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SOSIREA TOVARĂȘULUI

ALVARO CUN HAL,
secretar general al C. C al P. C. Portughez

Luni seara a sosit în Capitală 
tovarășul Alvaro Cunhal, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Portughez, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Piomân, face o vizită în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de to-

varășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCUA PRIMIT

PE AMBASADORUL FINLANDEI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit luni, 22 ia
nuarie, pe ambasadorul Fin
landei la București, Bjorn- 
Olof Georg Alholm, în legătu-

ră cu plecarea definitivă a 
acestuia din România.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă. a participat Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.
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VOCAJIA AUTENTICĂ
O discuție despre descoperirea 

vocației. Cu alte cuvinte, o dis
cuție despre căutarea de sine 
și autocunoașterea la vîrsta a- 
dolescenței. Interlocutor — acad. 
NICOLAE TEODORESCU, care 
a răspuns cu cunoscula-i ama- 
bilitaU ’ olicitărilor noastre.

— „î. hal, s-ar putea spune 
că n-am autoritatea să vorbesc 
despre această temă. Am mai 
declarat că mi-am descoperit 
„întîmplător" vocația, însoțin- 
du-mi declarația de povestirea 
unei întîmplări cu un „13“ haz
liu. După cum socotesc că în 
acest domeniu s-au spus destu
le adevăruri valabile și azi. Da
că e însă să discutăm „serios", 
și dacă propria-mi experiență 
poate fi utilă întrucîtva tineri
lor, atunci... Socotesc că între
gul proces care a precedat că- 
pătarea conștiinței că matemati- 
ca este activitatea în care mă 
voi putea valorifica pe deplin, 
a fost foarte firesc. încă de pe 
Ia 12—13 ani căutam să-mi des
copăr înclinațiile, să aflu dome
niile în care mi le-aș putea fo
losi. Aește că procesul era se- 
miconștient, elementar, dar e- 
xista. Făceam sport, șl ml se 
părea că pot ajunge la perfor
manță ; citeam mult, lucram 
compoziții si am trăit cu im
presia că literatura mă va cîș- 
tiga total, pînă cînd un coleg 
dintr-o clasă mai mare, Mircea 
Eliade, astăzi un nume în cul
tura mondială, m-a atras de 
partea chimiei. Nu mi-am pă-

răsit total celelalte îndeletniciri, 
am făcut compromisuri pentru 
a-mi găsi timp, și chimia a de
venit lumea de vis în care mă 
refugiam. Apoi, iarăși am trăit 
revelația unei alte descoperiri : 
automobilismul. De fapt, pa
siunea mea pentru mecanică — 
care nu le-a anulat pe celelalte 
— a durat cel mai mult în timp 
pînă la terminarea liceului, cînd 
eram hotărît să devin inginer. 
Simțeam însă că îmi sînt ne
cesare mai multe cunoștințe de 
matematică și că un an de stu
diu universitar vor acoperi a- 
ceste nevoi. Odată intrat în fa
cultate, n-am mai părăsit ma
tematica...

— Ascultîndu-vă, mă gîn- 
ursitoarelor,

care plimbau prin fața ochilor 
avizi de cunoaștere ai copilului 
simbolurile feluritelor îndelet
niciri omenești, pentru a-1 a- 
juta să aleagă...

— Da, dar ursitoarele inter
venind de timpuriu dădeau un 
verdict fără drept de apel. Pe 
cînd eu nu m-am lăsat de la 
început ademenit de nici una 
dintre ele... Legenda s-a năs
cut însă de la un obicei ances
tral care vorbește despre preo
cuparea strămoșilor noștri de a 
ghici posibilitățile de .afirmare 
ale urmașilor într-un ‘domeniu 
ori altul al activității umane. De 
atunci, omenirea a străbătut un 
drum lung, ursitoarele și-au a- 
bandonat meseria, din neputin
ța de a purta atîiea simboluri de la

îndeletniciri au contempo-

Interviu cu acad.
N. TEODORESCU

deam Ia legenda

Sudor în alumi

niu
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cite 
rănii noștri... A rămas însă vie 
grija pentru a descoperi în 
viitorul om întregul complex de 
afinități, priceperi, talent pen
tru o anume profesiune...

—. Ați vorbit despre auto- 
descoperirea vocației nu înainte 
de a fi străbătnt un lung drum 
de cunoaștere. Aceasta este ca
lea cea mai sigură ?

— Eu nu pot să dau o rețetă. 
Dar, judecind după experiența 
mea și a altor oameni pe care 
îi prețuiesc, îmi dau seama că 
puțini sînt aceia care se edifică 

posibilită-

ților lor reale șl că, de fapt, că- A 
utărlle, incertitudinile te obligă ” 
să iei contact cu dțverse do
menii ale gîndirii umane, ceea a 
ce este un cîștig imens pentru W 
formația oricărui intelectual. 
Predestinarea timpurie sau 
credința, la o vîrstă fragedă, că țp 
ți-ai descoperit vocația, îți în
gustează orizontul, te condam
nă la monomanie. Vocația are, A 
dacă vreți, o fază de gestație 
înainte de a irumpe și nu apare 
pe un teren viran, ci nțimai du- a 
pă ce ți-ai încercat puterile, du- W 
pă ce le-ai verificat, căutînd 
să-ți astîmperi setea de a ști. _

cartierulRitmuri verticale în 
Balta Albă

în aceste zile în întreaga 
țară au loc plenare lărgite ale 
comitetelor regionale ale 
U.T.C., în cadrul cărora mem
brii și membrii supleanți ai 
comitetelor regionale U.T.C., 
activiști U.T.C., personalități 
ale vieții cultural-științifice și 
obștești precum și alți invitați, 
dezbat modalitățile concrete și 
măsurile ce se impun a fi a- 
doptate pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Plenarei Comite-, U.T.C. din Hunedoara, 
tulul Central al P.C.R. din 29 _ - -
noiembrie — 1 decembrie 1967, 
privind îmbunătățirea activi
tății educative în rîndul tine
retului. La plenare participă 
secretari și membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C.

Prilejuind cunoașterea ex
periențelor valoroase în vede
rea generalizării lor, a celor 
mai corespunzătoare forme și 
metode de desfășurare a acti
vității educative cu tineretul, 
o largă confruntare a opiniilor,

aceste dezbateri se încadrează 
în ampla acțiune de pregătire 
a consfătuirii pe țară a Uniu
nii Tineretului Comunist ce 
va fi chemată să stabilească 
măsurile practice pentru înde
plinirea sarcinilor ce revin 
organizațiilor U.T.C. în lumi
na Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. Dezbaterile ce au avut 
loc pînă în prezent în plena
rele comitetelor regionale ale 

. Cluj, 
Argeș, Bacău, Suceava, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Oltenia, 
Maramureș, Iași, Ploiești, Do- 
brogea au confirmat largul in
teres suscitat de hotărîrile cu 
privire la îmbunătățirea mun
cii în rîndul tineretului, re
zervele inepuizabile de idei și 
propuneri ce se cer cunoscute 
și traduse în viață. în nume
rele viitoare ale ziarului vom 
publica relatări ample de la 
aceste dezbateri.
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^Unirea
î n

șantierul noilor
comunicație

gîndirea
trecu tu

Ideea Unirii o gă
sim în cele mai îndepărtate 
scrieri ale cărturarilor noș
tri, îneît momentul istoric 
de la 24 ianuarie 1859 nu 
face decît să statornicească 
ca o realitate de netăgăduit 
un vis de veacuri al poporu
lui român. Preluată cu și 
mai multă căldură de către 
gînditori contemporani eve
nimentului, ideea' Unirii își 
Va găsi o justificare mai 
temeinică prin raportarea 
ei la întreaga desfășurare 
a istoriei noastre naționale, 
încă în 1850, Bălcescu 
nota că „Unitatea națională, 
fu visarea sublimă a voievo
zilor noștri cei viteji, a 
tuturor bărbaților noștri 
cei mari, care întrupară în 
sine individualitatea și 
cugetarea poporului, spre a 
o manifesta lumii". Aceste

cuvinte înnobilau și mai 
mult idealul de unire a 
celor două provincii, strîn- 
geau într-o singură convin
gere, părerile răzlețite, pen
tru a se putea îndrepta spre 
viitorul îndepărtat. De fapt 
Unirea a fost cerută de con
dițiile obiective de dezvol
tare a societății românești 
din a doua jumătate a se
colului a] XIX-lea. Prin 
Unire avea să se asigure o 
dezvoltare mai judicioasă 
a tuturor domeniilor de ac
tivitate socială, economică, 
politică etc. înfăptuirea 
acestei trepte a unirii 
înseamnă totodată o trezi
re a conștiinței naționale, a 
unității de neam, pregătind 
poporul pentru semnificati
vele evenimente care aveau 
să urmeze.

De aceea, în atenția gin-

Un mare viaduct
constru cție

Pe
căi de comunicație 
din zona sistemului 
hidrotehnic de la 
Paltinu — Valea 
Doftanei — a început 
construcția unui ma
re viaduct. El măsoa-

ră 200 de metri lun
gime și 60 metri înăl
țime fi face legătura 
dintre viitorul baraj 
fi drumurile de ac
ces spre localitățile 
din jur. La ridicarea 
lui, constructorii spe-

cializați în astfel de 
lucrări folosesc cele 
mai noi soluții tehni
ce și procedee de lu
cru.

(Agerpres)

despre
5 povestiri

(varietăți fotbalistice)
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Căpitan HORIA MOLDOVANV

• BALONUL E... ROTUND I
19 A N ! D E LA
ÎNFIINȚAREA MILIȚIEI

• ,,Un regat pentru o... 
ștampila !"

Se împlinesc 19 ani de la înființarea miliției. 
Creație a regimului nostru, sub conducerea și în
drumarea permanentă a partidului, miliția, alături 
de celelalte organe ale statului socialist, cu spri
jinul neprecupețit al oamenilor muncii, a adus și 
aduce o prețioasă contribuție la apărarea cuceri
rilor revoluționare ale poporului. Cu acest prilej 
publicăm cîteva episoade din activitatea lucrăto
rilor de miliție pusă în slujba poporului munci
tor.

SENTIMENTUL DATORIEI
DE LA UN AMĂNUNT

ca 
de

Căpitan HORIA MOLDOVA- 
NU i „într-o zi aveam de rezolvat 
niște probleme la întreprinderea 
Teleconstrucția de pe șoseaua 
Pipera, Cînd am trecut pe la 
poartă mi-am aruncat ochii, 
din întîmplare, pe registrul
intrare și ieșire al mașinilor. To
tul era în ordine, numai pe pa
gina a Il-a am zărit o ștersă
tură, aproape invizibilă. Mi-a 
atras imediat atenția. De obicei, 
în acest registru nu se admit co
recturi sau schimbări. în cazul 
de față modificarea era ilogică

și,. pentru un avizat, stîmea bă
nuieli. Despre ce era vorba. La 
intervale de timp foarte mici 
două autocamioane transportaseră 
aceeași cantitate de ciment un
deva, la unul din șantiere. De ce, 
cînd aceasta se putea transporta 
cu o singură mașină ? Solicitînd 
portarului bonurile de ieșire am 
constatat că prima mașină era în 
ordine, dar al doilea transport 
era ilegal. Mergînd pe firul ac
țiunii am constatat în cele din

Lt. colonel OCTAVIAN GOGA. 
ION MARCOVICI

(Continuări în pag. a Iî-a) Plutonier EM. MIHAILESCU

ditorilor epocii de atunci 
— a stat mereu convinge
rea că numai printr-o uni
tate spirituală și economică 
a națiunii române se va pu
tea trece la realizarea unor, 
deziderate ale întregului 
popor. în acest sens Kogăl- 
niceanu, aducea ca mărturie 
însăși istoria neamului, 
apropiindu-se cu mîndrie 
de îndelungatul ei curs evo
lutiv. Astfel „dacă istoria, 
îndeobște, adică a neamu
lui omenesc, este așa de in
teresantă în rezultatele sale 
cu cît mai mult trebuie să 
ne fie istoria patriei, a lo
cului unde am văzut ziua ?“ 
se întreba același Kogălni- 
ceanu. în contextul istoria 
al acestei epoci — cei mai 
pasionați susținători ai 
Unirii, printre care Kogăl- 
niceanu, C. A. Rosetti, C. 
Negri, D. Bolintineanu. V. 
Alecsandri și alții au trecut 
direct la redactarea unor 
reviste, inițiind programe 
și memorii în care străbate 
dorința de Unire a întregu
lui popor român. Mai mult. 
Unirea a avut o puternică 
influență asupra românilor 
ardeleni, care aflați sub ju
gul dominației străine, și-au 
îndreptat năzuințele spre 
Unirea cea Mare — care se 
va realiza în 1918. Referin- 
du-se la actul Unirii marele 
istoric. N. Iorga spunea că 
„Unirea era de multă 
vreme pregătită și servită 
da mai bine de un veac de 
toate puterile sufletești ale 
neamului nostru, de crezul 
întregului popor".

