot cerul.

— Măi, cerule, a început 
să se laude băltoaca, uite, cît 
te crezi tu de grozav, încapi 
tot colea în oglinda mea.

Cerul a privit băltoaca și 
și-a zărit chipul. De necrezut, 
încăpea în stropul acela de 
apă.

— Cum de-ncap ? s-a mi
rat el, sincer.

— Să-ți spun eu: fiindcă 
ești mai mic...

Cerul s-a întins de la o mar
gine la alta a orizontului și 
și-a făcut curaj:

— Tu nu vezi că sînt mai 
mare ?

— Ha, ha, ha, a ris băl
toaca. „Tu nu vezi că sînt 
mai mare..." Păi nu-ți dai sea
ma, piciule, că te afli colea,

BĂI
TOACA

în buzunarul meu, cu ochi și 
cu sprîncene P Hai, oglindeș- 
te-mă și tu, dacă poți I

Cerul, uluit, a văzut că nu 
poate oglindi băltoaca. Și, 
cumplit lucru, a început s-o 
roage.

— Spune ce să fac ca să 
devin și eu mare, ca tine P

— Tu nu poți face nimic, 
fiindcă eu, eu...

Dar băltoaca n-a mai apu
cat să spună cit e ea de gro
zavă, fiindcă soarele, care se 
ridicase între timp, evaporase 
apa. Băltoaca a pierit și în lo
cul ei cerul a zărit, cu uimire, 
o urmă de copită...

VASILE TINCU

Fata, nimic. Știa să fie vedetă, 
cu demnitate. Împărțea autografe 
la ieșire, dar în mod decent, și 
nu oferea fotografii cu chipul ei 
decît absolut la cerere.

Astea toate, pînă intr-o zi, cînd 
i s-a întîmplat un lucru de ne
crezut. La circ se întîmplă multe 
lucruri de necrezut așa că unul 
mai mult sau mai puțin nu con
tează.

Abia terminase repetiția de di
mineață și se odihnea puțin în 
cabină. La un moment dat, intră 
tigrul bengalez și-i spune :

— Mimi, eu te urmăresc de 
cîteva zde. Ție ți-e frică.

— De cine ? De tine ? Cara- 
ghiosule I

— Dar nici n-am spus asta. 
Nu de mine. Ție ți-e frică de fata 
aceea brunetă și slăbuță care a 
reușit săptămîna trecută primul 
ei număr de dresură. Urși pe 
motociclete. Foarte atractiv. Am 
văzut-o cum lucrează, la o repe
tiție. Uite, ți-o spun eu care mă 
pricep, pentru că am consumat 
cîțiva dresori în viața mea : fata 
are talent. De talentul ei ți-e 
frică ție, Mimi.

Și tigrul bengalez a fugit să 
prindă rîndul la duș.

Pe urmă, în cabină a intrat 
leul senegalez :

— Mimi, simt că de la o vre
me e ceva cu tine. Parcă ți-e 
frică. Tu știi ce nenorocire se 
poate întîmpla dacă simt că ți-e 
frică.

— Te dau afară imediat I
— Draga mea, nu uita că sînt, 

totuși, rege...
— Am un motiv în plus I Află 

că nu mi-e frică de tine 1
— De mine, nu. Dar te temi

La sesizarea cetățenilor că lemnele sînt ude. 
am luat măsuri /.,.

Desen de V. TIMOC c & I

W li
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GEORGESCU <7 NOLI ME TÂNGERE UMOR • SATIRA • UMOR
Șl ZOOLOGIA

Din animal în animal, 
în zece mii de ani de trudă, 
sufletul domnului Georgescu 
se opintește și asudă.

A fost ameobă. Și atunci 
mai fericit ca niciodată 

plutea zîmbind în univers, 
cu viața lui neobservată.
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— Ne critică I Ce 
îndrăzneală! 3
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— Poate se prinde 
așa...
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Prin crîncena zoologie 
el a luat-o către est, 
căci nu pornea nici chiar de la un 
cuțit și lingură, modest.
N-avea nimic, nimic Georgescu, 

mai gol decît un buzunar ;
Astfel și-a degustat destinul 
Georgescu unicelular.

2 — După 
copii...

mine,

Desene

—- Nu se mai 
prinde nici așa, ce-i 
de făcut?

de: NEAGU RADULESCU

4

• Regele Macedoniei, 
Archelaus, invită la 
curtea sa pe Socrate în
cercând să-l ademeneas
că, oferindu-i o sumă i- 
mensă in aur. Disprețu- 
ind bogăția ce i se ofe
rea, Socrate răspunse : 
„Piinea este ieftină la A- 
tena, iar apa nu costă 
nimic!"

• Madam Du Bary în
trebă pe unul din mi
niștri — vestit mizan
trop — de ce caută în
totdeauna izolarea. „Ma
dam — răspunse acesta 
inclinîndu-se respectuos 
— tmi ajung defectele 
mele, ca să le mai su
port și pe ale altora/“
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Și-acuma cînd e om cu multe 
celule-n corpul lui de sac, 
cînd are frunte *1 obsesii 
cind are pat și are veac
Georgescu, foșnet de celule, 
Georgescu turn cu miez țestos, 

iată-1 ce mîndru-și plimbă țeasta 
nici nu s-ar mai uita pe jos.

★

Omoară muște foarte cinic, 
calcă furnicile pe nas. 

zdrobește oul în găină, 
duce urangutani Ia ras.

★

Georgescule, se face toamnă 
tn arbori și-n zoologie, 
cad frunzele din erengi și cade 
de pe araci vița de vie

Și cad celulele din oameni, 
în șanț, în jghiab, în troc, în sobă, 
și iată că din nou ești singur, 
Fost Om Georgescu. Azi Ameobă.

(Din revista
„Furnica")
— Dacă m-ar ve

dea Costică în costu
mul ăsta...

— Ar fi Incintat. 
E singurul dintre 
costumele tale care 
nu-1 costă nimic.

Cînd nevasta ami
cului tău îți surîde 
cu afecțiune, să știi 
că afacerile lui merg 
prost.

— Vezi tu, așa e 
viata. Dai, dai; și 
Dumnezeu îți dă în
dărăt, îndoit.

— Uite, domnule, 
cit de adevărată e 
vorba asta. I-am dat

UMOR DEA LUNGUL ANILOR

Cîntăreții noștri de muzică 
ușoară obțin succese peste 

hotare.
— în afară de Doina 

Oltului, mai cunoști vreo 
Doină ?

— Doina... Badea ! 
Desen de: 

AL. CLENCIU
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lui Ionescu fata mea 
și acum s-au mutat 
amindoi la mine.

Un domn 
prezintă cu un 
la o bancă. Dar 
sterul refuză 
și începe să fluiere. 
— Ce fac atunci fără 
bani 7 întreabă în
grijorat posesorul 
cecului.

— E așa de sim
plu ! Eu ce fac 7

s e 
cec 
ca

ptata,

să ca să-i ghicească 
viitorul.

— Va 
cînd toți 
întilni in 
scoate 
pălăriile.

— Cînd 7
— Cînd veți fl dus 

la cimitir.

veni o zi 
care te vor 
cale își vor 
respectuos

Profesorul : Geor
gescule, de ce vara 
zilele sint mai mari 
decît iarna 7

Elevul : se dilată 
de căldură.

Un grandoman s-a 
dus la o cărturărea-

La început, de ce 
să nu recunosc, cre
deam că munca de 
șef al biroului de au
diențe e foarte grea. 
Părerea mi-o formu
lasem cu vreo lună în 
urmă cînd am aștep
tat la ușa unui tova
răș vice, de la sfatul 
oraș, 3 ore ca să ca
păt aprobare pentru 
repararea locuinței. 
Dar să continuăm au
diențele ; nu de alta, 
dar la mine nu se aș
teaptă nici o secundă.

„Eu sînt Niță". Un 
asemenea fel de a te 
prezenta m-a cam 
speriat. „Bineînțeles, 
dv. sînteți Niță. 
Niță și mai cum ?“ 
„Dumneata nu ești 
microbist de fotbal, 
domnule! Eu sînt 
Niță Scandal". „Dar 
cu ce problemă ați 
venit Ia mine ?" Mă 
las de fotbal, nu mai 
am nici un șic... „Vă 
rog să mă lămuriți". 
„Să vă explic. înainte, 
™ urcam în tribună, 
începeam să huidui

extremele, apoi mij
locașii, după aceea 
portarii, pe arbitrii îi 
lăsam... la urmă. Cînd 
voiam să văd o coto
nogeală strigam Ia 
jucători și unii mă și 
ascultau. Acum, acum 
nu mai merge. Nici 
nu apuc să zic : ia-1 
la gioale, Dane!, că

vorbuliță, steaua mea 
a apus. Deci mă las 
de fotbal". „Vai, 
Nene Niță, cum poți 
face una ca asta ? 1 
Aseară am vorbit cu 
toți fotbaliștii din 
toate categoriile, de 
toate vîrstele, cu toți 
antrenorii și mi-au 
spus că de mîine ga-

faulturi". „Ei, 
mai merge. Vă 
seama că nimănui 
nu-i convine să-și îm
partă renumele cu 
atîția... vorba aceea... 
Unul e Niță Scan
dal Uff, na c-am 
rezolvat-o și pe asta I

„Dumneavoastră ?“ 
„E o problemă mai

așa 
dați

Domnișoară, dv iu
biți animalele 7

— (emoționată) O, 
domnule...
să consider 
o cerere în 
rie?

trebuie 
aceasta 
căsăto-

nit, se adresează gu
vernatorului.