Situîndu-se pe linia pro
gresului istoric, cei mai de 
seamă gînditori ai epocii, 
au încercat să oglindească 
în scrierile lor, virtuțile 
mari ale poporului nostru, 
dorințele lui de libertate și 
dreptate — așa cum au apă
rut ele de-a lungul veacuri
lor. In 
gîndirea 
a dat ____
înaiintate idei privind evolu
ția societății noastre, Ie
șind trecutul de prezentul 
în care trăiau, pentru ca 
să poată întrevedea viitorul 
țării. îndeosebi gînditorii 
din această perioadă acordă 
un rol deosebit maselor 
asuprite, ridicîndu-le la ma
rile șerințe ale Unirii, sub- 
liniindu-le neîncetat impor
tanța acesteia — așa cum 
arată documentele vremii. 
Căci, înainte de a se rea
liza ca act istoric, Unirea 
a fost în inimile tuturor ro
mânilor, de pretutindeni.

aceeași măsură 
epocii Unirii 

curs celor mai

V. VETIȘANU



CADRU OPTIM PENTRU DEZVOLTAREA

MULTILATERALA A SOCIETĂȚII NOASTRE
îi trebuie țării o haină no.uă, 

pe măsura schimbărilor petre
cute în structura economică și 
social-politică pe parcursul ul
timelor. decenii, ca rezultat al 
conducerii științifice a trebu
rilor țării de către partid. Așa 
cum s-a arătat la Conferința 
Națională din decembrie 1967, 
principiile de bază ale îmbu
nătățirii organizării adminis- 
trativ-teritoriale sînt organic 
legate de întreg ansamblul de 
măsuri elaborate de partid — 
referitoare la perfecționarea 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale.

„Aceste principii și măsuri 
— arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — izvorăsc din ne
cesitatea punerii de acord a 
organizării administrativ-teri- 
toriale cu schimbările calitati
ve intervenite în dezvoltarea 
forțelor de producție și în re
partizarea lor geografică, 
dezvoltarea societății, cu 
dificările ce s-au produs 
structura populației, în profi
lul, dimensiunile și condițiile 
de viață ale orașelor, 
nelor și satelor, pe 
prinsul țării".

Noua configurație 
trativă a țării este 
unei analize științifice ample 
și profunde, pătrunse de grija 

și viitorul 
ridicării 
progre-

care depășesc limitele admi
nistrative ale raionului, iar 
coordonarea și rezolvarea pro
blemelor ce se ridică în cursul 
aplicării măsurilor stabilite nu 
se poate face la nivel raional 
ci numai la nivel regional.

Prin aplicarea măsurilor de 
îmbunătățire a organizării ad
ministrative și de sistematiza
re rurală, se creează condiții
le necesare și pentru organiza
rea unei forme de conducere

dispersarea administrativă a 
comunelor și satelor a devenit 
și devine din ce în ce mai mult 
o frînă a progresului în . me
diul rural. De asemenea, ea va 
crea condiții pentru o condu
cere și îndrumare mai compe
tentă și operativă a tuturor u- 
nităților agricole de pe terito
riul , fiecărei comune.

Lipsa sistematizării rurale 
și a unei concepții unitare a 
avut repercusiuni negative a-

PROPUNERI

PRIVIND

ORGANIZAREA

în

comu- 
întreg cu-

adminis- 
rezultatul

față de prezentul 
țării, de necesitatea 
României pe culmile 
sulul.

în aceste zile, sentimentul 
firesc al încrederii față de po
litica plină de răspundere a 
partidului se împletește cu 
grija noastră, a tuturor, pen
tru asigurarea eficienții ma
xime a noii împărțiri adminis
trative. Mă refer, în primul 
rînd, Ia condițiile favorabile 
care se creează pentru crește
rea producției agricole în con
formitate cu prevederile o- 
biectivelor stabilite de partid.

îndrumarea activității des
fășurată în agricultură era în 
ultimul timp îngreunată de 
împărțirea administrativă pe 
regiuni și raioane, ceea ce fa
voriza apariția unor fenomene 
de birocratism, unor paralelis- 

. me nejustificate, care iroseau 
într-un anumit fel potențialul 
uman al agriculturii. Existența 
unor verigi intermediare în
târzia adesea rezolvarea unor 
sarcini, fărîmița forțele che
mate să determine moderniza
rea agriculturii, folosirea cu 
maximă eficiență a marilor 
posibilități create de transfor
marea socialistă a agriculturii.

S-au întâmplat nu o dată ca
zuri cînd la unitatea de pro
ducție se întîlneau specialiști 
de la organele agricole raiona
le cu cei de la regiune, cînd 
indicațiile bune date de foru
rile competente ajungeau, 
prin verigi intermediare, de
naturate, trunchiate sau chiar 
contradictorii.

Existența raionului și
pectiv 
ional, 
derea 
trucîț 
ca un 
tre unitățile de producție și 
Consiliul agricol regional. 
Funcționarea acestui organ a 
determinat necesitatea unui 
aparat tehnic și administrativ 
și reținerea pentru activitatea 
de îndrumare a unui număr 
important de specialiști. între 
timp, o dată cu apariția Uniu
nii cooperativelor agricole de 
producție raionale au apărut 
paralelisme. Lucrurile s-au 
schimbat și prin noua organi
zare pe ferme și întreprinderi 
a gospodăriilor de stat Deci, 
activitatea organului agricol 
raional, în etapa actuală nu se 
mai justifică, deoarece multe 
din acțiunile care se duc în 
prezent cu privire la intensifi
carea procesului de producție 
se desfășoară pe zone întinse, 
bazine mari hidrografice etc..

res- 
a organului agricol ra- 
a dus cu timpul la scă- 
îndrumării concrete, în- 
acest organ intervenea 
intermediar în plus în-
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a agriculturii mai adecvate e- 
tapei de dezvoltare actuală și 
de perspectivă a acesteia.

în stabilirea noului sistem 
de conducere trebuie avută în 
vedere, în primul rînd, mări
mea sarcinilor ce revin agri
culturii la nivelul unui județ 
și al unei comune, atît pe an- 

' ' • - > ramuri șisamblu, cît și pe 
sectoare.

Pe baza acestor 
ținîndu-se seama 
timp de dezvoltarea agricultu
rii în perspectivă, trebuie ale
se formele de organizare a 
conducerii care să dea posibi
litatea unei îndrumări tehnice 
unitare, competente și opera
tive a întregii agriculturi, atît 
a celei de stat și cooperatiste, 
cît și a sectorului necooperati- 
vizat.

Se poate aprecia, de aceea, 
că îmbunătățirea organizării 
administrative a țării , repre
zintă o necesitate obiectivă, o 
măsură științifică care va im
pulsiona progresul în mediul 
rural. Crearea condițiilor pen
tru o conducere mai operati
vă și competentă a unităților 
agricole se va repercuta asu
pra creșterii producției' vege
tale și animale, răspîndirea ac
celerată a cuceririlor științei 
și tehnicii noi. Sistematizarea 
comunelor, amplasarea judi
cioasă a noilor obiective va în
lesni economisirea terenurilor 
arabile, o mai bună folosire a 
forțelor de producție și o mai 
reală cooperare între unități
le producătoare și cele de pre
lucrare sau desfacere. Alcătui
rea județelor după relief, con
diții de climă și sol favorabi
le dezvoltării intensive a agri
culturii, asigurarea unui sis
tem simplu și operativ de le
gături și căi de comunicație 
între comune și reședința ju
dețeană, vor accelera moderni
zarea agriculturii, ridicarea ei 
la nivelul cerințelor contempo
raneității.

Măsurile adoptate de con
ducerea partidului pentru ri
dicarea și înflorirea țării noas
tre au creat premisele necesa
re dezvoltării comunelor și sa
telor patriei noastre și apropi
erii lor de condițiile din ora
șe. îmbunătățirea organizării 
administrative și sistematiza
rea rurală reprezintă o nece
sitate obiectivă, deoarece ac
tualul cadru pe care îl oferă

elemente, 
în același

supra desfășurării procesului 
de producție din agricultură, 
pentru că de multe ori vetrele 
satelor s-au extins nejustificat 
în detrimentul suprafeței a- 
gricole ca și a posibilităților de 
mecanizare și aplicare a unor 
mașini. Unele terenuri se fo
losesc neeconomic, iar centre
le gospodărești ale unităților 
agricole socialiste și, îndeosebi, 
cele ale cooperativelor agrico
le, au fost, uneori, dispersate 
ocupînd în mod nejustificat 
suprafețe prea mari de teren 
și nu au putut fi corelate cu 
viitoarea sistematizare rurală.

Crearea în perspectivă a u- 
nei agriculturi moderne, cu un 
grad ridicat de mecanizare, 
impune ca sistematizarea pe 
care o vom realiza să fje bine 
fundamentată și judicios co
relată cu nevoile organizării 
raționale a producției agrico
le, a industrializării și valori
ficării ei și cu interesele ce
tățenilor din mediul rural.

Multiplele repercusiuni pe 
care le va avea sistematizarea 
rurală pentru dezvoltarea a- 
griculturii și interesele pe ca
re ea le are în efectuarea a- 
cestei acțiuni, impun ca toți 
cei care lucrează în agricultu
ră, să aducă o contribuție e- 
fectivă la rezolvarea proble
melor complexe ale sistemati
zării. în acest fel, va fi posibil 
să se realizeze o corelare strîn- 
să a sistematizării rurale cu 
dezvoltarea și consolidarea în
treprinderilor agricole socialis
te și să se țină seama în mod 
permanent de necesitatea fo
losirii raționale a terenului a- 
gricol și arabil și amplasării 
cu multă grijă a centrelor de 
producție și a celorlalte con
strucții.

Dezvoltarea satului româ
nesc de mîine, în condițiile u- 
nei agriculturi moderne, im
pune ca unitatea administrati
vă de bază — comuna — să se 
suprapună pe o unitate eco
nomică, puternică, care să ți
nă seama de condițiile și re
sursele existente, de experien
ță și tradiție. Pentru dezvolta
rea pe acest făgaș a comune
lor și satelor noastre trebuie 
să se orienteze producția în 
fiecare unitate agricolă, am
plasarea obiectivelor și a ac
țiunilor de investiții, să se 
dezvolte baza materială în an
samblu, în așa fel ca treptat,

pe raza fiecărei comune să se 
creeze o 
nomică, 
venituri 
și resurse și posibilități 
mai mari pentru înflorirea vie
ții satului.

Trebuie mobilizate toate 
forțele pentru ca în noile con
diții create să se asigure fo
losirea științifică a factorilor 
naturali și economici pentru 
practicarea unei agriculturi 
moderne, corespunzătoare sar
cinilor desăvîrșirii construc
ției socialismului în țara noas
tră.

unitate puternică eco- 
în măsură să asigure 
sporite locuitorilor ei" tot

Tentații spectaculoase
(Urmare din vagina I) 

Cine n-a trăit panica adolescen
tină că nu va putea învinge li
mitele timpului pentru a 
noaște TOT 
creat 
veacurilor 7 Abia după ce 
pășești acest moment de alarmă 
începi să-ți cunoști propriile în
clinații către un domeniu ori 
altul, să te aduni și să te fi
xezi. Te adăpi în continuare de 
la diverse izvoare, dar cu mă
sură, pentru că ai de-acum con
știința a ceea ce poți și a ceea 
ce vrei să realizezi în viată...

— Școala trebuie să creeze 
totuși un cadru organizat de 
depistare și fructificare a apti
tudinilor tinerilor...

— Evident. Deși se fac multe 
lucruri care merită atenție, și 
am convingerea că se pot face 
și mai multe, sînt împotriva ca
racterului programatic pe care 
l-a Imprimat în prezent școala 
acestei nobile misiuni a sale. 
Prea multă ostentație cînd ar 
trebui ca totul să fie făcut cît 
mai natural cu putintă. Cercuri' 
ale elevilor, create cu sarcină 
de la secția de învătămînt. con
duse azi de un profesor și inli
ne de altul pentru că primul a- 
vea bilete la spectacol, și în

cu
ce a gîndit și a 

omenirea de-a lungul
de-

care se repetă lucruri arhicu
noscute, nu numai că nu pot 
cultiva înclinațiile pentru fizi
că, să spunem, dar îi pot înde
părta de fizică pentru toată via
ța pe elevii care au simțit vreo
dată interes fată de această ști
ință. La fel se poate vorbi 
despre clasele 
profil științific 
sînt niște manii, 
cu maximum de 
condescendentă ; 
vor grupa parcă 
jurul unor profesori de 
autoritate științifică și pedago
gică, cu o sensibilitate ascuți
tă, capabilă să recepteze sem
nalele incipiente ale unor au
tentice pasiuni ale elevilor. Mă 
gîndesc că, în această direcție, 
în sprijinul școlii ar trebui să 
vină și instituțiile de învăță- 
mînt superior. Ar fl un cîștig 
imens dacă universitățile și-ar 
cunoaște viitorii studenți încă 
de pe cînd sînt elevi, punîndu-i 
în contact cu laboratoarele sa
le, cu profesorii săi. Dintr-o 
dată, orizontul elevilor care bă
nuiesc că au chemare pentru 
matematică, fizică, biologie ori 
alte științe s-ar lărgi, procesul 
de autoclarificare șl cunoaștere 
ar fi scutit în parte de zigza-

și 
cu un anumit 
Pasiunile nu 
trebuie tratate 
seriozitate și 

atunci se 
de la sine în 

mare

gurile costisitoare și dureroase 
pe care le încearcă unii ado
lescenți. Și, în sfîrșit, aș vrea 
să mă mai refer la o chestiune 
care ml-a revenit pregnant în 
memorie în ultima vreme. în 
timpul școlarității mele, am be
neficiat de instituții de cultură 
care au jucat un rol însemnat 
în formarea generației de inte
lectuali din care fac parte. Prin
tre acestea, păstrez o bună a- 
mintire Casei școalelor. Avea 
o bibliotecă impresionantă, in
vita personalități ale vieții ști
ințifice și culturale la întîlniri 
cu elevii, găzduia dezbateri fi
lozofice. științifice, culturale. O 
asemenea instituție astăzi, or
ganizată în spiritul largului in
teres de care se bucură tînăra 
generație, dotată în același spi
rit, ar contribui la împlinirea u- 
nor nevoi reale de educație 
multilaterală a elevilor. Dar ar 
fi și un mijloc eficient de for
mare a unul număr mare da 
tineri valoroși, de descoperire 
a predispozițiilor pentru un 
domeniu ori altul de activita
te. De fapt, frecventarea unei 
asemenea instituții ar fi un prim 
pas pe calea orientării profesio
nale a tinerei generații.