După cîteva zile, 
el primi următorul 
răspuns de la guver
nator. „Am studiat, 
scumpul meu sena
tor, toate indicațiile 
privind problema 
care vă interesează 
și am ajuns la con
cluzia că nu sinteti 
obligat să dati urma
re somației ce vi s-a 
făcut de către cole
gul dv".
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Doi senatori ai 
statului Massachu
setts (S.U.A.) certîn- 
du-se intr-o zi, unul 
din ei îi spuse ce
luilalt : „du-te dra
cului" ! Acesta, jig-

pe stradă, dar mai a- 
les ospătarii". „Cine 
i-a mai crescut și pe 
aceștia ?“ „Metalul" 
Tîrgoviște. „Stați că 
am legătură directă 
cu orașul Tîrgoviște. 
Alo, tribunalul ?... în 
legătură cu atacanții 
aceia centrali ? Da... 
Nu mai atacă ? 10
luni, fără suspendare? 
Vă mulțumim ! Alo, 
clubul „Metalul ?“ 
Știți despre ce e 
vorba ? Ați renunțat 
la ei ? Era și timpul.

ZILNIC ÎNTRE ORELE 0-24
Dănuț și-a și lățit ad
versarul. Nu apuc să 
spun : Zii, Vasile, una 
de mamă, că Vasilică 
și zice adversarului 
una despre tot nea
mul. Pînă să zic eu : 
pe arbitru mă, toți 
11 — uneori chiar 
mai mulți — fac o 
grămadă neorgani
zată în jurul cavale
rului fluierului, cum 
le ziceți dv. Așa că, 
dacă nu știu să-tijur 
ca fotbaliștii, dacă ei 
se bat și se
gesc între ei fără 
eu să spun o singură

cotono- 
ca

ta... Jucătorii vor fe
licita pe arbitru cînd 
acordă 11 m împotri
va lor. In timpul me
ciului fotbaliștii se 
vor săruta între ei, 
din 3 în 3 minute, u- 
nul nu va spune pe 
teren nici pis. Lozin
ca : „Mingea sau o- 
mul; mingea trece, 
omul rămîne" va fi 
abandonată. Ce să-ți 
mai spun ? A, da : 
nici un jucător nu se 
va mai tăvăli prin 
careul advers, nici nu 
va avea de ce, întru- 
cît nu vor mai exista

complicată, nu știu 
dacă e de competența 
dv.“ „Orice proble
mă, aici se rezolvă". 
„Am ceva cu fotba
lul, adică despre niș
te fotbaliști". „Iar 
fotbal ? Dar vă rog 
spuneți". „Sînt la noi 
în Tîrgoviște doi fot
baliști, adică mai 
mulți, dar ăștia sînt 
spaima restaurantelor. 
E vorba de Prăzaru 
Stelian și Constantin 
Teodor. Primul e 
fundaș, celălalt ata
cant, dar atacă amin
doi. Atacau oamenii

Da, dar îl mai aveți 
și pe „atacantul" Gh. 
Simionescu ? Termi
nați și cu acesta? Dar 
ce faceți dv. acolo, că 
de la o vreme dați 
altceva decît fotba
liști... N-o să se mai 
întîmple ? Să ve
dem"...

„Să vedem cine-i 
următorul"... „Eu I". 
Sînt numai ochi și 
urechi. „E vorba de 
fotbal". Pentru prima 
oară am lăsat un om 
să aștepte în biroul 
meu un minut. Tre
buia neapărat să beau

Un cetățean cam 
afumat se urcă în 
tramvai împreună 
cu băiețelul său și 
începe să facă scan
dal.

— Tăticule, îi spu
ne copilul, nu am a- 
juns încă acasă.

un pahar cu apă. „Vă 
rog...“. „Eu sînt din 
Ghioroc, o comună în 
raionul Lipova. Avem 
un teren de fotbal, a- 
vem fotbaliști dar nu 
avem porți pe teren". 
„Și ce mare filozofie 
sînt două porți ?“ „Ba 
iată că n-aveți drep
tate. La sfătui popu
lar, tovarășul preșe
dinte a spus clar i 
N-am, și nu mă inte
resează sportul vostru 
Ce sînt eu ?... 
La cooperativa-agri- 
colă cu chiu cu vai ni 
s-au dat barele res
pective dar... după 
meci le-au luat îna
poi".

Nu vă mal redau 
discuția cu cei doi 
președinți, ci doar 
concluzia: „Io-te
domnule, să ajungă 
povestea cu barele 
pînă la București", 
răi de...

„Tu puștiulică, ce 
treabă ai cu mine ?“. 
„Nene, cu fotbalul 
ăsta..." „Cum ?“ „Fot
balul, nene... la noi 
la bloc..." „Deci tot 
fotbal ! Și cînd te 
gîndești că nu știu 
care cronicar sportiv 
spunea că nu avem,.."

GH. NEAGU

I

- Bine, tată! Ai dreptate!!! Dar înainte să te enervezi, nu vrei 
să te mai uiți o dată în regulament ?

Desen de N. CLAUDIU
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grozav ca nu cumva proaspăta 
noastră angajată, actrița de la 
Operetă care va cînta în viitorul 
spectacol muzică ușoară, să i se 
pară directorului mai drăguță de
cît tine. De asta ți-e frică ție 
Mimi, nu de mine !

Și leul senegalez a ieșit trîntind 
ușa.

Apoi a intrat pantera africană: 
— Scumpă Mimi, se aude prin

tre animale un lucru care mătre animale un lucru 
îngrijorează.

— Hai, nu ataca pe 
spune direct.

— Ei, bine, mirosul 
m-a înșelat niciodată, 
groază să mă gindesc: ți-e frici.

— Recunosc! Uite, ți-o spun 
în față și pe urmă te scot din 
număr și te transfer la Grădina 
Zoologică! Mi-e frică de tine 
pentru că ești lașă și ataci atunci 
cînd m-aștept cel mai puțin l Da, 
mi-e frică 1

— Dar nu de mine I Știi doar 
că față de tine m-am purtat 
cinstit. O dovadă în sensul ăsta 
este chiar faptul că mai exiști. 
De altceva ți-e frică fie, Mimi. 
Peste două luni circul face un 
lung turneu. Dacă nu te ia și pe 
tine ? Dacă preferă cumva urșii 
pe motociclete, iar pe tine te tri
mit să joci în arena de pînză de 
la Bîrlad P De asta ți-e frică ție, 
Mimi.

Și pantera s-a retras ușor, ou 
spatele.

Aceasta este întîmplarea de ne
crezut.

De atunci au trecut cîteva săp- 
tămîni, afișele acelea oribile îmi 
jignesc privirea la fiecare pas, 
Mimi culege în continuare apla
uze furtunoase, iar eu, care știu 
că se poate întîmpla o nenorocire, 
stau în fiecare seară ascuns în- 
tr-un colț și tremur pentru o 
vedetă.

la spate,

meu nu 
Mi-e fi

VASILE BĂRAN I
Statuile

Tu ia-o înainte, eu o iau 
înapoi și ne întîlnim la ora 
patru, își spuseră statuile, 
pîndindu-se între ele.

Și nici una nu se mișcă 
de la locul ei.

fStrăzile
inverse

In orășelul acesta totul 
este invers: păniîntul e 
deasupra, iar cerul dede
subt ; ca să urci la etajul 
zece, trebuie să cobori, iar 
un cui, bătîndu-1 în perete, 
îl tragi cu cleștele. Oamenii 
merg cu capul în jos în a- 
fara celor care privesc în 
pămînt.

Și toate acestea din cau
za străzilor care, atunci 
cînd se fac, întîi se asfal
tează și pe urmă se sapă 
gropile pentru canalizare.

Statui
cu
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Lucru știut că olteanu- 
ui îi place să petreacă. 
Nu oricum, bineînțeles. De 
pildă Casa de cultură din 
Băilești organizează sau 
vrea să organizeze, seri de 
dans în f iecare joi, sîmbă- 
tă și duminică. Dar nu e 
chiar așa simplu. Tot fe
lul de probleme. In pri
mul rînd aflăm că tinerii 
din oraș nu vin „la serile 
noastre distractive, da, to
varășe, nu vin. Și noi am 
experimentat tot felul de 
măsuri, tovarășe". De pil
dă, ce măsuri. Au trimis 
invitații tovarășii de la 
Băilești tinerilor din orga
nizații. S-au gîndit să che
me și studenții aflați în 
practică, în apropiere, iar 
cineva, un activist de la 
regiune, de față, măr
turisește din experien
ță proprie: „Se poa
te totuși, tovarăși, se poate. 
Uitați cum am organizat 
eu o reuniune în raionul 
Calafat la Poiana Mare. 
Am chemat întîi pe toți 
secretarii U.T.C. de la bri
găzile CAP-urilor și le-am 
zis așa : veniți toți, cu so
țiile, veniți la reuniune și-o 
să se ia și ceilalți după 
voi" „Și au venit P" „Au 
venit, dar au stat și s-au 
uitat". „Ca la panoramă", 
zic eu. „La fiecare cinci 
case un afiș, așa am fă
cut", continuă interlocuto-

rul. Pentru asta ar fi tre
buit o tipografie, mă gîn- 
desc eu, dar nu mai insist.