MARIETA VIDRAȘCU

a

SENTIMENTUL DATORIEI
(Urmare din vagina I)

urmă că magazionerul Filgeanu 
Gheorghe vînduse zece saci de 
ciment șoferului Gomeajă Nico- 
lae — care îi transportase acasă, 
în comuna Crovu. Adîncind cer
cetările am mai descoperit și 
sustragerea unei însemnate can
tități de cherestea. Trebuie să 
remarc sprijinul primit din partea 
salariaților întreprinderii. După 
cum vedeți problema a fost 
șilnplă... și-a încheiat relatarea 
căpitanul de miliție Horia Mol- 
dovartu. I

OMUL CU HALATUL
Lt. maj. ENE GAVRILACăpitan ION M1HALCEA

Plutonier EMANOIL MIHĂI- 
LESCU : Ne-a istorisit o întîm- 
plare hazlie. Cum a prins 
odată o hoață de buzuna
re. Cînd ești îmbrăcat mi
lițian e foarte greu să prinzi 
în flagrant delict un hoț de 
buzunare, ne relata el. Cînd 
ne facem apariția cei care se „în
grijesc" de buzunarele altora, dis
par sau pentru un moment își 
lasă treaba baltă. Aveam o infor
mație că în sectorul meu „ope
ra" o periculoasă infractoare, 
într-o zi pe cînd mă găseam prin 
piața Matache mi-a atras atenția 
o frîntură dintr-o discuție șopti
tă între două femei: „N-am ne
voie decît să-mi faci gesturile" îi 
spunea una, celeilalte, în timp 
ce se îndrepta spre locul unde 
se vindea pește. S-au dus, s-au 
întors, apoi s-au așezat în rînd. 
Mi-am dat seama că e vorba de 
o hoție și dacă mă observă dis
par. Am intrat repede într-un 
Aprozar din piață — am lăsat 
vestonul și cascheta, acolo, am 
luat un halat pe mine de-al vîn
zătorului și m-am așezat și eu în 
rînd, lîngă hoață. Altă dandana I

Ce să fac, că lumea, văzîndu-mă 
„civil", nu-mi dădea voie să trec 
în față. „La rind, tovarășe"!, mă 
mustrau femeile. Atunci eu, le-am 
făcut semn discret să se uite la 
pantalonii mei. Și-au dat seama 
despre ce este vorba, dar înce
puseră să rîdă. Mă temeam ca 
cea în cauză să nu se sesizeze. 
Pînă la urmă s-a făcut liniște. 
Priveam în voie cum hoața se 
înghesuia într-o femeie din fața 
ei, care își ținea mîna în buzuna
rul unde probabil avea banii. 
Rîndul se scurgea anevoie..... Dă-
mi și mie 2 kg 1 a cerut femeia 
vînzătorului, în timp ce a scos 
mîna din buzunar, cu banii po
triviți. Hoața cu o dexteritate 
uimitoare i-a și scos din buzunar 
500 de Iei. Dar n-a mai apu
cat să-i vadă bine că eu am și 
prins-o de mină. Cu ajutorul ce
tățenilor le-am dus apoi la mili
ție. Atât 1

decît este în realitate 1 La cofe
tăria Rahova, gestionarul găsise o 
metodă dibace dar necinstită. îl 
împacheta în trei cartoane. „Ciu
pea" de la fiecare vînzare cîte 
2—3 lei, plus „bătaia" cîntarului. 
Sumele, mărunte, într-o lună se 
făceau mari, se rotunjeau ajun- 
gînd din lei în- sute. Smulgea, 
pe nesimțite, chiar în fața omu
lui, sume mari de bani.

„PILELE" LUI RUNCU

cu...DULCIURI CU... GREU
TATE

Căpitan ION MIHALCEA: 
Cine putea să-și închipuie că un 
tort poate cîntări mai mult

Lt. maj. ENE GAVRILA: A- 
cesta în viața lui n-a avut un 
serviciu, și era destul de în vîrstă. 
Un excroc de mare clasă. Ce fă
cea în ultimul timp : Pleca, prin 
satele din împrejurimile Capitalei 
și promitea la oameni că le bagă 
copiii în școli. Se dădea mare 
șef cu funcții și cunoștințe. Pentru 
trei găini, el îți punea o „pilă" 
să-ți intre copilul la vreo școală. 
Ce socoteală își făceau unii pă
rinți ? Dacă se oferă omul... de 
ce să nu am o asigurare în plus 1 
Copilul intra la școală fiindcă se 
pregătise bine, iar Runcu, care 
nici nu știa adresa școlii, își pri-, 
mea răsplata. Alți copii nu au

reușit. Părinții l-au acuzat pe 
Runcu care își primise de la ei 
„onorariul". Și astfel a fost de
ferit justiției, și condamnat. Dar 
Runcu dispăruse. L-am căutat 
cîteva luni și nu-i dam de urmă. 
Se ascundea pe la diverse adre
se. Avea cu el o mașină de scris 
într-o sacoșă și trimitea reclama- 
ții calomnioase la adresa organe
lor puterii de stat. Nu-i găseam 
urma. A trebuit s-o luăm pe oco
lite, să cercetăm cartiere întregi, 
nopți și zile în șir pînă l-am 
prins. într-o zi un cetățean sus
pect vorbea la un telefon public 
din Drumul Taberei. Pe aici bîn- 
tuia Runcu în ultima vreme. A- 
propiindu-mă de cabina telefo
nică l-am recunoscut șl l-am re
ținut. De atunci n-a mai făcut 
reclamații...

Interlocutorul nostru, lt maj. 
Ene Gavrilă din D.M.C. ne-a re
latat și o serie de amănunte 
legătură cu cazul copilului 
rat, acum cîteva săptămîni, 
îngrijitoare și despre care a 
și presa.

„Cum i-am găsit urma ? I 
tămîni în șir n-am avut liniște. 
Mama copilului plîngea, ne ruga 
să facem tot posibilul să-1 găsim. 
Am fost la Ploiești, am fost la 
Rîmnicul Sărat, dar unde n-am 
fost. Peste tot bănuielile se spul
berau. S-a dat sfoară în țară. S-au 
trimis 2000 de fotografii ale in
fractoarei peste tot. Am reușit să 
obținem un indiciu de la niște 
ceferiști de pe ruta Iași—Suceava 
care, în tren, aduseseră o sticlă 
cu ceai copilului și o lăsaseră în 
gară la Iași. Anunțată imediat 
miliția regiunii Iași, în aceeași 
dimineață infractoarea a fost re
ținută, iar mama și-a primit co
pilul".

în 
fu- 
de 

scrii

Săp-

Rar, foarte rar putem apre
cia calitatea unui film poli
țist, a unui film de urmărire, 
prin altceva decît modul, ca
pacitatea creatorului de a păs
tra publicul într-o permanen
tă tensiune; de a-l obliga să 
trăiască emoția (las la o par
te aici, desigur, meritul edu
cativ al unor astfel de peli
cule, sau unele experiențe in
teresante — ale lui Hitchkooc 
de pUdă — care ies, din i 
mite puncte de vedere 
sfera filmului polițist.

In cazul filmului de 
sus — care nu constituie, 
nici un aspect, o excepție de 
la „regula focului" —. urmă
rirea în sine, urmărirea vino
vatului prin urmare, a asasi
nului, primește un plus de 
gravitate pe măsură ce spec
tatorul descoperă, treptat, că 
sub aparența unui dublu a- 
sosinat premeditat, se ascun
de o afacere cu mult mai 
tulbure decît ar fi părut la o 
primă vedere și anume: ches
tiunea descoperirii unei foar
te importante arhive secrete 
de război aparținînd nazis
mului, arhivă de a cărei des
coperire și scoatere în afara 
granițelor Cehoslovaciei, se 
ocupă o putere străină inte
resată. Urmărirea prezenților 
infractori, se împletește ast
fel, permanent, cu „urmări
rea" — și mai ales clarifica
rea unor date, sau piste tre
cute, pierdute In negura ani
lor.

Fără a beneficia de o inter
pretare deosebită, fără a fo
losi modalități stilistice inedi
te, filmul se menține, corect, 
între granițele unei decențe 
artistice demnă de apreciat. 
Nu putem să nu men
ționăm însă și calitatea i- 
maginei lui Stanislas Milota, 
care l-a secondat admirabil. 
Filmul cîștigă mult prin sec
vențele tratate, ca să zic așa, 
documentar, la fel cum pier
de oridecîte ori realizatorii 
săi cad în șablon sau în în
vechit (este exclusă de pildă 
orice motivare de principii 
pentru a filma căutarea nu
melor pe pietrele de cimitir, 
noaptea ; la lumina . lanter
nei !... De ce ? Pentru a mări 
efectul de „teamă", de „sus- 
panse" ? Ilogic : cei ce cau
tă, nu se află în absolut nici 
o primejdie, dimpotrivă...).

Ceea ce se mai poate reți
ne din această nu teribil de 
încîntătoare peliculă, este un 
mod oarecum inedit de trata
re al unui astfel de subiect: 
acțiunea se derulează prin 
fața ochilor noștri ca și un 
comentar (rostit, de altfel), 
fără întorsături spectaculoa
se, fără abuz de dialog sau 
replici-cheie — ceea ce duce, 
odată în plus, la acea senza
ție de veridic pe care o po
meneam mai sus, conținută 
intr-o bună parte din film.

Să dăm așadar Cezarului ce 
este al Cezarului, să nu pre
tindem prea mult unui film 
care nu a vrut să pretindă 
prea mult, și să încheiem eu 
speranța că dacă tot sîntem 
serviți, cel puțin odată pe 
săptămînă, cu cîte un film 
tare — poate că vom avea și 
ocazia ca, măcar odată la cin
cizeci de astfel de pelicule 
mai mult sau mai puțin me
diocre, să avem posibilitatea 
să „tremurăm" dinaintea unei 
capodopere certe a marelui 
„Film de suspanse". Căci 
există I...

anu-
din

mai 
sub

HORIA PATRAȘCU

MODA DE PRIMĂVARĂ
Centrul de creație al 

UCECOM ne informează 
care va fi linia modei pentru 
adolescenți în primăvara a- 
ceasta.

Pentru fete se recomandă 
îmbrăcămintea sport cu fuste 
scurte deasupra genunchiului 
(dar nu exagerat), cu multe 
buzunare sau clape aplicate 
care să marcheze buzunarele 
false. Se vor purta cordoane 
din piele așezate în talie sau 
mai jos. Cordoanele vor avea 
ținte ji catarame de diferite 
forme și mărimi. Se vor pur
ta, de asemenea fuste pantalon, 
largi sau drepte, fuste plisate 
și chiar rochii cu fustă pan
talon. Bluzele vor fi gen că
mașa cu gulerașe rotunde sau 
cu colți și cu mîneci lungi și 
manșete. Rochiile vor avea 
croială de redingotă cu fusta 
ușor evazată și talia puțin ri
dicată deasupra nivelului ei 
normal. Se vor purta stofele 
netede, în carouri și dungi, 
în culori pastel. Pantofii vor 
avea în continuare tocul gros, 
drept și nu prea înalt, iar 
botul pantofului va fi pătrat 
sau rotunjit, iar ca ornament 
vor fi aplicate catarame asor-

PENTRU 

ADOLES- 

CENȚI
tate cu cea a cordonului. Po
șetele vor rămîne la dimen
siunile actuale, tip burduf, 
cu bridă din lanț sau piele. 
Accesorii mult purtate în pri
măvara aceasta vor fi fermoa
rele aparente cu brelocuri 
sau inele de diverse mărimi. 
Tot pentru ținuta sport se 
recomandă croiala pantalonu
lui lung care diferă de cea a 
anului trecut și anume : pan
talonul evâzat în partea de 
jos a ieșit din modă, fiind în
locuit de pantalonul drept. 
Peste pantalon se vor purta 
pulovere sport cu guler înalt 
și întors. Șepcuțele și bascu- 
rile multicolore vor fi mai la 
modă ca oricînd.