„Cum e sala de bal ? 
„Foarte bună“, mi se spu
ne fi se mărturisește pînă 
la urmă că are podeaua 
înclinată (dar ce contea
ză P) „Cu muzica cum e ?“ 
întreb eu și tovarășul 
Știrbu Constantin, secreta
rul comitetului orășenesc 
U.T.C. ne vorbește de e- 
forturile de a găsi și soli-

Serile
distrac

tive...
cita instrumentiști. „Că ar 
fi și pe la școala agricolă 
vreo doi, că... se mai string 
vreo cîțiva dar preferă să 
cînte pe la nunți, pe la 
botezuri, fiindcă pot cîști- 
ga mai mult". Discuția 
se-ncinge și pînă la urmă 
se ajunge la concluzia că 
în tot orașul e un singur 
instrument, o vioară, cu 
care zice la ureche la res
taurant un ins.

Aflăm că există în oraș

un entuziast, profesorul 
Triculescu, pensionar, în 
virată de șaizeci de ani, 
care se ocupă, organizea
ză, e un om de nădejde. 
Bineînțeles că profesorul 
Triculescu nu e salariat.

Problema foarte acidă 
pe care o pune tovarășul 
Știrbii este problema con
siliului de conducere al 
casei de cultură. Și dînsul 
e membru. Și ce dacă e 
membru ? A fost anunțat 
prin plic că e membru, 
dar n-a fost chemat la 
nici o ședință a consiliului. 
„Ședințe ale consiliului 
nici nu se țin. Hotărăsc ei, 
cei din birou". Deci, pro
bleme sînt și se țin totuși 
simpozioane, se dau spec
tacole de brigadă, există 
și soliști (de muzică ușoară 
și populară) se mai încro
pește cite o orchestră, cî- 
teodată, acum e și cald, — 
să vedem cînd o fi frig ! — 
tinerii preferă restauran
tul (are probabil grădină) 
sau se plimbă, prin parc, 
la ultima reuniune a casei 
de cultură, picior de băi- 
leștean n-a călcat. Există, 
desigur, probleme !

Ciudat totuși, fiindcă 
olteanului îi place să pe
treacă și nu se lasă invi
tat mult la dans. Nu ori
cum, bineînțeles.
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DUMITRU DINULESCU

întîlnindu-și statuia, leul, 
de uimire, îi dădu să roadă 
un os, iar statuia, jignită, 
i-1 aruncă sculptorului.
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Era o cîmpie pe care se 
semănase cînepă și in și el 
se desenă pe el c-o pușcă 
în mînă s-o păzească de 
ciori. Dar ciorile nu veniră 
decît atunci cînd paznicul 
se transformă în cioară.
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Vineri la amiază s-a înapo
iat în Capitală delegația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, condusă 
de tovarășul Petre Blajovici, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Parti
dului Democrat din Guineea, 
a participat la lucrările celui 
de-al VIII-lea Congres națio
nal al acestui partid. Din de
legație a făcut parte tovarășul 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, sef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Nicolae Bă- 
descu, membri ai C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, prim- 
adjunct de șef de secție la 
C.C., al P.C.R., Dumitru Mo- 
sora, ministrul industriei con
strucțiilor, activiști de partid.

*<*

t'

(Agerpres)

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII
PROCLAMĂRII R. D. GERMANE

Cu prilejul celei de-a 18-a ani
versări a proclamării Republicii 
Democrate Germane, ambasado
rul R.D. Germane la București, 
Ewald Moldt, a oferit vineri 
seara o recepție tn saloanele am
basadei.

Au participat tovarășii Alexan
dru Drăghici, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Janos Fazekaș, Con
stanța Crăciun, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri supe
riori, oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat întsr-o 
atmosferă prietenească.

TELEGRAMA

Cu prilejul celei de-a XVIII-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, a trimis minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Germane, 
Otto Winzer, o telegramă de 
felicitare

INFORMAȚII
La 6 octombrie a avut Ioc 

la București semnarea Progra
mului de schimburi culturale și 
științifice între Republica So
cialistă România și Norvegia pe 
anii 1968—1969.

Programul cuprinde schimburi 
reciproce de oameni de știință, 
cercetători, cadre didactice, 
schimburi de formații artisti
ce, specialiști, expoziții, cărți și 
publicații.

Din partea română Programul 
a fost semnat de Vasile Ileasă. 
director ad-interim al Direcției 
•elațiilor culturale din Ministe- 

11 Afacerilor Externe, iar din 
jartea norvegiană de Erling 
Cristophersen, directorul Depar
tamentului cultural al 
rului Afacerilor Străine 
vegiei

La semnare au fost

Ministe- 
ai Nor-

Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Egil 
Ulstein, ambasadorul Norvegiei 
la București și membrii celor 
dona delegații care au partici
pat la tratative.

★
La invitația Comitetului de 

conducere al Grupului național 
român al Uniunii interparlamen
tare, vineri după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație parla
mentară italiană, condusă de se
natorul Giuseppe Maria Sibille, 
șeful Grupului parlamentar Ita- 
lia-România. Din delegație fac 
parte senatorii Pietro Vergani, 
Ugo Bonafini, deputății Gerardo 
Bianchi, Walter Alini și Constan
tino Constantini, secretarul dele
gației.

de față (Agerpres)

CE ESTE NOU ÎN SISTEMUL
DE ACORDARE A BURSELOR

Cîțiva cititori au adresat redacției ziarului rugămintea__r__ ______ ___ _______ _ _ de a
publica amănunte în legătură cu noutățile survenite începînd cu 
acest an universitar în sistemul de acordare a burselor și altor 
forme de sprijin material pentru studenții de la cursurile de zi. 
în legătură cu aceasta, redactorul nostru Ion Tronac a avut o 
convorbire cu conf. dr. MIRCEA CRISTEA, director în Ministe
rul Invățămîntului, care ne-a spus :

— Noua reglemen
tare cu privire la a- 
cordarea burselor va 
îngădui repartizarea 
fondurilor alocate de 
stat într-un mod mai 
echitabil, diferențiat, 
după rezultatele la 
învățătură ale tineri
lor și după veniturile 
susținătorilor acesto- 

bursele 
atît în

I
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ra. Astfel, 
sînt stabilite 
funcție de calitatea 
rezultatelor la învăță
tură, cît și de veni
turile familiei susți
nătorilor legali sau 
ale studenților înșiși. 
Bursele se acordă în 
limita fondului repar
tizat de Ministerul 
Învățămîntului. în or
dinea strict descres- 
cîndă a mediilor, a- 
celor studenți care au 
realizat cel puțin me
dia 6,50 — pentru 
anul I — sau cel pu
țin media 7,00 — 
pentru ceilalți ani de 
studii. La stabilirea 
mediei, în vederea a- 
tribuirii bursei, se vor 
lua în calcul atît 
examenele cît și co
locviile și proiectele 
de an pentru care 
s-au dat note. La 
medii egale primesc 
bursă cu prioritate 
studenții care au pro
movat toate exame
nele anului universi
tar precedent în sesi
unile de iarnă și vară. 
Bursele acordate stu
denților care se înca
drează în condițiile 
arătate cu privire la 
rezultatele profesio-

nale pot fi integrale 
(cînd veniturile pro
venite din salariul 
tarifar net sau pen
sia ambilor părinți 
sau susținători legali 
nu depășesc 1 800 lei 
lunar) sau parțiale, 
în cuantum de 75 la 
sută (cînd aceste ve
nituri se situează în
tre 1 801 și 2 500 lei). 
Pot primi bursă inte
grală, cu condiția 
promovării fiecărui 
an de studii, indife
rent de media obți
nută, următoarele ca
tegorii de studenți : 
orfanii de ambii pă
rinți, lipsiți de între
ținere ; cei proveniți 
din casele de copii, 
cei proveniți din pla
sament familial; fii 
de ingineri și medici 
veterinari care lu
crează în întreprin
deri agricole de stat, 
în cooperativele agri
cole de producție, în 
stațiuni de mașini și 
tractoare și 
cumscripții 
veterinare,
prevederilor Hotărî- 
rii Comitetului Cen
tral al Partidului Co
munist Român și a 
Consiliului de Mi
niștri nr. 427/1962 cu 
privire la redistribui
rea cadrelor de spe
cialiști în agricultură.

De asemenea, bur
sele sînt diferențiate 
în funcție de specifi
cul activității în anu
mite institute, de e- 
forturile la care stu
denții sînt solicitați. 
Pentru tinerii din In-

în cir- 
sanitaie 

conform

stitutul de cultură fi
zică și sport și facul
tățile de educație fi
zică din cadrul insti
tutelor pedagogice de 
3 ani, alocata zil
nică de hrană este 
mai mare decît pen
tru studenții 
te facultăți.

Institutele 
vățămînt 
pot acorda 
parțiale și 
studenți care nu în
deplinesc toate con
dițiile de școlaritate 
sau de venituri amin
tite. Aceste burse se 
acordă, în mod 
cepțional, pe un sin
gur semestru 
cursul anilor 
dii, celor cu rezulta
te bune la învățătură, 
dar cu mici depășiri 
față de plafonul de 
venituri stabilit, pre
cum și celor cu veni
turi mici, care nu în
deplinesc media limi
tă cu cîteva sutimi.

Studenții bursieri 
internați în spital sau 
aflați în concediu 
medical, precum și 
studentele bursiere 
aflate în concediu 
pre și postnatal, care 
datorită acestor îm
prejurări n-au putut 
să-și susțină exame
nele și colocviile în 
sesiunea de iarnă, își 
mențin bursa și pe 
semestrul II al anului 
universitar. Studente
le bursiere aflate în 
concediu pre și post
natal vor primi bur
să pe toată durata a- 
cestuia.
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burse 
unor

în 
de

I
I

I

ex- ’ |

de- 
stu-

I
I
I
I
I

I

I

american
Henry Miller... NM

j - 
pi®

.‘V-?;
1
E

SPORT « SPORT... ; . r,;.... ■■ . ~ 1  •. - I. ■■

înaintea întâlnirilor de fotbal cu Ungaria

C. TEAȘCĂ, nervos 
pe Aeroportul 

Băneasa

Ca pretutindeni, suporterii 
sint optimiști

PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL ZIARULUI NOSTRU 
LA BUDAPESTA, VASILE CĂBULEA

-
..

sSk
£

'■ ■■ H
. ...

• Trebuie să rămîi curios, 
disponibil, deschis față de 
tot ceea ce e nou. Chiar la 
vîrsta mea, eu sînt oricînd 
gata să aflu tot ce îmi oferă 
prezentul.
• Am fost sărac ca un șoa

rece pînă acum șapte ani ; 
toată viața am cunoscut gri
ja zilei de mîine. Dar nu a- 
ceasta e important. Esențial 
e să rămîi totdeauna cu ade
vărat om.

• Eu cred că tinerii de 
astăzi vor fi cei care vor sal
va lumea. în ceea ce mă pri
vește, am să iubesc viața pînă 
în ultima clipă, și am să fiu 
mereu îndrăgostit. Căci sin
gurul lucru care contează e 
să iubești, dar să iubești cu 
adevărat.
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Cu ocazia sărbătoririi celei de a 50-a aniversări a Marii Re- < 
' voluții din Octombrie, in cadrul zilelor culturii sovietice, « 
> între 9—15 oct. a.c. se organizează festivalul filmului sovietic. J 
’ Se vor prezenta filmele :

INIMA de mama
ZOSIA
SORA CEA MARE
RĂZBUNĂTORII
POVESTEA TARULUI SALTAN 
REPUBLIKA SKID
SALVELE AUROREI

Publicul 
spectacole

spectator își poate procura abonamente la aceste 
la cinematograful REPUBLICA din Capitală.

Săptămîna viitoare la cinematograful Central din Capitală
Pe patru fronturi, două în 

deplasare (selecționata divizio
nară și cea de juniori) și două 
acasă selecționata secundă (la 
Timișoara) și cea de tineret 
(la București, singura progra
mată duminică 8 octombrie) 
desfășurăm ceea ce are mai 
bun la ora actuală fotbalul 
românesc. Pe aeroportul Bă- 
neasa am solicitat cîteva de
clarații :

NUNWEILLER III, căpi
tanul selecționatei divizionare : 

„Oricine crede în noi, în 
fotbalul nostru, înțelege sau 
trebuie să înțeleagă dificulta
tea acestei confruntări. Totul, 
sau mai bine zis un scor ono
rabil, o victorie căci asta do
rim din tot sufletul, depinde 
de primele 15 minute ale fie
cărei reprize. în ceea ce mă 
privește, deși sînt cotat prin
tre veterani, joc pentru întîia 
oară față în față cu Albert, 
acest idol budapestan. Nici 
un secret, vreau și trebuie să-i 
anihilez tentativele de... gol".

CUPERMAN, debutant în 
selecționata divizionară :

„Ar părea banal, dar deși 
emoția mă încearcă ca nici
odată, vreau să joc bine, foar
te bine, în dorința „de a con
tribui la o victorie".

Selecționerul unic, 
STANTIN TEAȘCĂ, . 
re-1 cunoaștem mereu frămîn- 
tat de noi soluții în scopul re
dresării fotbalului nostru, ne-a 
apărut ieri dimineață excesiv 
de... frămîntat, nervos:

„în ansamblu, echipa doreș
te realizarea unui joc bun. Să 
nu uităm nici o clipă diferen
ța de valoare dintre fotbalul 
nostru și cel ungar, dintre na
ționala maghiară și cei 11 fot
baliști care ne vor reprezenta 
la Budapesta. într-o asemenea 
confruntare, cînd se întîlnesc 
două formații, categoric dife
rite, se apelează — în ceea ce 
ne privește — de fiecare data 
la factorii de ordin moral. Să 
recunoaștem că este totuși 
prea puțin, că fotbalul a fosi 
și rămîne un joc de tehnică. 
Și fiindcă veni vorba de fac
torii morali : echipa noastră 
este inhibată de o prezență 
prea masivă a ziariștilor aflați 
în caravană — și ceea ce sur
prinde cu totul neplăcut — 
unii dintre ei nu s-au intere
sat pînă acum de evoluția e- 
chipei pe care n-au vrut s-o 
onoreze cu prezența nici mă
car la ultimul ei antrenament".

VASILE RANGA

CON- 
pe ca-

După numai o oră și 20 de 
minute de zbor cu un „IL 18", 
am aterizat pe aeroportul din 
Budapesta.

Delegației noastre, mai nume
roasă ca niciodată — lotul selec
ționatei Bucureftiului fi cel de 
juniori, conducători, antrenori, 
tehnicieni fi... 20 de ziariști — 
i s-n făcut o primire călduroasă, 
încă de la primul contact cu 
orașul, cu oamenii lui, ne-am dat 
seama că pentru cele 4 întîlniri 
în care se confruntă fotbalul ma
ghiar cu cel românesc, dar mai 
ales pentru partidele de aici, se 
manifestă un viu interes. Impre
siile culese, prezentarea meciu
rilor făcută în presă ne-au dat 
putința să constatăm că și gaz
dele, ca fi noi, consideră dificile 
cele 4 întîlniri. In sprijinul unei 
asemenea păreri ziarul de specia
litate „Nepsport", afirma că 
„unsprezecele" român s-a pregă
tit foarte serios și că în acest joc 
ar dori să se reabiliteze în urma 
înfrîngerii suferite la Ziirich. A- 
preciază faptul că pregătirile au 
fost încredințate lui Constantin 
Teașcă pe care îl consideră un 
om de specialitate, energic — la 
joc nou, om nou —, că de multe 
ori fotbaliștii români au oferit 
mari surprize : au învins echipe 
de clasă mare, Portugalia, Uru
guay, Franța la Paris. „Surprizele 
de acest fel nu trebuie să ne 
mire că le-am simțit pe propria 
noastră piele la Pitești". Supor
terii, în schimb, sînt mai opti
miști. Ei văd o victorie a favori- 
ților lor și uneori la scoruri chiar 
prea concludente. Specialiștii nu 
se grăbesc să se pronunțe asupra 
rezultatelor cu litere de o șchioa
pă, se anunță în ziare. Remar
căm absența din formația de 14 
karate a lui Szucs în locul căruia 
va juca Pancsics fi a lui Gdrdcs, 
pe care îl va înlocui Mathesz.

Față de formația anunțată, 
reprezentativa Bucureftiului

pare că nu vor surveni modifi
cări. Este posibilă folosirea lut 
Lucescu care, restahilindu-se, a 
făcut fi el deplasarea. Băieții, 
fără să diminueze grijile jocului, 
au acea doză necesară de opti
mism, de încredere. Dar cine 
ar putea să dea un pronostic cît 
mai aproape de adevăr ? Înainte 
cu cîteva ore de începerea me
ciului n-o mai face nimeni.

P.S. O întîmplare : seara, bă
ieții noștri erau programați să 
facă un antrenament pe stadion, 
la lumina reflectoarelor. Prezen- 
tîndu-se în cabine au primit 
mingi, dar reflectoarele au ră
mas stinse. Li s-a dat explicația 
că lipsețte electricianul fi nu se 
poate face nimic. S-a executat, 
deci, un program incomplet, pe 
întuneric, dar s-au pierdut cîteva 
mingi. La plecare, fotbaliștii 
noftri au explicat faptul salaria- 
ților stadionului. Ca urmare, 
imediat, terenul s-a luminat ca 
ziua. Mingile au fost găsite.

BUNICUL KILIJAN Șl EU
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CAMPIONATUL 
BALCANIC DE TENIS 

DE MASA

ECHIPA NOASTRĂ 
FEMININĂ - CAMPIOANĂ
La Antalya (Turcia) a început 

campionatul balcanic de 
de masă, 
echipe a 
României, 
meciurile 
lin, trofeul 
Iugoslaviei.

tenis 
Proba feminină pe 

revenit selecționatei 
care a cîștigat toate 
susținute. La mascu- 

a revenit echipei
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I-a înscris lui „Tamango" un gol 1
Foto: ILYES IULIU, elev — Oradea

ĂW SFATURI
PENTRU ÎNCEPĂTORI
întrebări firești 

pentru toți filateliști) 
începători și, pe care 
vom încerca să-i a- 
jutăm în plăcuta o- 
cupație a colecțio
nării mărcilor poștale.