La ocazii se vor purta ro
chii de croială simplă-redin- 
gotă cu diverse podoabe me
talice : nasturi, lanțuri, fer
moare. Seara, se poartă bluze 
vaporoase cu mînecă lungă, 
cu plastroane din dantelă, cu 
aspect romantic. Ca ornament 
vor apărea nasturi și bufoni 
de manșetă asortați din cris
tal sau perle.

Băieților le recomandăm 
costumele în culori clasice, gri, 
bej, în carouri sau pepit. Hai
nele vor fi evazate în partea 
de jos și pensate în talie, în
cheiate la mai mulți nasturi 
pornind de la talie în sus, cu 
șlițuri lungi pornind din talie 
și cu umeri înguști; buzuna
rele vor fi lăsate la fantezia 
creatorului. Se vor purta, de 
asemenea, sacouri cu platcă și 
revere înguste. Pantalonul va 
fi strimt pe corp și drept.

Pentru lucru și diverse ac
tivități în timpul zilei se re
comandă bluzoanele din piele 
sau plastic, practice și ele
gante.

C. D.

PELICULA FOTO- 
AMATORILOR

Un buchet pentru dv...
N. CRISTOVEANU

București

CARNAVALUL 
FĂRĂ MĂȘTI

Sîmbătă, invitații agenției 
O.N.T. Ploiești au petrecut o 
seară plăcută în saloanele 
Hotelului „Palas" din Sinaia. 
Deși programat, concursul 
„Cea mai bună mască" nu a 
putut avea loc din pricina ab
senței măștilor (erau numai 
două, devenite ridicole prin 
singurătate). A lipsit din a- 
ceste motive tocmai pitores
cul. Totul a avut aspectul 
unei petreceri obișnuite care 
s-ar fi putut organiza la orice 
alt restaurant, indiferent de 
localitate.

Totuși a doua zi invitații 
au avut o reconfortantă în- 
tîlnire cu peisajul alpin de 
la cota 1 400 unde s-a schiat, 
— s-au făcut plimbări cu să
niuțe. Atît!

S. H.

A C T U A LI
„Monstrul" 

inginerului Bertin

De cîteva săptămîni în Franța se ex
perimentează cu succes un nou tip de 
navă pentru transporturile rapide pe 
apă. Naviplanul N—300 este o inven
ție a inginerului Bertin, părintele 
aerotrenului francez. „Monstrul", cum 
a fost supranumit N—300, este așezat 
pe un balon metalic subțire, încărcat 
cu aer comprimai. Echipat cu două 
motoare puternice, naviplanul, cu o ca
pacitate de 30 de tone, va putea lua I» 
bord circa 90 de pasageri, atingind o 
viteză de 100 km. pe oră, șuportînd în 
caz de intemperii goluri sub bordaj 
de 1,50 m.

Invenția Iui Bertin face în prezent 
obiectul unei tranzacții de licență cu 
firma americană Aerojet General. 
După cît reiese din calculele specia
liștilor, naviplanul prezintă un interes 
deosebit pentru perioada următoare 
întruoît s-a apreciat că în mai puțin 
de 10 ani peste 200 milioane de pasa
geri vor utiliza acest gen de vehicul.



0 hotârire a Consiliului de Miniștri privind: * 

Un nou sistem de salarizare > 
și premiere a muncitorilor • 

și personalului tehnic-administrativ • 
din 1.1 $. :

Printr-o recentă hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, s-a sta
bilit un nou sistem de salarizare 
și premiere a muncitorilor și 
personalului tehnic-administra
tiv din întreprinderile agricole de 
stat și trusturile regionale I.A.S.

Noul sistem de salarizare pre
vede o corelare mai bună a sa
lariilor muncitorilor din sectorul 
producției vegetale și sectorul 
creșterii și îngrășării animalelor, 
muncitorii din aceste două sec
toare urmînd să fie salarizați pe 
baza unei singure rețele tarifare, 
diferențiate pe șapte categorii, 
față de șase, cîte existau în sec
torul vegetal și patru în secto
rul zootehnic. Pentru a putea di
ferenția muncitorii din cadrul a- 
celeiași categorii, în funcție de 
experiența și aptitudinile perso
nale, productivitatea, conștiincio
zitatea, punctualitatea și discipli
na în muncă, în cadrul fiecărei 
categorii de salarizare s-au insti
tuit două sau trei trepte, nivelul 
maxim fiind cu circa 15 la sută 
mai mare decît salariul de bază 
la categoria respectivă.

Salarizarea mecanicilor agricoli 
și a muncitorilor din atelierele de 
reparații se va face pe baza unei 
rețele tarifare unice, întrucSt o 
bună parte din mecanicii agri
coli execută aceleași lucrări ca și 
muncitorii din ateliere. Pentru 
mecanicii care efectuează lucrări 
tn cîmp, se prevede menținerea 
rețelei actuale de salarizare, di
ferențiate pe patru categorii de 
lucrări, corespunzător greutății și 
complexității lor.

Retribuirea muncitorilor se face 
în regie sau în acord, după cum 
apreciază șeful de fermă sau de 
sector. în funcție de specificul 
lucrărilor, astfel încît să se asi
gure o eficientă economică cît 
mai ridicată. Muncitorii perma
nent vor putea fi retribuiți supli
mentar cu pînă la 50 la sută din 
economiile la fondul de salarii, 
obținute prin folosirea mai com
pletă a forței de muncă și a tim
pului de lucru.

Tn ceea ce privește salarizarea 
personalului tehnico-administra- 
tiv, în salariile tarifare s-a inclus 
o cotă din fondul de premii care 
s-a acordat pînă în prezent 
pentru realizarea planului. Pen
tru funcțiile de conducere și une

le funcții de execuție se va men- * 
ține forma de salarizare propor- • 
țională cu realizarea planului de • 
producție în sectorul în care lu- « 
crează fiecare. #

In noul sistem de salarizare se 
mențin în continuare toate spo- * 
rurile și indemnizațiile la salarii- • 
le tarifare cuvenite tuturor lucră- • 
torilor, potrivit reglementărilor în • 
vigoare.

Muncitorii permanenți și per- 
sonalul tehnic-administrativ din * 
I.A.S. vor fi premiați anual din- • 
tr-un fond comun pe baza unor • 
criterii și condiții unice : depăși- • 
rea planului de producție totală e 
și depășirea venitului net plani
ficat pe fermele de producție, • 
fondul de premiere fiind acordat • 
numai din depășirea veniturilor. o 
In acest fel, în unitățile în care e 
se depun eforturi susținute pen
tru realizarea și depășirea planu- * 
lui de producție și de beneficii, • 
lucrătorii pot obține premii mari, • 
acestea nefiind plafonate. •

Acei care au realizări deose- # 
bite în obținerea de producții 
timpurii sau de calitate superi- * 
oară, reducerea consumurilor • 
specifice, aplicarea unor măsuri • 
tehnîco-organizatorice cu efecte • 
imediate asupra creșterii produc- 
tivității muncii și rentabilizării 
unității, pot fi premiați și în * 
timpul anului, din fondul special • 
de premiere. Hotărîrea prevede • 
și acordarea în natură, fără plată, # 
a anumitor cantități de produse 
agricole, a căror valoare nu va * 
putea depăși anual 1 000 lei pen- • 
tru personalul de conducere și • 
600 lei nentru ceilalți lucrători. •

Consiliul de administrație al # 
întreprinderii. Ia propunerea șe
fului de fermă sau de sector, va * 
putea reduce cu pînă la 10 la • 
sută pe o perioadă de 3 luni sa- • 
lariile tarifare ale specialiștilor si • 
celorlalți angajați, în cazul în 9 
care activitatea lor nu a dus la 
realizarea sarcinilor de care răs- * 
pund. Dacă acestea sînt realizate • 
ulterior, sumele reținute vor fi • 
restituite la sfîrșitul anului, par- e 
țial sau total. în raport cu reali
zarea sarcinilor.

In hotărîre sînt prevăzute și • 
alte măsuri menite să ducă la • 
creșterea cointeresării materiale a • 
lucrătorilor din sectorul agricol # 
de stat.

(Agerpres) *

tn perioada vacanței de 
iarnă, Ia Miercurea-Ciuc șl 
Brașov 1300 elevi, șefi și 
membri ai comisiilor spor
tive din licee teoretice, pe
dagogice, de artă, speciale, 
școli profesionale, tehnice și 
de maiștri, constituiți în 
două tabere de instruire or
ganizate de C.C. al U.T.C. și 
Ministerul Invățămîntului, 
au participat la un intere
sant program de instruire.

— S-a urmărit, în princi
pal, orientarea activității co- 
pislilor sportive din școli — 
ne spune primul nostru in
terlocutor, tovarășul ROMU
LUS PA VEN, activist al C.C. 
al U.T.C. Timpul, rela
tiv scurt, ne-a obligat la o 
densitate crescută a conținu
tului activităților practice și 
teoretice. Șefii comisiilor 
sportive au fost angrenați, 
sub îndrumarea a peste 40 
de profesori de educație fi
zică, de cele mai diverse 
specializări, în competițiile 
sportive, ale spartachiadelor 
taberelor unde, constituiți 
în echipe pe regiuni, s-au 
întrecut la handbal, volei, 
baschet, tenis de masă, șah, 
schi, gimnastică artistică,

ÎN AȘTEPTAREA
NOTEI 10
haltere, cros și acțiuni tu
ristice. Rolul acestora a fost 
dublu : de organizatori ai 
sistemului competițional și, 
efectiv, de participant în 
concurs. Desigur, mai sem
nificativă a fost prima ipos
tază pentru că, în întregime, 
partea organizatorică a fost 
coordonată de către elevi. 
-Această parte a cuprins o- 
rientarea stilului de muncă, 
asupra modului cum se în
tocmește calendarul întrece
rilor sportive, regulamentul 
de desfășurare a competiții
lor pe probe, alcătuirea cla
samentelor, programările de 
meciuri și antrenamentele, 
arbitrajele, amenajarea săli- 
lor și locurilor de concurs, 
asigurarea condițiilor mate
riale, procurarea echipamen
tului sportiv. /Adică, au fost 
îndeplinite exact atribut’.’mi 
care vor fi întîlnite, practic.

în cadrul acțiunilor sportive 
și turistice din școli.

— Aspectul instruirii teo
retice a fost un al doilea 
important obiectiv al instru
irii — ne relatează in con
tinuare, tovarășul GABRIEL 
POPESCU, activist al C.C. 
al U.T.C. în ambele tabe
re au funcționat cabinete 
metodice în cadrul cărora 
s-au purtat discuții, s-au 
organizat expuneri pe te
me de sport școlar și tu
rism, au fost efectuate 
schimburi și generalizări de 
experiențe pozitive. La dis
poziția elevilor a stat un 
bogat material documentar. 
Sarcinilor organizației U.T.C. 
din școli în cea ce privește 
activitatea sportivă școlară 
le-a fost rezervat un capitol 
special în cadrul instruirii.

ca prim factor responsabil 
în această direcție. întorși 
„acasă” cei 1 300 de elevi 
care reprezintă tot atîtea 
organizații U.T.C., v,or tre
bui să traducă în practică 
cele învățate în tabere, toate 
cunoștințele căpătate aici și 
noutățile aflate să fie valo
rificate cît mai deplin.

★
Pe de altă parte, cei doi 

Interlocutori au relevat că 
în discuțiile purtate în ta
bără, s-au evidențiat și une
le neajunsuri, unele greutăți 
pe care le lutîmpină organi
zațiile U.T.C. din școli în 
antrenarea elevilor la o bo
gată viață sportivă. Evident, 
asemenea probleme nu pu
teau fi rezolvate în tabără. 
Oricum, faptul că ei, cel 
peste 1 300 de organizatori, 
în primul rînd. văd și înțe
leg sensul, semnificația no
țiunilor de util, plăcut, inte
resant tn organizarea șl di
mensionarea activității spor
tive școlare, este In această 
direcție un pas bun înainte.

Interviu realizat <lo 
R. VIOREL

SPORTIVI! NOȘTRI IN COMPE
TIȚIILE INTERNATIONALE

INFORMAȚII
Luni dimineața a sosit în 

Capitală o delegație a Asocia
ției de prietenie sovieto- 
române, condusă de G. G. Sot
nikov, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini grele, 
energetice și de transport, vi
cepreședinte al Asociației, ca
re ne vizitează țara în vederea 
tratativelor și a semnării pla
nului de colaborare dintre 
Asociația de prietenie sovie- 
to — română și A R.L.U.S. pe 
anul 1968.

La sosire, pe peronul Gării 
de Nord, au fost prezenți Mi
hail Roșianu, președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Ion Morega, adjunct al minis
trului construcțiilor de _ ma
șini. membri ai Consiliului 
General și activiști ai 
A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și mem
bri ai Ambasadei.

•
Socialistă România și Republi- 
ca Populară Polonă, la Bucu
rești a sosit o delegație polo- • 
neză condusă de Bogdan No- e 
wakotvski, director adjunct al 
întreprinderii de stat pentru * 
transporturile auto Tratative- • 
le, care se vor desfășura la se- • 
diul Ministerului Transport»- • 
rilor Auto. Navale și Aeriene, o 
urmăresc reglementarea des
fășurării transporturilor de * 
călători și marfă cu autovehi- • 
cule între cele două țări, cît • 
și în tranzit pe teritoriile lor. •

•

In vederea încheierii unul 
acord rutier între Republica

Cu prilejul împlinirii a 500 * 
de ani de la moartea eroului na- * 
țional albanez Gjergj Kastriotî # 
Skanderbeg. în sala „Fantasio” # 
din Constanța a avut loc luni # 
după-amiază, sub auspiciile Co- * 
mitetului orășenesc pentru cui- # 
tură și artă, prezentarea filmului # 
artistic „Skanderbeg”. e

(Agerpres) *

„UN REGAT 
PENTRU 0... 
ȘTAMPILĂ I"

Mai tntîi n-a fost dosar ci 
o simplă bucată de hîrtie pe 
care Comitetul orășenesc Să- 
cele al U.T.C., organele și 
asociațiile sportive din loca
litate, au scris o cerere către 
Sfatul popular orășenesc prin 
care solicitau aprobarea ame
najării unei pîrtii de schi pe 
partea de nord a muntelui 
Highiș. Purta data de 15 au
gust 1965. După dezbateri în
delungi și chibzuite, sfatul 
popular a aprobat; cu con
diția să aprobe și ocolul sil
vic. deoarece pe coasta cu 
pricina crescuseră, nu se știe 
cînd, dar din absolută întîm- 
plare, niște copaci care acum 
trebuiau doborîți. S-a făcut, 
deci, încă o cerere și către 
ocolul silvic. Pădurarii au mă
surat cu foarte mare atenție 
copacii în înălțime și grosi
me și au decis că se pot tăia 
dacă... Dacă și D.R.F..F. este 
de acord. Tn momentul cînd 
s-a scris cea de a treia cere
re către D.R.E.F. se putea 
vorbi deja de nașterea. în 
memorabila vară a anului 
1965. a dosarului „Pîrtia de 
la Săcele“. $i dacă tot s-a 
născut, firește, trebuia să 
crească, să... circule... Pînă 
la urmă a ajuns atît de um
flat încît nimeni nu se mai 
miră azi. de ce s-a „mișcat" 
oșa de greu în peregrinările 
sale.

După aprobarea D.R.E.F. a 
mai fost necesară aprobarea 
Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică și sport-, 
apoi a Consiliului regional 
pentru educație fizică și 
sport, apoi a Sfatului popu
lar orășenesc Brașov, apoi 
a. Sfatului popular regional 
etc. Apoi... Apoi, în aprilie 
1956, a pornit spre București, 
..Mult a fost, puțin a rămas", 
își spuneau tinerii din Săcele. 
Se înșelau. La Federația ro- 
mănă de schi dosarul cu pri
cina avea să stea, nici mai 
mult nici mai puțin decît 
DOT ANI 1 Recent, prin nu 
se știe ce împrejurare, s-a 
produs minunea : Dosarul s-a 
înapoiat la Brașov. Se află la 
Consiliul. regional pentru 
educație fizică și sport Do
leanța tinerilor din Săcele 
întîrzie totuși să se reali
zeze. E adevărat, dosarul s-a 
întors el însoțit de o dispozi
ție în care se aprobă tăierea 
copacilor și amenajarea pîr- 
tiei dar este cam echivocă ; 
poartă o semnătură indesci
frabilă si în plus, n-are ștam
pilă ' Situația este. într-ade- 
văr, de nerezolvat. Să se tri
mită dosarul înapoi pentru o 
ștampilă ar însemna probabil 
încă doi ani. de așteptare Să 
se treacă la acțiune pe baza 
dispoziției nestampilate ar în
semna să dai dovadă de cu
raj. Tar ca să ai curaj tre
buie să-ți placă sportul.

ROMULUS LAL

12 evenimenteUrechile
etnologia

(autorul
Jacques 
revista 
articol

După ce a cercetat urechile 
Ia 483 indieni aparținînd diferi
telor triburi din America de 
nord, profesorul Petrakis, îm
preună cu cercetătorii săi de la 
Școala de medicină din San 
Francisco au verificat și confir
mat originea asiatică a „pieilor 
roșii”. Metoda lor de cercetare 
a avut la bază descoperirile 
unui medic japonez. Matsunaga. 
care cu cinci ani în urmă a sta
bilit că „urechile umane nu se
cretă același fel de ceară, iar 
această particularitate ar cores
punde diferentelor de ordin et
nic” Potrivit teoriei lui Matsu
naga ceara din urechi (care nu 
joacă nici un fel de rol în bo
lile de urechi și care are doar 
rolul de a retine corpurile ce 
ar putea pătrunde în interior) 
este de două tipuri ; unul vîs- 
cos 'umed) altul sec (dur). Cer
cetările au confirmat că ceara 
vîscoasă este proprie popoarelor 
din Asia. Potrivit profesorului 
Petrakis ceara din urechile in
dienilor este vîscoasă. deci aceș
tia ar fi de origină asiatică.

Bazîndu-se pe cercetările societății 
americane „Rând" precum și pe stu
diile lui Arthur C Clarke, 
cărții „Profilul pitarului") 
Bergier a publicat recent în 
franceză „Monde et vie" un 
care, printre altele. încearcă să schi
țeze o hartă a celor mai importante 
evenimente științifice și tehnice pen
tru următoarele 13 decenii, lată deci, 
în linii mari, care ar putea fi aceste 
evenimente : 1990 : se va inventa ener
gia atomică ușoară pe baza apei de 
mare și nu a uraniului. Această ener
gie termonucleară sau de fuziune va 
reprezenta o sursă nelimitată de ener
gie ; 2 000 : energia va fi transmisă pe 
celelalte planete prin unde herțiene, 
așa cum se transmit acum sunetele și 
imaginile ; 2 010 : senzațiile tactile, 
gustative etc., se vor transmite prin 
unde radioelectrice ; 2 015 : se vor cu
ceri mijloacele de a influența clima ; 
2 025 : va fi posibilă „controlarea" ere
dității umane și prevenirea, înainte 
de naștere, a majorității bolilor; 
2 030 : resursele miniere ale celorlalte 
planete și ale micilor aștri ce plutesc 
în spațiu vor fi folosite ca materie pri
mă pentru industria de pe pămlnt: 
2 035 t prin intermediul radioului se va 
lua legătura cu ființele inteligente ex
traterestre ; 2 075 t se va atinge viteza 
luminii : 2 085 : prima călătorie către 
stele : 2 090 : va fi posibilă transmite
rea materiei prin unde electromagne
tice și reproducerea prin intermediul 
unei mașini a oricărui obiect ; 2 095 : 
știința va fi tn măsură să prelungeas
că viața pe o perioadă foarte mare de 
timp.

pentru următoarele
13 decenii

TATEA PENT

FOTOCRONICA

După turneul întreprins în țara hocheiului. 
Canada, au urmat declarații pompoase și exage
rate care au instaurat, în echipă, un climat de 
automulțumire și înfumurare.

Turneul final al campionatului republican unde 
titlul și-l dispută doar două echipe bucureștene 
(cele din provincie sînt simple figurante) — con
stituie, cum am mai notat nu demult (vezi „Scîn- 
teia tineretului” din 9 ianuarie a c.) o competiție 
parodie.

In atari Condiții, înfrîngerea la scor (12—1) a 
selecționatei Bucureștiului (de fapt „naționala” 
noastră) de către echipa S. K. A. Leningrad, în 
ultimul rneci din cadrul „Cupei orașului Bucu
rești”, și ocuparea locului 3 din... 4 echipe, nu 
ne-a surprins, și nu ne mai miră deloc.

Șansele unui al treilea meci au existat cu 
certitudine. Pledau pentru aceasta în egală mă
sură avantajul de a fi jucat „acasă", valoarea 
apropiată a formației iugoslave Mladost, pregă
tirile minuțioase făcute de elevii antrenorului 
Corcek. Poate și declarațiile jucătorilor care 
anticipau chiar scorul...

Dinamoviștii n-au îndreptățit speranțele în 
fata unui adversar decis, care a avut în plus 
o pregătire psihologică impecabilă Un „amă
nunt”. probabil.

VIOREL KABA

li

BALON U L
-tunel!

Călciiul vulnerabil
Argentinianul Pablo 

Martinez vrînd să mă
soare efortul și perse
verența jucătorilor la 
antrenamente, a fixat 
pe picioarele elevilor 
săi un minuscul contor 
kilometric, fabricat 
dintr-un metal ușor, 
care înregistrează dis
tanțele parcurse de

jucători. „De cînd fo
losesc această metodă, 
declară inventivul an
trenor, băieții mei își 
dau mai multă ostenea
lă". Un avertisment 
pentru fotbaliștii noș
tri : gurile rele spun 
că vom. importa cu si
guranță această inven
ție.

„La noblesse oblige"
Meciul disputat ia 

Tirana în compania e- 
chipef Albaniei si ter
minat cu scorul de 0-0. 
a însemnat pentru e- 
chipa R. F. a Germa
niei, vicecampioană 
mondială, eliminarea 
din Cupa Europei. 
Cauzele eșecului sînt 
puse pe seama absen
tei din formație a cele
brilor Beckenbauer și 
Seeler. înaintea de
plasării la Tirana. r<»l

doi fotbaliști au Invo
cat răniri care-i fă
ceau indisponibili. Du
pă joc, la întoarcerea 
echipei, antrenorul 
Helmut Schoăn a ce
rut însă o contravizită 
medicală. Absenții au 
fost găsiți perfect Să
nătoși și apți de joc. 
Imediat. Schoăn a ce
rut suspendarea lor, 
iar presa nu s-a sfiit 
să-i califice drept... tri
șori

Inter redivivus ?
Jucătorii antrenați de 

„H.H" intră treptat în- 
tr-o formă care se a- 
propie de cea care i-a 
consacrat și i-a făcut 
celebri. După ce în 
etapa precedentă au 
învins cu 3-0 pe una 
din fruntașele clasa
mentului, Cagliari, iată

că duminică tn a 15-a 
etapă au surclasat-o 
Cu 6—2 pe A.S. Roma, 
o formație de mijloc, 
specialistă tn meciuri 
nule. Tn două partide 
colegii lui Mazzola au 
marcat. 9 goluri. Inter 
recîștioă terenul. Dacă 
o conduce „Magul"...

...In sesiune încurajările 
se feresc parcă să sfideze li
niștea care tronează pretu
tindeni. Ele respectă un „cod” 
anume stabilit : o privire, un 
zîmbet, un pumn strîns. 
Vuietul stadionului te poartă 
înainte spre poarta adversă, 
te înflăcărează, te ambițio
nează. Publicul ovaționează, 
publicul cere. „Hai „1.7" —
și întreaga echipă țîșnește 
parcă împinsă de un resort. 
Tn sala de examen, vuietul 
acesta nu mai poate fi au
zit. El se topește într-o at
mosferă solemnă, academi
că. Aici simți numai privirile

colegilor, atente, curioase, 
nerăbdătoare : „cum se vor 
descurca băieții noștri"...

...Examen la radiologie. 
Examen greu : un examen 
din acelea în jurul căruia se 
face multă vîlvă. Mircea Ne- 
șu îl trece cu nota 7

...Examen la terapie. Nico- 
lae Szabo reușește o perfor
manță : prima notă 8.

Un început promițător. 
Oare a înțeles Teașcă că el 
are de dat o mare bătălie, 
poate mai mare decît aceea 
din arena de fotbal, în amfi
teatrul universitar 7 Că între 
activitatea de la antrenament

,.U" I N 
S E S I

șl activitatea din bibliotecă 
este o strinsă legătură ? Tn 
toamna anului 1967, cînd a 
venit la conducerea echipei, 
ambițiosul antrenor a moște
nit o stare de fapt despre 
care nimeni aici la Cluj, nu 
vorbește ținînd capul sus : 
55 de examene restanțe. A- 
cum nu se mai știe precis 
prin ce minune, a fost depășit 
acest hop. S-a strîns însă 
„șurubul", echipa locuiește 
la cămin. Teașcă locuiește 
împreună cu băieții. Este 
foarte mulțumit de rezulta
tele antrenamentului de 
iarnă, examenele însă mai

de argint
Campionatele europene de bob — 4 persoane, ultima repetiție 

generală înaintea întrecerilor olimpice, s-au încheiat pe pîrtia de 
la St. Moritz, cu victoria echipajului secund al Elveției. Bobul 
României, condus de Ion Panțuru (în frunte după prima manșă) a 
ocupat un meritoriu loc doi. după o strinsă dispută cu al doilea 
echipaj al Angliei, dar lăsînd mult în urmă concurenți putem'ci 
din R.F. a Germanici. Anglia, Italia, S.U.A. Boberii români au 
realizat cea mai bună coborîre în ultima manșă, cînd au înregis
trat pe distanța de 1 600 m l'18”G8/100, timp care le-a asigurai 
medalia de argint. Din colo 22 de echipaje participante la com
petiție, numai 10 au reușit să termine această dificilă întrecere-

F lor in Gheorghiu și Victor
Ciociltea pe locul 2

După runda a 10-a a turneului 
marilor maeștri din cadrul festi
valului internațional de șah de 
la Beverwijk, în clasament con
tinuă să conducă Korcinoi 
(U.R.S.S.) cu 9,5 puncte, urmat 
de .eprezentantul nostru FLO
RIN GHEORGHIU care în ul

tima partidă a remizat cu iugo
slavul Matanovici. In grupa ma
eștrilor, Victor Ciociltea continuă 
să se afle imediat după polone
zul Doda — liderul grupei — 
cu care în ultima partidă a ter
minat la egalitate.