Ca prime 
filatelice sînt 
sare unul sau 
clasoare și 
Filatelistul va 
să lucreze cu 
bită îngrijire, 
rece mărcile pătate, 
îndoite, pliate sau 
rupte își pierd foarte 
mult din valoare.

Se recomandă a 
se colecționa măr
cile emise de țara 
noastră, neștampilate 
stau ștampilate dar 
în serii complete. Se
riile neștampilate se 
țin în album, dar

obiecte 
nece- 
două 

penseta, 
trebui 
deose- 
deoa-

puse, după măsuri, în 
poșete de celofan, li
pite pe foile de album 
cu șamiere. Nu este 
indicat a se lipi 
marca neștampilată 
direct pe fila de al
bum sau cu șamieră, 
deoarece alterarea 
gumei de pe dosul 
mărcilor îi depreciază 
valoarea. Mărcile 
ștampilate pot fi însă 
lipite cu șamiere 
album, deoarece 
acestea guma de 
verso nu are nici 
importanță.

Este bine ca tinerii 
filateliști să frecven
teze cercurile filate
lice unde găsesc în
drumători special de
semnați pentru lămu
rirea începătorilor.

Pe viitor vom dis-

în 
la 
pe 

o

cuta despre colecțiile 
tematice, despre cata
loagele filatelice, des
pre maximafilie, 
schimburile filatelice 
interne și externe 
etc. Rubrica noastră 
stă la dispoziția tutu
ror acelora care do
resc să ne scrie la 
redacție pentru a ne 
solicita informații sau 
noutăți filatelice.

Niciodată nu este 
tîrziu pentru filatelie, 
deoarece ea oferă nu 
numai multiple satis
facții, dar e și extrem 
de instructivă. Cite 
nu se pot învăța 
do pe micuțele bucă
țele de hîrtie — ta
blouri în miniatură 
— care cuprind toate 
domeniile de activi
tate.

Comemorarea unei cărți
Anul acesta, ne co

munică George To- 
gan, se împlinesc 
300 de ani de cînd a 
apărut la Lyon, în 
Franța, în 1667 o ce
lebră carte scrisă de 
istoricul Laurențiu 
Toppeltin din Me
diaș despre origi
nea locuitorilor din 
Transilvania.

De origină din Me
diaș. Toppeltin a ur-

O producție a studiourilor,din R. S. Cehoslovacă

Regia : Jiri Hanibal
Cu : Rudolf Deyl, David Schneider, Zdenek Ornest

> Film distins cu Marele Premiu „Leul din San Marco" la al ■ 
r 19-lea Festival international al filmului pentru tineret —; 
t Veneția 1967.

mat școala din Sa- 
roșul Mic, apoi gim
naziul bethlenlan din 
Alba Iulia. Mai tîr- 
zlu este trimis în Ita
lia, unde studiază fa
cultatea de drept din 
Padua în anii 1663 șl 
1665. Face călătorii 
prin Germania 
Franța.

în „Originea

si

ei

Occausus Transsyl- 
vanorum", opera de 
căpetenie a lui Lau
rențiu Toppeltin. dă 
prețioase informații 
etnografice șl recu
noaște originea lor 
latină. Cartea lui 
Laurențiu Toppeltin 
a fost tradusă de 
cronicarul moldovean 
Miron Costin și folo
sită de acesta șl de 
stolnicul Cantacuzl- 
no pentru a dovedi 
originea latină a ro
mânilor.

S. x

Stagiune
Jubiliară

- 
y

sm g:

(Prin telefon de la Secretariatul 
literar al Teatrului „Al. Davilla" 
din Pitești.)

— Alo, vă rog să ne comuni
cați cu ce spectacol ați deschis 
stagiunea în anul acesta ?

— Ieri, 6 octombrie, am des
chis cea de a 20-a stagiune tea
trală cu piesa „Ecaterina Teodo- 
roiu“ de N. Tăutu. încheind cel 
de al Il-lea deceniu de activitate, 
teatrul nostru sărbătorește acest 
eveniment cu un repertoriu foarte 
bogat.

— De pildă ?
— Vom înscrie pe primul plan 

valorificarea dramaturgiei na
ționale, atît prin premiere cît și 
prin reluări. Colectivul secției de 
dramă al teatrului va prezenta în 
premieră — luna aceasta — pie
sele „Io, Mircea Voievod" de 
Dan Tărchilă și „Burlacii" de... 
George Carabin. în reluare vom 
avea pe afiș, spectacolele cu pie
sele lui Aurel Baranga — „Fii 
cuminte, Cristofor 1“ și „Sf. Mi
tică blajinul" apoi „Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară", de E. Barbu 
și „Mitică Popescu" de Camil 
Petrescu.

Cenaclul 
„Junimea" 

lși reia activitatea duminică, 
8 octombrie, orele 10, în amfi
teatrul „Al. Odobescu" al Facul
tății de limbă fi literatură ro
mână.

Vor citi, din versurile lor poeții 
Ana Blandiana, George Alboi, 
Constanța Buzea, Ioana Diaco- 
nescu, Dumitru M. Ion, Gabriela 
Melinescu, Adrian Păunescu, 
Gheorghe Pituț, Marius Robescu.

Va urma „Muzică fi poezie" de 
Costin Miereanu fi Adrian Pău
nescu.

C. S.

VARIETÂTI
PE GLOB

CINEMA • TELEVIZIUNE

HALII
PHOENIX

— cinemascop —
rulează la Patria (orele 9 ; 12 ;
15 ; 18 ; 21).

PE CER TRECE CARUL MARE 
rulează la 
9,30 : 11,45 ;
21).

FANTOMAS 
LAND YARD

rulează la Melodia (orele 9 :
11.15 : 13.45 ; 16.15 ; 18,45 ; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 :
16 ; 18.15 : 20.30).

FARAONUL
— cinemascop —
rulează Ia București (orele 
8,45 ; 12,15 ; 15,45 ; 19,15), Fero
viar (orele 8,15 ; 12,15 ; 16,15 ; 
20.15), Excelsior (orele 10 ; 15 ; 
19), Arenele Libertății (orele 
18,30), Modern (orele 9,45 ;
13.15 ; 16,45 : 20,15).

TESTAMENTUL INCAȘULUI
— cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,15 19; 21.15), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,15; 20,30 grădină).

Republica (orele 
14 ; 16.30 ; 18,45 ;

CONTRA SCOT-

SECERIȘUL ROȘU
rulează Ia Victoria (orele 9 :
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

O ZI NU TOCMAI NOROCOA
SA

rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11.45 : 14 ; 16.15 ; 19.30 : 20,45). 

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE ’

rulează la Lumina (orele 9.15 : 
11,30; 13.45; 16,00; 18,30;
20,45). Miorița (orele 15 ; 17.30 : 
20).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI

— cinemascop —
rulează la Bucegi (orele 16;
18.15 ; 20,30). Aurora (orele
8,30 ; 10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) . Arta (orele 15.30; 18;
20.30) .

CASTELANII
rulează la Doina (orele 
13.45: 16: 18.15: 20.30). 
greșul (orele 15.30 ; 18 :

CANALIILE 
rulează la Union (orele 
18 — Filme de
20.30) .

DIRIJORUL NICOLAE CHIR- 
CULESCU. TĂMĂDUIRI, O 
NUNTA LA OLTENI, PERFEC
ȚIUNEA E ROTUNDA. FETITA 
CU CHIBRITURI. DIRIJORUL 
STRĂZII, GATEALA CAPULUI 

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

PROCESUL DE LA VERONA

11.30: 
Pro- 

20,30).

15.30 : 
animație,

rulează la Central (orele 9.15 : 
12 , 15 ; 18 , 20,45).

CUM SA FURI UN MILION
— cinemascop —
rulează la Giulești (orele 15 ;
17,45 ; 20,30), Drumul sării (o- 
rele 15; 17,45; 20,15).

CĂUTĂTORII de aur 
ARKANSAS

— cinemascop — 
rulează la Dacia (orele 
în continuare). Munca
16 ; 18,15 : 20,30).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop — 
rulează la Buzesti (orele 15,30 ; 
18).

CĂLĂTORIE FANTASTICA
— cinemascop —
rulează la Crîngași (orele 
15,30: 18: 20.30).

A FOST CÎNDVA HOT 
rulează la Colentina (orele 16 ; 
18 ; 20).

SUS MlINILE. DOMNILOR PO
LIȚIȘTI !

rulează la Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 : 20,30),
Tomis (orele 9 ; 11.15 : 13.30 :
15,45 ; 18 ; 20.15).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Unirea (orele 16;
18.15 ; 20,30).

PANTERA NEAGRA
— cinemascop —
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

SA-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA !

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

8—21 
(orele

DIN

SÎMBAtA 7 OCTOMBRIE

15,30 : Fotbal: România B— 
Ungaria B. Transmisiune de la 
Timișoara ; 17,15 : Desene ani
mate ; 17,30 : Pentru copii și ti
neretul școlar. Film : „Meteor 
XL-5". Pe 7 note cu 7 glume. 
Emisiune muzical - distractivă ; 
18,30 : Telejurnalul de seară ; 
18,50 : Buletinul meteorologic ; 
18,55 : Fotbal : Budapesta— 
București. Transmisiune în direct; 
20,45 : Tele-enciclopedia ; 21,30 : 
Concertul de închidere a celui 
de al X-lea Festival de muzică 
ușoară de la Opatija (Iugoslavia). 
Transmisie directă ; 23,15 : Tele
jurnalul de noapte.