• Intre 26 și 28 ianuarie va 
avea loc în R. F. a Germaniei, la 
Lorach, un turneu internațional 
masculin de baschet. La această 
competiție va patticipa și re
prezentativa României.

• Echipa masculină de volei 
Steaua București va pleca joi 
la Istanbul, în vederea jocului 
din cadrul „Cupei campionilor 
europeni” cu formația Galata Sa- 
ray din Istanbul. Meciul se dis
pută duminică Returul va avea 
loc la 8 februarie la București.

• Incepînd de ieri, atenția a- 
matoriloi de patinaj artistic din 
Europa este îndreptată către lo
calitatea suedeză Vaesteras, gaz
da campionatelor europene. La 
actuala ediție participă 116 pa
tinatori și patinatoare, reprezen- 
tînd 20 țări. Campionatele se 
încheie la 27 ianuarie. O parte 
din întreceri vor fi televizate.

Tara noastră va fi reprezentată, 
de Elena Moiș.

• La Wiesbaden a avut Ioc 
tragerea la sorți a sferturilor de 
finală pentru „Cupa campionilor 
europeni” la handbal (masculin).

ARENA 
UNII 

produc „surprize". Mustâ- 
țea a luat numai 5 la engleză, 
Gaboraș numai 5 la econo
mie politică, iar Oprea și-a 
amînat examenul la mecani
zarea evidenței contabile : 
Anghelescu nu a avut încă 
nici o confruntare în sala de 
examene și colegii au emoții 
pentru el. MU de observatori 
urmăresc „jocul" echipei în 
această sesiune. Este foarte 
important ca fotbaliștii să-și 
clădească un prestigiu din 
rezultate frumoase la învăță
tură. Vor reuși elevii lui Teaș
că să cîșt.ige această bătălie 7

ADRIAN VASILESCU

Echipa Steaua București va în- 
tîlni (primul joc pe teren pro
priu) formația vest-germană 
V.F.L. Gummersbach, dețină
toarea cupei.

în Brazilia :

NOI — 2 GOLURI
BOTAFOGO — DE 3 ORJ

MAI MULT 1

• Selecționata română de fot
bal a susținut a patra întîlnire 
din cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Brazilia, jucînd 
la Ribeirao cu formația locală 
Botafogo (participantă Ia cam
pionatul statului Sao Paulo). 
Fotbaliștii brazilieni au cîștigat 
cu scorul de 6—2 (3—1). Pentru 
gazde au marcat Carlucci (3) 
Leao, Sicupira si Jairzinho. Go
lurile oaspeților au fost înscrise 
de Dincuță și Dan Coe.

CINEMA • TELEVIZIUNE
RĂZBOI ȘI PACE

(seriile III și IV) rulează la 
Patria (orele 10 ; 16.15; 20).

CĂUTAȚI idolul
rulează la Republica (orele 
* - - - 19;

9 ;
9,45; 12; 14,30; 16,45;
21,15), București (orele 
11; 13; 15: 17; 19; 21).

UN NABAB MAGHIAR 
rulează la Melodia (orele 
8,45; 10.45; 12,45: 14,45; 16,45; 
19; 21), Festival (orele 8.45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). Ex
celsior (orele 9,30; 11.45; 14; 
16,15; 18.30: 20.45).

SERVUS, VERA
rulează la Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21). A- 
urora (orele 8,30: 10.45; 13 ;
15,30: 18; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE
(seria a II-a) rulează la Ca
pitol (orele 9: 11,15: 13.30: 
16; 18.30; 20.45).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE
(orele 
18,15 : 
15.45:

rulează la Grivița 
9.30; 11,30; 13,30: 16 ; 
20,30). Crîngași (orele 
18: 20).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Victoria (orele 
9,30; 11.45; 14; 18.15; 18,30 ; 
20,45), Dacia (orele 8,15;
14,30; în continuare, orele
18,45: 1951).

CIND TU NU EȘTI
(rulează la Lumina (orele 9 ; 
15,45 ; în continuare 18,30 ; 
20,45). Lira (orele 15.30; 18 ; 
20.30).

CORIGENȚA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Doina (orele 12 ; 
14 ; 16: 18,15; 20.30) — Pro
gram pentru copii — dimi
neața. (orele 9—10,15), Giu- 
lești (orele 15; 17; 10; 21 — 
duminica, orele 10), Modem 
(orele 9.30; 11.45; 14; 16.15
18.30: 20.45)

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30), Moșilor (orele
15.30; 18: 20.30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la înfrățirea popoare " - - --
20)

DOSARUL
rulează _
15,30. 18; 20,30). Arta ____
9 ; 16; în continuare, orele 
18.15: 20.30)

Echipa pe drumul măiestriei ; 
O după-amiază plină de peri
peții : împlinirea ; Cei doi ur
suleți ; Pași spre Brâncuși; 
Vizita —

(orele 1,7.30:

XIJ
la Buzeștl

între
16: 18:

(orele
(orele

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

EXCROC FARA VOIE
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9 ; 16; în conti
nuare. orele 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9: 11,15; 13,30; 
în continuare, orele 16 ; 
18,15; 20,30). Gloria (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30). 

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Flacăra (orele 14; 
17; 20).

OCOLUL 
rulează la Unirea (orele 
18.15; 20.30 : — duminică 
11).

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Vltan (orele 
16; 18,15; 20,30).

RĂZBOI și pace
(seriile I și H) rulează 
Miorița (orele 9.30: 18.30 
continuare).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează Ia Popular (orele 
15.30; 18; 20,30).

REGINA ZĂPEZII
rulează la Munca (orele 16; 
18.15; 20,30) Cosmos (orele 
14.30: 16,30; 18,30; 20,30).

SINDBAD MARINARUL 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

w;
ora

i<:

la 
în

AL ȘAPTELEA CONTINENT 
rulează la Colentina (orele 
16; 18; 20).

LOANA
rulează la Volga (orele 
11,15; 13,30; 15.45;
20,45), Drumul Sării 
15; 17,30; 20,30).

LORDUL DIN 
ALEX AND ERPL ATZ

rulează la Floreasca 
9,30; 12; 15; 18; 20,30), 
FATA fericita 
rulează la Rahova 
10,30; 15,30; 18; 20,30 ; 
nică, ora 10,30).

CERUL ÎNCEPE LA 
ETAJUL 111

rulează la Progresul , 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

CINE VA DESCHIDE UȘA T 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
rulează la Cotroceni (orele 
15.30; 18; 20.30)

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI S ALB ATIC

rulează la Pacea (orele 15,30- 
18; 20,30).

BILLY MINCINOSUL 
rulează la Central (orele 
8,45; 10,45; 13,15; 15,45;
X8,15ț 91).

O
(orele 
dumi-

(orele

UN BARBAT Șl O FEMEIE 
rulează Ia Luceafărul (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45).

9; 
18,15 ; 
(orele

(orele

MARȚI 23 IANUARIE 1988
18,00 în direct... Pentru com

petență economică. Transmi
siune de la Academia de stu
dii economice ț 18,30 Pentru 
eopii. Ecranul «u păpuși s 
„Fram, ursul polar” de Cezar 
Petrescu ; 19.00 Pentru școlari. 
1001 de întrebări : „Alb-ne- 
gru” ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 19.50 Buletinul meteo
rologic ; 20,00 Aventurile Iul 
Tarzan; 20,26 Album literar; 
Din cronica Unirii ; 21,00 Film 
artistic i „Șah la rege”. Pro
ducție a Studioului einemato- 
grafic-București ; 22,25 Pano
ramic ; 22.45 Telejurnalul de 
noapte.



Sosirea la Roma a președintelui

• Cuvîntările rostite la gara Termini • Pri 
mirea la președintele Saragat • începerea 

convorbirilor româno—italiene • Dineu 
oferit de premierul Moro

ROMA 22. — Corespondență 
de la N. Piiicea și M. fonescu : 
Luni dimineața, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corne
liu Mănescu, a sosit la Roma, 
într-o vizită oficială, la invitația 

s președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Italiene, Aldo 
Moro.

In tren se afla, de asemenea, 
ambasadorul României, Cornel 
Burtică, care a venit în întîm- 
pinare la punctul de frontieră 
împreună cu oficialități ale re
giunii Venezia-Giulia.

In gara Termini, împodobită 
cu drapelele de stat ale Româ
niei și Italiei, în întîmpinarea 
oaspeților au venit președintele 
Consiliului de Miniștri, Aldo 
Moro, ministrul afacerilor exter
ne, Amintore Fanfani, șeful Sta
tului Majpi al Apărării, genera
lul Giuseppe Alloja, ofițeri supe
riori și alte persoane oficiale. A 
fost de față' Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
membrii ambasadei și ai Agen
ției economice a țării noastre în 
Italia.

Erau prezenți numeroși zia
riști italieni, corespondenți ai 
presei străine.

La coborîrea din tren, oaspe
ții români au fost călduros salu
tați de premierul italian și de 
ministrul afacerilor externe.

O companie de carabineri și 
un batalion al armatei au pre
zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări. Cei doi șefi de guverne au 
trecut apoi în revistă garda mi
litară de onoare.

Oaspeților români le sînt pre
zentate persoanele oficiale veni
te în întâmpinare.

In cadrul ceremoniei de pri
mire, care a avut loc în salonul 
de onoare al gării, primul minis
tru Aldo Moro, a adresat preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al României, Ion Gheorghe Mau
rer, și persoanelor care-1 însoțesc, 
salutul cel 
guvernului 
sonal.

Prezența 
Italia —

mai cordial din partea 
italian și a sa per-

dumneavoastră 
a spus vorbitorul 

este un eveniment cu 
semnificație, legat de 
de cultură, comune, de 
latină care apropie atît 
popoarele noastre. Ea

în

o înaltă 
tradițiile 
originea 
de mult 
este, de 

asemenea, rodul unei dezvoltări 
continue și fecunde a relațiilor 
italo-române, precum și al dorin
ței noastre comune de a le da 
un nou impuls pe viitor.

Sînt sigur că această întîlnire 
ne va permite să procedăm la 
schimburi de idei profunde și 
fructuoase asupra principalelor 
probleme ale păcii, colaborării 
internaționale, securității și, în
deosebi, ale destinderii interna
ționale, căreia țara noastră i s-a 
dedicat cu pasiune 
Așa cum veți fi avut 
constatați și în cursul 
nistrului de externe 
București. Italia — 
du-și angajamentele 
nale — merge pe calea unei in
tensificări constructive a relații
lor cu țările Europei răsăritene, 
premisă necesară a unui proces 
de destindere care să aducă tu
turor popoarelor pacea și bună
starea. Și noi privim și apreciem 
cu încredere contribuția impor
tantă pe care România o aduce 
și o vp mai putea aduce încă la 
politica de înțelegere, armonie și 
pace care corespunde aspirațiilor 
celor mai profunde ale omenirii.

Sînt convins — a spus în în
cheiere premierul italian ■— că, 
în cursul vizitei dumneavoastră 
în țara noastră, veți simți calda 
simpatie cu care italienii urmă
resc acest eveniment și dezvol
tarea relațiilor prietenești exis
tente între cele două țări ale 
noastre și. în acest spirit, vă urez 
o ședere plăcută în Italia.

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, Ion Gheorghe Maurer, a 
spus : Sosind în Italia, doresc în 
primul rînd să exprim satisfacția, 
dar și emoția pe care o resimțim 
pășind pe pămîntul Romei, în 
care se află adînc încrustate ră
dăcini milenare ale originii isto
rice a popoarelor noastre — și 
de a fi oaspeții Cetății Eterne, 
simbolul latinității care a gene
rat și menținut în decursul tim
purilor, între poporul român și 
poporul italian, permanența unor 
legături vii, de prietenie și fra
ternitate.

Solicit îngăduința dv. pentru 
a transmite din partea poporului 
român mesajul cald al acestei 
tradiționale prietenii, căreia tim
purile noi și străduințele noastre 
comune îi conferă valențe supe
rioare și un conținut tot mai 
amplu, spre binele reciproc și în 
interesul cauzâl generale a apro
pierii, înțelegerii și conlucrării 
între popoare.

constantă 
ocazia să 
vizitei mi- 

italian la 
respectîn- 
intemațio-

Invitația plină de amabilitate 
ce ne-a fost adresată, pentru 
care exprim mulțumirile și recu
noștința noastră, ne oferă prilejul 
de a vizita țara dv. — leagăn al 
unor inestimabile valori ale cul
turii și civilizației, care a adus 
prodigioase contribuții la progre
sul umanității, la afirmarea ge
niului inventiv și a dragostei de 
frumos, a capacităților de crea
ție ale omului. Știm că aceste 
mărturii ale unei istorii de ne
pieritoare strălucire se îmbină 
fericit cu remarcabilele rezultate 
obținute de poporul Italiei con
temporane, cu multiplele sale 
succese în dezvoltarea econo
miei, în avîntul energic al indus
triei, agriculturii, științei și teh
nicii 
care 
mai 
care

Sintem bucuroși să apreciem 
că legăturile reciproce priete
nești româno-italiene au cunos
cut, mai ales în ultimii ani, o 
dezvoltare largă pe planuri va
riate, schimbul de valori mate
riale și spirituale avînd o ponde
re importantă în ansamblul rela
țiilor internaționale ale țărilor 
noastre.

Toate acestea — factorii co
muni de ordin istoric și legături
le afective crescute din solul 
germinativ al acestora, dinamis
mul viguros al economiilor na
ționale și gama lor de diversifi
care, bunele raporturi de con
viețuire interstatală — ne în
dreptățesc să abordăm cu opti
mism robust problema dezvoltă
rii în continuare a relațiilor ro
mâno-italiene și perspectivele de 
viitor ale evoluției lor. Am venit 
în Italia animați tocmai de do
rința de a prospecta împreună 
noi domenii ale colaborării fer
tile, de a explora alături de dv. 
noi căi menite să conducă la 
dezvoltarea mai departe și mul
tiplicarea acestor relații, la ridi
carea lor pe o treaptă superioară.

Ne sînt cunoscute rezultatele 
fructuoase cu care s-au soldat, 
pe tărîmul prieteniei reciproce, 
numeroasele contacte și schim
buri de păreri de pînă acum din
tre factori de răspundere ai sta
telor noastre. Avem profunda 
convingere că întrevederile pe 
care le vom avea vor duce la 
găsirea de noi resurse și posibi
lități pentru dezvoltarea multila
terală a relațiilor dintre țările 
noastre, la o cunoaștere mai bună 
a punctelor de vedere reciproce 
în problemele internaționale 
interes comun.

Nădăjduiesc — a spus în 
cheiere vorbitorul — că sînt 
asentimentul dv. apreciind 
există temeiuri pentru a conside
ra că vizita noastră se va înscrie 
ca o nouă manifestare utilă, atît 
pe plan bilateral, în concordan
ță cu interesele întăririi priete
niei și cooperării dintre România 
și Italia, cît și pe un plan mai 
larg, ca o manifestare construc
tivă a vieții internaționale, în 
concordanță cu interesele îmbu
nătățirii climatului de pace și 
înțelegere între state în Europa 
și în întreaga lume.

*
Părăsind gara Termini, coloa

na mașinilot oficiale s-a îndrep
tat spre reședința rezervată oas
peților români care au fost salu
tați prietenește de locuitorii 
Romei aflați pe traseul parcurs.

*
In cursul dimineții, la Palatul 

Chigi, au început într-o atmos
feră prietenească convorbirile o- 
ficiale între președintele Consi
liului de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, și președinte
le Consiliului de Miniștri al Ita
liei, Aldo More. Au participat 
miniștrii afacerilor externe ai ce
lor două țări și alte personalități.

Părăsind Palatul Chigi, străjuit 
de vestita Columnă a lui Marc 
Aureliu, coloana mașinilor ofi
ciale a străbătut străzile centra
le ale Romei, deosebit de ani
mate la această oră, Piazza Ve
nezia, unde se află impresionan
tul monument arhitectural „Alta
rul patriei" și s-a îndreptat spre 
reședința președintelui Republi
cii Italia, Palatul Quirinale, stră
vechi monument arhitectonic, 
reconstruit în secolul al XVI-lea.

în sala principală a palatului, 
ornată de splendide fresce, gobe- 
linuri și busiuri ale împăraților 
Romei antice, era aliniată o gar
dă de onoare în uniformă de 
gală, care la sosirea premierului 
român prezintă onorul.

Președintele Giuseppe Saragat 
l-a primit cu cordialitate pe 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, cu care s-a întreținut a- 
supra unei game 
bleme de interes 
dintele Republicii 
guvernului român 
satisfacția față de 
rabilă și perspectivele rodnice de

modeme, — succese pe 
le vom putea cunoaște și 
bine acum prin vizita pe 
o facem.

de

în- 
în 
că

largi de pro- 
comun. Preșe- 
Italia și șeful 
și-au exprimat 
evoluția favo-

dezvoltare a legăturilor multila
terale între cele două țări.

La întîlnire au fost de față, 
din partea română, Comelîu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, și Comei Burtică, ambasado
rul României la Roma, iar din 
partea italiană — premierul Al
do Moro, ministrul afacerilor 
externe Amintore Fanfani, am
basadorul Italiei la București, 
Niccolo Moscațo.

Președintele Saragat a oferit 
apoi un cocteil și un dejun în 
sălile Belvedere. în timpul deju
nului, președintele Republicii 
Italia a toastat în cinstea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a președin
telui Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, precum și a 
celorlalți oaspeți români.

Premierul român a toastat în 
cinstea președintelui Giuseppe 
Saragat, a premierului Aldo Moro 
și a persoanelor oficiale italiene 
prezente.

Președintele Republicii Italia a 
oferit președintelui Consiliului 
de Miniștri și ministrului aface
rilor externe ai României medalii 
jubiliare și albume cu imagini 
din Palatul Quirinale.

în cursul după-amiezii, la 
Palazzo Chigi au continuat con
vorbirile dintre șefii guvernelor 
român și italian. Din partea ro
mână, la convorbiri au partici
pat Corneliu Mănescu, și Cornel 
Burtică, iar din partea italiană 
Amintore Fanfani și 
Moscato, Au participat, de 
menea, consilieri și experți 
ambelor părți.

în cadrul convorbirilor, 
au decurs într-o atmosferă 

„cordialitate și înțelegere reciprocă, 
s-a discutat despre dezvoltarea 
in continuare a colaborării dintre 
cele două state. Totodată au fost 
abordate și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale, 

: ceea ce a contribuit la o mai 
bună cunoaștere reciprocă a 
punctelor de vedere în probleme 
de interes comun.

Seara, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Italia 
a oferit un dineu la Villa Ma
dama, în onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România. Au 
participat Giovanni Pieraccini, 
ministrul bilanțului și programă
rii economice, Giulio Andreotti, 
ministrul industriei și comerțului, 
alți miniștri, reprezentanți ai 
cercurilor industriale și comer
ciale, printre care Giovanni Ag
nelli, președintele societății 
„Fiat", Leopoldo Pirelli, preșe
dintele Societății „Pirelli", Rinal
do Santini, primarul orașului 
Roma, ofițeri superiori, deputați 
și senatori, personalități ale vie
ții culturale, artistice și științi
fice.

In cursul dineului, cei doi pre
mieri au

Niccolo
«e-

ai

rostit toasturi.

Dineul 
atmosferă 
prietenească.
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UN NOU

Au început apoi convorbirile o- 
ficiale sovieto-britanice.

WASHINGTON : Aspect de la recenta demonstrație a femei
lor americane împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam

*
s-a desfășurat într-o 
deosebit de cordială,

PRĂBUȘIREA UNUI 
AVION AMERICAN 
CU ÎNCĂRCĂTURĂ

Ministerul Apărării 
S.U.A. a anunțat oficial 
un bombardier gigant 
tipul „B-52“, avind la bord 
o încărcătură nucleară, s-a 
prăbușit duminică la o dis
tanță de aproximativ 11 
kilometri de baza america
nă Thule (Groenlanda). Co
municatul Pentagonului 
precizează că bombele nu 
aveau instalate focoasele și 
,,nu există nici un pericol 
de explozie nucleară la lo 
cui accidentului". Nu 
fost dote nici un fel de 
cizări despre bombele nu
cleare care se aflau la 
dul aparatului, 
de tipul 
de obicei 
gen

Acesta 
cident al 
american „13-52“ (de la data 
de 17 ianuarie 1966). clnd 
lingă țărmul Spaniei. la 
Palomares, un avion de a- 
celași tip s-a ciocnit în zbor 
cu un avion cisternă și au 
fost pierdute 4 bombe cu 
hidrogen.

• PREȘEDINTELE R.S.F. 
IUGOSLAVIA, Iosip Broz Tito 
a sosit la New Delhi, într-o vi
zită oficială, la invitația pre
ședintelui Indici. Zahir Hussain, 
și a primului ministru. Indira 
Gandhi.

în timpul vizitei, el va avea 
convorbiri cu conducătorii In
diei în problemele importante 
ale situației internaționale și 
în probleme de interes reciproc

0 Wilson la Moscova

• LA INVITAȚIA guvernului 
sovietic, luni a sosit la Mosco
va într-o vizită oficială, Harold 
Wilson, primul ministru al Ma
rii Britanii în aceeași zi, Ha
rold Wilson 1-a făcut o vizită 
la Kremlin lui Alexei Kosighin.

„Mano blanco“\

necondiționat bombarda 
mentelor“

£ Un articol din ziarul NHAN DAN 
® Declarația lui Robert Kennedy

HANOI 22 șAgerpres). 
— Ziarul „NHAN DAN", 
organ al Partidului ce
lor ce muncesc din R.D. 
Vietnam, critică decla
rațiile referitoare la pro
blema vietnameză făcu
te de președintele S.U.A. 
in mesajul său privind 
„Starea Uniunii".

Statele Unite „nu au nici un 
drept să pună condiții poporu
lui vietnamez. Ele nu au nici 
un drept să ceară „acțiuni de 
reciprocitate" din partea po
porului vietnamez, care nu a 
încălcat niciodată independen
ța și suveranitatea S.U.A.' 
subliniază comentariul, 
continuare, se precizează
„poziția și atitudinea corectă 
a guvernului nostru în ce pri
vește soluționarea problemei 
vietnameze șînt fapte clare 
Opinia publică mondială își 
ațintește privirile spre Ameri
ca și declară lui Johnson: 
Spuneți că Statele Unite sînt 
dispuse să parcurgă mai mult 
decît jumătatea drumului spre

• PROASTA FUNCȚIONARE 
a rinichilor, ficatului și a altor 
organe a dus la moartea lui 
Kasperak, în cea de-a 15-a zi de 
la operația de înlocuire a ini
mii, dar medicii cred că această 
experiență va fi folositoare vi
itorilor pacienți. Unul din spe
cialiștii englezi în probleme car
diace, dr. Donald Ross, a decla
rat la Londra : „Nu este sur
prinzător decesul lui Kasperak. 
Sînt însă uimit pentru că au 
fost în stare să-1 țină în viață 
timp de două săptămîni".

9 RESTRICȚIILE de circula
ție impuse săptămîna trecută de 
autoritățile izraeliene în orașul 
Gaza au fost anulate, anunță 
postul de radio izraelian. A- 
ceste măsuri au fost adoptate în

a căuta o pace onorabilă, 
cum este momentul să faceți 
un act concret pentru a tra
duce în viață această afirma
ție. A sosit momentul în care 
S.U.A. trebuie să pună capăt 
necondiționat bombardamente
lor și tuturor celorlalte acte de 
război împotriva R. D. Viet
nam în mod rapid și sincer.

Vorbind în cadrul unei emi
siuni a postului de televiziune 
„Columbia Broadcasting System", 
senatorul american Robert Ken
nedy a spus că declarația minis
trului de externe al R. D. Viet
nam, Nguyen Duy Trinh, potri
vit căreia S.U.A. trebuie să în
ceteze necondiționat bombarda
mentele dacă dorește intr-adevăr 
să aibă loc convorbiri, „consti- 

„Juie o ofertă pe care noi trebuie 
să o acceptăm". Robert Kennedy 
s-a pronunțat în favoarea înce
tării bombardamentelor asupra 
R.D. Vietnam, pentru a se putea 
ajunge la convorbiri, menționînd 
totodată că Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud va trebui să i se recunoască 
un rol în aceste convorbiri.

urma unor incidente produse în 
localitatea Gaza. Generalul 
Moshe Dayan, ministrul izrae
lian al apărării, însoțit de gu
vernatorul militar izraelian, a 
vizitat sîmbătă după-amiază o- 
rașul Gaza.

Dezmințiri in serie
• UN PURTĂTOR de cu- 

vînt al Ministerului de Externe 
al Pakistanului a făcut cunos
cut că țara sa nu intenționează 
să intre în nici un fel de nouă 
organizație regională „de secu
ritate" în regiunea Golfului Per
sic. Această precizare a oficia
lităților pakistaneze intervine 
în urma declarației făcute de 
subsecretarul de stat american 
Eugene Rostow, potrivit căreia 
Pakistanul și alte patru țări din 
această zonă ar fi interesate în

Torino inima Piemontului, — 
prima capitală a Italiei (aici a 
fost declarată unitatea țării în 
1861) — este într-un fel și ca
pitala automobilului italian. 
Desfășurindu-și evantaiurile pe 
malurile marelui fluviu Po, To
rino este orașul dimensiunilor 
contraste. Liniștit pentru câ e 
situat într-o regiune pitorească, 
cu coline verzi parcă fixate in 
amfiteatrul maiestos. sculptat 
în marmura albă a Alpilor, 
unde dăinuie zăpezile eterne, 
piscurile ce se pierd în abisu
rile albastre. Te strecori pe sub 
castanii seculari pe lingă zidu
rile vechilor bastioane, a monu
mentelor de arhitectură și de 
artă ce evocă atît de sugestiv 
forța șl măreția orașului domi
nat de multe dinastii, gazda 
atîtor personalități : Garibaldi, 
Victor Emanuel II, Montes
quieu.