CURIOZITĂȚI FEROVIARE
Lungimea tuturor căilor ferate de pe cele 
5 continente : * —
America de Nord și Centrală 
U.R.S.S. și Asia 
Europa 
America de Sud 
Africa 
Australia, Noua Zeelandă 
Căi ferate electrificate 
din care în Europa

„Împrumutăm arici
Muzeul „Passmo

re Edfards" din 
Londra a inaugurat 
un serviciu de îm
prumut sui-generis. 
Pești, insecte, broa
ște țestoase, șoareci,

’u
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Șl IEPURI
iepuri, arici — toa
te vii. vor putea fi 
împrumutate de 
școlari pe timp de 
cîteva zile, sub ga
ranția înapoierii 
lor nevătămate, de

la muzeu. Elevii 
vor avea ocazia 
să-și îmbogățească 
astfel cunoștințele 
livrești cu proprii
le lor observații.

EXCURSIE In sistemul solar
în 1977, N.A.S.A. 

(Administrația a- 
mericană pentru a- 
eronautică și cerce
tarea spațiului cos
mic) intenționează 
să facă cu ajutorul 
unei nave spațiale 
„turul" sistemului 
nostru solar. Ple- 
:înd de pe planeta 
noastră, sonda spa
țială se va îndrepta 
mai întîi către Ju-

liter, apropiindu-se 
de ea pînă la o su
tă de mii de kilo
metri. Aici, imen
sul cîmp gravita
țional al planetei 
va devia racheta pe 
o traiectorie care o 
va apropia de pla
neta Saturn. Un 
nou impuls o va 
dirija către Uranus, 
de unde, prin ace
lași procedeu, se va

îndrepta spre Nep- 
tun. Se prevede ca 
anumite corecții ale 
traiectoriei să 
efectuate la i 
dată chiar de 
Pămînt.

S-a calculat 
turul pe care-1 
avea de întreprins 
racheta va dura 
pînă în 1986...

fie 
acea 

pe
că 
va

E. C.



ta
PAVILIONUL României 

la Tîrgul alimentar Anuga 
din Koln a fost vizitat joi de 
către ministrul agriculturii al 
Republicii Federale a Ger
maniei, Herman Hocherl, și 
de ministrul pentru colabo
rare economică, Hans Wisch- 
newski. Cu acest prilej, Hans 
Wischnewski a declarat că 
există premize excelente 
pentru a intensifica simțitor 
colaborarea economică din
tre România și R. F. a Ger
maniei.

In aceeași zi, pavilionul 
român a fost vizitat și de 
primarul orașului Kbln, Theo
dor Burauer.

Astăzi se împlinesc 18 ani 
de la proclamarea Republicii 

Democrate Germane

Un oraș al constructorilor

de nave
lecturi 
despre 

re-

100000 Semnarea protocolului

in Vietnam
Declarația senatorului ameri

can Symington, făcută zilele tre
cute, în care cerea președintelui 
să înceteze bombardamentele a- 
supra R. D. Vietnam și să sus
pende operațiunile militare în 
Vietnamul de sud a provocat, po
trivit agenției Associated Press, 
„o dezbatere încordată" în Sena
tul S.U.A. In sprijinul declarației 
acestuia a luat cuvîntul președin
tele Comisiei senatoriale pentru 
problemele externe, William Ful
bright, care a cerut din nou în
cetarea bombardamentelor ameri
cane asupra Vietnamului de nord 
pentru ajungerea la o negociere a 
conflictului. „Continuarea războ
iului din Vietnam, a spus el, va 
slăbi S.U.A. pe plan intern". Ful
bright a relevat, totodată, că pen
tru a justifica continuarea războ
iului din Vietnam nu trebuie in
vocată „securitatea S.U.A.", în- 
trucît aceasta „rezidă în interio
rul țării" și „nu în Vietnam".

ai acestui stat nu sînt de acord 
cu politica noastră în sud-estul 
Asiei" —- a declarat George 
Brown, membru al Camerei Re
prezentanților a Congresului a- 
merican. Un alt membru al Con
gresului american, John Dough, 
a înfierat faptul că guvernul 
S.U.A. și-a asumat rolul de jan
darm internațional și a creat o 
rețea de baze militare în sud- 
estul Asiei. Lawrance Daily, se
cretar al filialei din Scoția a 
Sindicatului național al mine
rilor, a vorbit despre vizita sa 
în R.D. Vietnam, unde a puțut 
constata cum se răfuiește avia
ția americană cu populația 
vilă.

ci-

La Scarborough, orașul în care 
se desfășoară conferința anuală 
a Partidului laburist, a avut loc 
un miting împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam. Au 
luat cuvîntul lideri ai sindicate
lor britanice, precum și oaspeți 
străini invitați la Conferință. 
„Numeroși membri ai Congresu
lui S.U.A. și milioane de cetățeni

Un grup de senatori 
Partidul Socialist Unificat 
adresat o interpelare 
terului afacerilor externe, A- 
mintore Fanfani, prin care 
cer Consiliului de Miniștri 
Italian să insiste pe lingă gu
vernul Statelor Unite pentru 
a se pune capăt imediat bom
bardamentelor asupra Vietna
mului de nord. Răspunsul la 
interpelare va fi dat în ca
drul dezbaterilor de politică 
externă ce urmează să se des
fășoare in Senat in a doua 
jumătate a lunii în curs.

din 
au 

minis-

Ministerul Apărării S.U.A. 
a anunțat joi că pierderile a- 
mericane în Vietnam au de
pășit 100 000 de oameni. Po
trivit cifrelor comunicate de 
Pentagon, în cei șase ani care 
au trecut de la intervenția 
deschisă în Vietnam, un nu
măr de 13 643 militari au fost 
uciși și 86 635 au fost răniți. 
Peste jumătate din cifra pier
derilor a fost înregistrată în 
primele nouă luni ale acestui 
an.

Comunicatul dat publici
tății la Washington a avut 
un puternic ecou în rîndu- 
rile opiniei publice america
ne, care critică cu tot mai 
multă hotărîre continuarea 
războiului din Vietnam și se 
pronunță pentru încetarea in
tervenției. în ciuda acestor 
critici, un purtător de cuvînt 
al Ministerului Apărării al 
S.U.A. a declarat, joi noap
tea, că „Statele Unite nu își 
vor schimba strategia războ
iului din Vietnam și nu vor 
reduce intensitatea luptelor 
cu toate pierderile crescînde".

Un grup de 20 de senatori 
a prezentat un proiect de 
rezoluție cerînd președinte
lui Johnson să obțină o creș
tere a „ajutorului în oameni 
și materiale din partea alia- 
ților asiatici pentru războiul 
din Vietnam". „Partea pre
dominantă a Statelor Unite 
în efortul de război din Viet
nam — se spune în rezoluție 
— constituie o greșeală, de
oarece resursele noastre în 
efective și credite dispar fără 
ca sfîrșitul războiului să se 
întrevadă".

Pînă la alegerile prezidențiale din S.U.A. a mai rămas 
doar un an, iar in disputa pentru Casa Albă n-a apărut 
nici un fel de clarificare. Dimpotrivă, cu 12 luni înaintea 
confruntării decisive lucrurile par a se complica și mai 
mult.

La republicani, tricoul galben a avut deja trei purtători. 
La început a fost Nixon, apoi Romney, iar în prezent in 
fruntea plutonului se află Rockefeller. Despre Romney, 
care numai cu o lună in urmă se afla in mare ofensivă, se 
afirmă chiar că „a ieșit practic din cursă". Nimic însă nu 
poate fi considerat definitiv. Conducerea poate să revină 
de la o lună la alta sau chiar de la o săptămînă la alta 
unui nou concurent, sau să fie ciștigată de 
nainte. Cu toate acestea, se poate afirma că în 
la republicani, în confruntarea dintre „duri" și 
rați", aceștia din urmă dețin un ușor avantaj 
criticilor formulate de unii dintre ei la adresa
americane în Vietnam. Comentatorii remarcă aproape la 
unison, că șansa republicană depinde de faptul dacă 
acest partid va izbuti să ofere alegătorilor o alterna
tivă în problema vietnameză. Ca atare, dintre candidați! 
la desemnare, convenția republicană va trebui să se o- 
prească tocmai Ia acela care va fi în stare să prezinte 
o astfel de alternativă.

în tabăra democrată, unde situația era considerată lim-

■

privind schimbul de mărfuri
dintre România și Mongolia

La 6 octombrie, într-o atmos
feră prietenească, a fost semnat 
la Ulan-Bator protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1968 între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă.

Potrivit Protocolului, volumul 
schimburilor de mărfuri pe anul 
1968 va cunoaște o creștere în
semnată în comparație cu anul 
1967.

România va livra : mobilă și 
alte produse ale industriei lem
nului, diverse produse chimice 
și din mase plastice, bunuri de 
larg consum și alte mărfuri.

cru-Mongolia va livra : piei 
de, păr de animale, articole din 
blană și piele și alte mărfuri.

Din partea română, protocolul 
a fost semnat de Valentin Steri- 
opol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar din partea 
mongolă de Derdavb, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

La semnare au fost prezenți : 
D. Dorjgotov, ministrul comer
țului exterior al R.P. Mongole ; 
Petre Niță, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, pre
cum și membrii delegațiilor gu
vernamentale română și mon
golă.

Dacă vechi 
memoralistice 
Mecklenburg, ți-ar 
învia, în timpul vizitei 
tale pe aici, prin acele 
secrete recidive ale 
memoriei, fără îndoială 
că aspectul actual al 
acestei regiuni reputa
te altădată prin sterili
tatea pămintului ți-ar 
nutri apetiții polemice. 
Căci, de cum treci din 
autostradă spre Pren
zlau ai acuta impresie 
că locurile dimensio
nate acum industrial 
se află într-un înverșu
nat dialog cu trecutul 
său de „loc în care nu 
se întîmpla nimic". Ac
tualul Mecklenburg sur
prinde pînă în apropie-

lui, Fred Kuhta, care 
ne inițiază în istoria 
șantierului. Aici, în ur
mă cu două decenii, 
cînd proprietarul aces
tei întreprinderi și-a 
strîns grăbit calabalîcu- 
rile, inclusiv documen
tația tehnică, exista o 
întreprindere, o mo
destă întreprindere, de 
reparații navale. Din 
anul 1948 au început 
să fie construite pentru 
nevoile interne sau 
pentru exportul în ță
rile socialiste nave pes
cărești de o capacitate 
variind între 800 și 
1 000 tone. A fost 
o bună școală a 
energiei, a valorificării 
potențialului uman,

atingă vreun port, a- 
proximativ 60 de zile, 
are la bord o instalație 
pentru desalinizarea 
apei, o fabrică de 
gheață (care produce 
zilnic cîte 45 tone), 
instalație electrică de 
pescuit etc. Lunar, de 
pe porțile de apă ale 
șantierului, pornesc în 
larg cîte două aseme
nea traulere.

Am vizitat întregul 
șantier și am putut les
ne observa că există 
aici preocuparea pen
tru automatizarea u- 
nei serii întregi de o- 
perații de bază ale șan
tierului. Prin automati
zarea transportului de 
materialo, 127 de mun-

între șantier și liceul 
seral, alții se dedică 
după orele de program 
ridicării calificării pro
fesionale prin cursurile 
destinate acestora. Dar 
la toți cu care am stat 
de vorbă am putut ve
dea eforturile pe care 
Ie fac de a se ajuta în
tre ei pentru însușirea 
cit mai temeinică a 
profesiei. Iar acest pro
ces — care rămîne în 
ultimă instanță o preo
cupare în special indi
viduală — începe încă 
din anii liceului, 
ziua vizitei noastre 
colo, șantierul 
populat de numeroși 
elevi de liceu aflați în 
ziua lor din săptămînă

In 
a- 

era

Sesiunea O.N.U.
Deschizînd lista vorbitorilor din 

ședința de vineri dimineața a 
Adunării Generale, ministrul a- 
facerilor externe al Libanului, 
Georges Hakim, a salutat ale
gerea noului președinte ca o re
cunoaștere a meritelor politicii 
externe române, subliniind tot
odată că „România și Libanul 
sînt două țări care au multe în 
comun, în istoria și cultura lor, 
în atașamentul față de O.N.U. 
și față de cauza păcii în lume". 
La rîndul său, șeful delegației 
Indiei, ministrul apărării, Sardar 
Swaran Singh, a adus un salut 
României, „țara care este cunos
cută ca o deschizătoare de dru
muri și constructoare de punți

Mh

cei di- 
prezent, 
„mode- 

datorită 
politicii

I
ț-

w
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în Europa". Și ceilalți conducă
tori de delegații care au luat cu
vîntul în ședință, Birane Mama- 
dou Wane, ministrul afacerilor 
externe și al planului al Mau- 
ritaniei, și Giorgio Rorg Olivier, 
primul ministru al Maltei, s-au 
asociat felicitărilor adresate Ro
mâniei și noului președinte, u- 
rînd succes acestuia în activita
tea de răspundere care îi revine.

în intervențiile lor, toți vorbi
torii au abordat problema con
flictului tragic din Vietnam, sub
liniind că o soluție poate fi gă
sită doar la masa tratativelor și 
nu pe cîmpul de luptă. „Lucrul 
cel mai urgent, a declarat dele
gatul Indiei, este crearea unei 
atmosfere 
pașnice".

Situația 
a fost, de 
special în 
diați care trebuie întreprinși.

Problemei neproliferării arme
lor nucleare i-a fost rezervat un 
loc amplu în special în interven
ția delegației Indiei. „Neprolife- 
rarea ca și toate celelalte mă
suri de dezarmare trebuie să fie 
examinată și rezolvată în contex
tul securității pentru toți", a evi
dențiat Swaran Singh. „Dezar
marea nucleară, a continuat el, 
nu poate fi înfăptuită prin men
ținerea unor drepturi, privilegii 
și opțiuni cu caracter exclusivist 
de către anumite țări puternice, 
care posedă aceste arme, în 
timp ce urmează să se ia măsuri 
pentru îngrădirea libertății de 
mișcare a țărilor care nu posedă 
arma respectivă".

propice unei soluții

din Orientul Apropiat 
asemenea, analizată în 
lumina pașilor ime-
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întimirn sale 
Marea Baltică prin in
dustria mai ales ali
mentară profilată pe 
prelucrarea materiei 
prime furnizate de cul
tura pămintului. Apro
pierea de mare însă 
descoperă călătorului, 
grăbit să regăsească și 
aici întinderile lichide 
ale geografiei terestre, 
o puternică industrie 
constructoare. Rostock, 
prin portul său deschis 
vaselor oceanice, prin 
șantierul său naval pro
filat pe lansarea la apă 
a unor cargouri de 
12 000 tone este deja 
cunoscut dincolo de 
hotarele țării. Dar, în 
această zonă indus
trială cu puțini ani de 
existență, Rostock nu 
este singurul. La apro
ximativ 60 km distanță 
se află orașul Stralsund 
cu șantierul său naval, 
a cărui istorie este în 
mic o oglindă fidelă a 
eforturilor de indus
trializare pe care le-a 
cunoscut Mecklenbur- 
gul.

... Sîntem oaspeții se
cretarului organizației 
de tineret a șantieru-

înarmării noastre cu 
știința de a construi 
mai mult și mai bine 
— ne spune 
noastră gazdă, 
de construcție era însă 
încă modest. Anul 
1960 a marcat la șan
tierul naval din Stral
sund 
impus 
competitor în produc
ția similară din alte 
țări. De atunci șantie
rul a lansat la apă pes
cadoare prevăzute cu 
instalație frigorifică — 
de 3 000 tone, cunoscu
te în nomenclatorul de 
produse ale șantierului 
sub numele de Tropik.

Astăzi șantierul, care 
are 6 000 de muncitori, 
produce tin nou vas de 
pescuit, Atlentik, cu a- 
ceeași capacitate dar 
cu indici de funcționa
re superiori. Vasul, 
destinat pescuitului o- 
ceanic și dotat cu fa
brică de conserve, are 
comandă electronică, 
viteză mare de depla
sare și o tehnică de 
vigație și de lueru 
perioară producției 
terioare. El poate 
mine în larg, fără să

amabila 
Ritmul

un salt care l-a 
ca un reputat

na- 
su- 
an- 
ră-

citori au fost trecuți 
in alte sectoare de ac
tivitate. De asemenea 
într-una din hale, exe
cutarea reperelor de 
mari dimensiuni se 
Face prin „comandă cu 
program" fapt care asi
gură un flux continuu, 
industrial șantierului. 
Această întreprindere 
se află în cooperare cu 
alte 1500 de unități 
industriale din Repu
blică ceea ce-i permite 
a maximă specializare 
in interiorul ei și un 
ritm de lucru aflat în 
aermanentă întrecere 
cu sine însuși.

§i aici ea și în cele
lalte unități economice 
pe care le-am vizitat 
în timpul șederii mele 
în Republica Demo
crată Germană am pu
tut observa ponderea 
pe care o au tinerii în 
procesul de 
La șantierul 
Stralsund, 
lucrează din 
de muncitori 
tiv 2 300 de 
nii dintre ei 
absolvit 
de cultură generală își 
împart timpul de lucru

producție, 
naval din 
bunăoară, 
cei 6 000 
aproxima- 
tineri. U- 
care n-au 

încă 10 clase

dedicată „politehniză- 
rii". De-a lungul ulti
milor cinci ani de stu
dii medii, săptămînal, 
ei vin aici pe șantier, 
în afara celor 600 
de elevi ai școlii 
profesionale de pe lin
gă întreprindere, 
descifrîud tainele dife
ritelor profesii. Unii 
vor pleca, după absol
virea liceului mai de
parte, la facultate, alții 
vor îmbrăca șalopeta 
albastră de muncitor. 
Și probabil că cei mai 
mulți vor fi aceștia 
din urmă căci, așa cum 
spuneau gazdele, per
spectivele construcției 
de nave de aici sînt 
mari și nevoia de mun
citori cu înaltă califi
care și întinsă cultură 
generală pe potrivă. Se 
poate lesne afla aici 
permanentul schimb de 
ștafetă într-o istorie a 
unui șantier care-și 
scrie noi pagini cu fie
care vas lansat Ia apă, 
cu fiecare îmbunătățire 
adusă produselor ei, 
făcînd faimă și renume 
muncitorilor din Stral
sund.

V. ARACHELIAN

< pezită, ițele încep să se încurce din nou. Sau, cel puțin,
> așa lasă să se înțeleagă observatorii din capitala ameri-
5 cană analizînd datele ultimului sondaj „Gallup" (din 2
< octombrie). Neținînd cont de cele afirmate cu tărie de Ro-
> bert Kennedy in ultimele luni — și anume că nu inten- 

ținnează să candideze și că va sprijini pe președintele
< .Johnson — cei chestionați la acest sondaj și-au exprimat 
$ preferința pentru Bobby (39 la sută) în defavoarea lui
< Johnson (37 la sută).
S La Washington difuzarea acestor cifre a avut — potrivit
> corespondentului ziarului LE FIGARO — efectul unei
< bombe. Pentru președinte rezultatul acestui Gallup ar fi 
i fost „catastrofal". Pentru prima dată de la ocuparea foto-
< liului prezidențial, scrie LE FIGARO, Johnson este „pro-
< fund neliniștit de viitorul său politic. Acest om, care a cre-
> zut întotdeauna în steaua sa; se teme în prezent că vintul
Z i s-a întors împotrivă". De ce ? In această privință păre-
< rile nu mai sînt împărțite. Toți afirmă că scăderea popu-
» larității președintelui se datorează politicii sale vietna- 
5" meze. De aceea, democrații se tem că intr-o astfel de situa-

ție Johnson ar duce partidul la înfringere, iar sondajul
> Gallup n-a însemnat dccît o manifestare a acestei temeri, 

în același timp, după cum arată revista „TIME", în nu-
S meroase state din S.U.A. se conturează grupări care au 

ca scop să blocheze candidatura actualului președinte. In 
sfîrșit, „ceea ce este și mai grav, Congresul pe care cu nu-

> măi cîteva luni în urmă se lăuda câ-1 manipulează după
< dorința sa de mai bine de 20 de ani, se revoltă împotriva
< politicii administrației".
> Nu se știe cum va reacționa Robert Kennedy, însă pen-
< tru tînărul senator al statului New York, cele relevate de 
5 sondajul amintit constituie o „remontare senzațională"
> (A.F.P.). Așa că Johnson are totuși un rival serios, chiar
< și în ipostaza în care declarațiile lui Bob de fidelitate față 
S de președinte reprezintă purul adevăr. In definitiv, se
> noate admite și un „rival fără voie" . iar la momentul 

oportun ar putea să fie chiar cu voie...
> Prin urmare, la democrați nu numai cursa finală, adică
> ’nfruntarea cu partidul advers, dar și cea pentru desem-
< •’area candidatului se dovedește a fi o cursă cu obstacole. 
S In cadrul ei. Vietnamul este obstacolul de căpetenie, care 
<> nu poate fi sărit, și de aceea el trebuie înlăturat prin în-
< cetarea războiului.

MK
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ROMA. Clădirea senatului italian

Vineri, președintele Adunării 
Generale, Corneliu Mănescu, 
s-a întîlnit la sediul Națiuni
lor Unite cu ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare, 
Janos Peter. Cei doi interlocu
tori au abordat intr-un spi
rit cordial, tovărășesc, proble
me privind lucrările actualei 
sesiuni și probleme ale dezvol
tării continue a relațiilor bi
laterale dintre cele două țări.

La prinz, președintele Adu
nării Generale a participat la 
un dejun oferit in cinstea sa 
de reprezentantul permanent 
la O.N.U. al Olandei, I. G. de 
Beus.

Președintele concernului
„Fiat“ la Moscova

La Moscova au sosit G. Agneli președintele concernului 
italian „Fiat“, și G. Bono, președintele Consilului de admi
nistrație al concernului. In cursul tratativelor pe care ei le 
vor purta cu reprezentanți ai Comitetului de stat pentru 
știință și tehnică, Ministerului Industriei de Automobile și 
ai Ministerului Comerțului Exterior vor fi abordate probleme 
legate de realizarea acordurilor de colaborare economică șt 
tehnico-științifică dintre „Fiat" și instituțiile sovietice.

ION D. GOIA

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Pietro 
Nenni, l-a primit vineri pe ministrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, Gheorghc Cioară, cu care a avut o 
convorbire cordială. Au fost de față ion Radu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al României în capitala Italiei, și Ion Bere
chet, șeful reprezentanței comerciale a țării noastre la Roma.

PREȘEDINTELE Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Re
publici Populare Mongole. Jam- 
saranghiin Sambu, a primit joi 
in audiență pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste. România 
la Ulan-Bator, Petre Niță, în 
legătură cu plecarea sa defini
tivă din Republica Populară 
Mongolă. întrevederea s-a 
fășurat într-o atmosferă 
dială.

des- 
cor-

dinLA Palatul pionierilor 
Moscova se desfășoară întîlni- 
rea internațională „Octombrie

ETJ

și copiii", la care participă re
prezentanți ai organizațiilor de 
copii din 25 de țări, printre care 
și România. In cadrul întîlnirii, 
Elena Poparad, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor din Româ
nia, a vorbit despre „Rolul or
ganizației de pionieri din Re
publica Socialistă România în 
educația comunistă a pionieri
lor".

• STUDENȚII Universității și 
colegiilor din capitala statului 
Panama au organizat o demon
strație în fața clădirii Adunării 
Naționale, unde are loc sesiunea

ordinară a organului legislativ 
suprem al țării. Ei au sprijinit 
proiectul de lege prezentat de 
deputatul Arias, cerind amnis
tierea liderilor sindicali și stu
dențești. arestați Ia 6 iulie anul 
trecut cu prilejul puternicelor 
demonstrații ale populației din 
orașul Colon. Printre cei ares
tați se află și Luis Navas — 
secretar general al Federației 
studenților din Panama.

rit problemei yemenite s-a în
trunit la Cairo pentru a exami
na programul de activitate în 
etapa următoare, anunță agenția 
M.E.N. După reuniunea de la 
Beirut și convorbirile avute cu 
reprezentanți ai grupărilor poli-

tice din Yemen, membrii comi
siei s-au întîlnit la Cairo cu o- 
ficialități egiptene cu care au 
examinat aspecte ale retragerii 
trupelor R.A.U. din Yemen și 
sistării oricărui ajutor militar 
saudit acordat yemeniților re- 
galiști.

• TlNĂRUL prinț Pengiran 
Mudah Makhota Hassanal Bol- 
kiah a fost instalat sultan al 
Bruneiului, în locul tatălui său, 
Omar Aii Saifuddin, care a ab
dicat miercuri.

• COMISIA arabă tripartită 
constituită la conferința arabă 
la nivel înalt de Ia Khartum 
pentru supravegherea acordului 
realizat între R.A.U. și Arabia 
Saudită, în vederea reglementă-

SOLIDARITATE CU THEODORAKIS
In cursul unei ma

nifestări de solidari
tate cu prizonierii 
politici din Grecia, 
radiodifuziunea ita
liană a transmis o 
bandă cu trei noi 
cîntece de Mikis 
Theodorakis, autorul 
muzicii din filmul 
„Zorba Grecul", cîn
tece scrise în zilele 
ce au precedat ares-

tarea lui. Banda de 
magnetofon a ajuns 
la Roma, prin Paris, 
după o călătorie pli
nă de peripeții. Cele 
trei melodii sînt cîn- 
tate de Theodorakis 
însuși și de cîțiva 
prieteni din mișcarea 
clandestină. Melodii
le sînt acompaniate 
de bătăi de mină în-

tr-o masă. După ter
minarea audiției, ra
diodifuziunea italia
nă a anuntat că va 
transmite aceste 
cîntece de trei ori 
pe săptămînă, în 
trei săptămîni con
secutive în spri
jinul luptei mișcării 
antifasciste din Gre
cia.

D. D.

Turneul

ansamblului 

„Ciocirlia"
ANSAMBLUL românesc 

„Ciocirlia", care se află în 
turneu în Anglia, a prezentat 
spectacole în orașele Bir
mingham, Nottingham și 
Bradford. Pretutindeni publi
cul spectator a făcut o pri
mire entuziastă ansamblului, 
apsaudînd îndelung fiecare 
număr și oyaționînd înde
lung la sfîrșitul spectacolelor. 
„La_ teatrul „Royal", veselia 
românilor este molipsitoare 
— scrie ziarul „Evening Post 
and News" din Nottingham. 
Actualul turneu de două săp- 
tămîni a cuprins într-un val 
de romantism orașele Angliei 
de la Edinburgh la Bour- 
nemouth“. „Ansamblul româ
nesc, scrie „Yorkshire Post“, 
se caracterizează printr-o 
mare varietate a programului 
prezentat". „Farmec și cu
loare — iată ce caracterizea
ză spectacolele date de an
samblul „Ciocirlia", remarcă 
ziarul „Telegraph and Ar
gus" din Bradford.

Turneul ansamblului „Cio- 
cîrlia" în Anglia continuă.
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