Dar Torino este, în același 
timp, un oraș al trepidației mo
derne. Viața febrilă o ilustrează 
șirurile nesfîrșite de automobile 
care blochează străzile, recla
mele ingenioase, in cele mai vii 
culori, ce clipesc la tot pasul 
pe bordurile trotuarelor și in 
vîrfuriie celor mai înalte clă
diri, competițiile sportive care 
au loc pe marile și modernele 
arene ale municipiului. Am
bianța străzii o completează fe
ricit gratitudinea oamenilor pe 
care-i întâlnești în librării și 
anticariate. în muzeul automo
bilului sau al cinematografului, 
la teatre, în restaurantele și ho
telurile elegante dar și costisi
toare. Punctele de atracție pen
tru turistul străin sînt nume-

roase : nu poți ocoli o Tratto
ria sau o Pizzeria unde ți se 
servește celebra specialitate ita
liană, pizza, un fel de plăcintă 
cu brinză. șuncă dar și cu pește 
și boia; ori la alegere, „spa
ghetti torinese" vinuri și ver
muturi de origine locală : Cin
zano, Martini, Carpano.

Torino înseamnă... FIAT. îm
preunarea celor patru litere —

le revine rolul hotărîtor in si
tuarea Italiei înaintea multor 
țări occidentale în ceea ce pri
vește dezvoltarea producției, 
introducerea cuceririlor tehnicii 
noi și utilarea ultramodernă.

Este, deci, firesc ca o vizită la 
una dintre cele mai mari uzine 
de autoturisme din Europa, cu 
vechi tradiții, ale cărei autove
hicule pot fi intîlnite pe toate

autoturisme pe zi de cele mai 
diferite tipuri și capacități (se 
lucrează 16 ore, în două schim
buri) ; de la 50 de muncitori la 
145 000 de salariati (aici, la Mira- 
fiori, lucrează circa 60 000). De 
la un atelier mic ia o citadelă 
care se întinde pe o suprafață 
de 2 500 000 m.p. (numai halele, 
cu imensitatea lor, ocupă peste 
1 milion de m.p. : deci cit su
prafața unui oraș cu o popula
ție de un milion de locuitori). 
Itinerariul nostru cuprinde o 
mică parte din cele 24 de secții. 
Urmăm firul procesului tehno
logic de fabricație a celor 10 ti
puri de autoturisme. Grupul

„Miss Guatemala" a cunoscut o moarte groaznică. Studenta 
Rogelia Cruz — Martinez a fost ucisă cu o cruzime provenită, 
parcă, din tenebrele Evului Mediu. Crimă pasională ? De obi
cei, întâmplările legate de vedetele concursurilor de frumusețe 
aparțin rubricilor în care senzaționalul dictează. „Miss Gaute- 
mala“ n-a căzut, însă victimă unui îndrăgostit fără speranțe sau 
unui gelos incurabil. Moartea ei are un autor identificat : o 
organizație de extremă — dreaptă „N.O.A.". Studenta fusese 
suspectată de simpatie față de forțele de stingă. Acuzația de 
„subversiune" i-a furnizat o perioadă de detențiune în închi
soare. Dar frumoasa tinără n-a putut fi condamnată pentru că 
totul se baza pe bănuieli. Nu există nici o dovadă concretă. 
Dreapta ultra-reacționară pronunțase, însă, o sentință fără drept 
de apel: Rogelia a murit îndată după ce a părăsit închisoarea.

I.a Ciudad de Guatemala atentatele au devenit o întâmplare 
obișnuită. Cînd noaptea se coboară peste oraș, liniștea care 
cuprinde străzile este risipită, deseori, de împușcături. In zori, 
trecătorii descoperă cadavrele. Multe familii au fost îndoliate. 
Rude, prieteni, vecini dispar pentru ca după o zi, două, o săp- 
tămină să fie regăsiți asasinați. După revista americană VISION, 
în mai puțin de un an au murit, astfel, peste 2000 de guatema
lezi. Moartea a devenit un vizitator frecvent în cartierele aglo
merate ale orașului ca și pe străzile selecte în care trăiesc cei 
avuți.

„Mano blanco" („mina albă") — grupare teroristă de tristă ce
lebritate — iși face apariția mereu. Malurile îneîntătoare ale 
lacului Atitlan s-au transformat într-un vast cimitir. „Dispăru- 
ții“ sînt găsiți fără viață, cu trupurile purtând urmele torturilor, 
în multe cazuri, o „eroare" de informație sau o bănuială ne
fondată costă viețile unor nevinovați. Ultimele vărsări de singe 
au dus la proclamarea „stării de urgență" în țară. Garanțiile 
constituționale au fost suspendate iar activitatea politică inter
zisă. Ziarele nu pot să relateze cele întâmplate. N-au lipsit ares
tările, obișnuite in asemenea împrejurări iar poliția patrulează 
pe străzi. Inutil. „Starea de urgență" și măsurile care o însoțesc 
nu pot să normalizeze situația din Guatemala.

„Mina albă" și alte „mîini" pătate cu singelc celor asasinați 
acționează pentru a înfricoșa forțele democratice, pentru a in
timida pe simpatizanții stingii. „Mina albă" este formată mai ales 
din ofițeri și aprovizionată din belșug de arsenalele armatei, ln- 
tr-o țară în care 83 la sută din populație este analfabetă iar, 
în medie, durata vieții nu depășește 40 de ani, în care 70 la 
sută din tinerii sub 20 de ani nu trec pragul unei școli, iar 80 Ia 
sută din personalul medical își exercită profesiunea doar în pe
rimetrul restrîns al capitalei lăsind restul țării aproape fără 
asistența sanitară, într-o asemenea țară, grupările de dreapta, 
promotoare ale unei politici ce ignorează realitățile și aspira
țiile populare, încearcă să împiedice prin teroare explozia ne
mulțumirilor. Extinderea mișcării de partizani neliniștește pă
tura conducătoare. Deși, chiar potrivit surselor oficiale, instruc
torii americani veniți din Panama iau parte la operațiunile re
presive în zonele unde acționează partizanii, „forțele speciale" 
n-au obținut succese în lupta anti-guerilc. Marii proprietari, pen
tru a preveni lărgirea mișcării de eliberare, au organizat „mili
ții civile" în solda lor, care terorizează satele. După LE MON
DE asistăm in prezent Ja o „veritabilă proliferare a organiza
țiilor teroriste anticomuniste", menite să creeze „o situație de 
haos și o anarhie sîngeroasă". Actualul guvern nu și-a ținut pro
misiunile electorale și este, în realitate, prizonier al politicii de 
dreapta. Măsurile sale sînt îndreptate împotriva stângii, acope
rind cu o bunăvoință vizibilă actele comise de diverse „mîini" 
mai mult sau mai puțin albe. Partizanii răspund prin acțiuni 
curajoase dovedind că nu pot fi înfricoșați de terorismul practi
cat de dreapta conservatoare și retrogradă (sprijinită de faimoa
sa „United Frui Company" și de C.I.A.).

La Ciudad de Guatemala circulă de mult timp zvonuri des
pre o posibilă lovitură de stat a unor vîrfuri militare reacțio
nare. Zvonurile sint destinate guvernului pentru a-1 sili să 
înainteze fără șovăire pe drumul concesiilor față de dreapta. 
Dc altfel, multi afirmă că guvernul nici nu mai dispune de o 
„autoritate reală". Protectorii „miinii albe" preferă, insă să nu 
intre deocamdată în scenă...

w
EUGENIU OBREA

Azi, alegeri în 

Danemarca
formarea unei organizații 
gionale „de securitate" în 
giunea Golfului Persic după re
tragerea forțelor britanice. Dez
mințirea respectivă vine după 
luări de poziție similare la An
kara, Kuweit și Ryad.

• GUVERNATORUL BRITA
NIC al Insulei Mauritius a de
cretat luni instituirea „stării 
de urgență' la Port Louis, ca
pitala acestei colonii, ca urma
re a unor grave tulburări ra
siale între populația creolă și 
musulmană.

Starea sănătății pacientu
lui Philip Blaiberg de la 
spitalul Groote Schuur din 
Capetown continuă să se îm
bunătățească, iar doctorii 
sînt convinși că el va putea 
părăsi spitalnl Ia jumătatea 
lunii februarie, relatează a- 
genția Reuter.

In Danemarca au loc as
tăzi alegeri legislative. A- 
proape 3 200 000 de electori 
urmează să aleagă pe cei 175 
de membri ai parlamentului 
monocameral danez, pentru 
care candidează 1 200 de re
prezentanți a 11 partide po
litice. In vechiul parlament, 
Partidul social-democrat de
ținuse împreună cu socialiș
tii populari 89 de mandate, 
iar opoziția 86 de mandate.

Campania electorală s-a în
cheiat duminică seara, prin- 
tr-o dezbatere televizată la 
care au asistat toți reprezen
tanții partidelor politice.

la cel mai înalt grad, cu inteli
gența și puterea sistemelor 
electronice care „guvernează" 
acest ciudat angrenaj, comandă 
și stăpînesc cu ușurință gigan- 
ții, coloșii de oțel. Un singur 
gen de mașini, presele, de cele 
mai diferite calibre, sînt în 
număr de 900. Ele retează, 
într-o fracțiune de secundă, un 
pachet de 10 sau mai multe foi 
de tablă — viitoarele piese ale 
caroseriei — ca pe un simplu 
pachet de hîrtie. Aici se prelu
crează 300 000 de tone de piese 
pe zi ; la întreținere o echipă 
de... 4 000 de oameni. Ei se de
plasează cu „gindacii" — (au-

GIGANTUL DE LA
MIRAFIORI

Fabrica italiană de automobile 
— dă orașului nu numai o fai
mă mondială ci și seva propriei 
vieți : pulsează combustibil ca
ruselului timpurilor contempo
rane. Intr-un fel sau altul nu 
există familie torineză care să 
nu aibă un membru salariat al 
concernului FIAT. Gigantul de 
la Mirafiori — FIAT — este si
tuat la marginea orașului, la pi
cioarele colinelor Alpilor și face 
parte din celebrul triunghi in
dustrial din nord : Torino — 
Milano — Genova. De altfel ce
lor trei „metropole economice"

meridianele lumii, de la tro
pice la Cercul Polar, să intere
seze pe oricine într-un grad 
foarte înalt.

...Sintem primiți cu sobrietate 
și eleganță in holul palatului 
administrativ. Apoi cu un mi
crobuz ne începem plimbarea 
prin „orașul automobilului". 
Ghidul ne comunică primele 
date și amănunte. Actul de 
naștere 7 Anul 1899. Atunci, aici 
erau 50 de muncitori. Totul a 
pornit de la ideea unui căpitan. 
Arieli, care avea 3 cai... Deci 
de la 3 cai-putere la 5 000 de

Fiat produce, într-un ciclu 
complet, incepînd cu fabricarea 
oțelului, a fontei și altor me
tale — motoare, diverse meca
nisme, caroserii pentru autobu
ze, autocamioane și alte vehi
cule industriale, tractoare, ma
terial feroviar, motoare Diesel, 
construcții aeronautice și na
vale, reactoare etc. Uzinele dis
pun de o impresionantă cifră 
de mașini-unclte : — 12 000.
Unele dintre acestea sînt atît 
de mari, incit oamenii par niște 
pitici. Dar „piticii", cu ajuto
rul automatizării și mecanizării

toturismele Fiat 500 și 600). 
Străbatem și noi acele „străzi" 
și „bulevarde" din secții și 
observăm că muncitorii sînt. 
paradoxal, destul de rari.

Urmărim, mișcarea pieselor 
în diferitele faze de fabricație, 
imaginile actului genetic al cu
noscutelor „Fiat“-uri. Explica
țiile călăuzei țin loc de texte la 
secvențe. Totul vine să confir
me gradul Ia care a ajuns teh
nica actuală, știința organizării 
producției. După două ore ie
șim... la lumină. Un tur prin 
marea curte, pe alei, pe la pista

de încercare unde se pun Ia 
probe 2 000 de autoturisme 
dintr-o dată, dezvoltînd viteze 
amețitoare, pe sub podurile ae
riene care susțin centura liniei 
ferate a uzinei ; lăsăm în urmă 
auto-platformele (200 de ase
menea autovehicule, cu o capa
citate de transport de 6 autotu
risme străbat Italia de-a lungul 
și de-a latul, aprovizionind ma
gazinele de desfacere „Fiat") și, 
în sfirșit, ajungem de unde 
am plecat. „Molto grazie ! A ri- 
viderci, signori

Dar dincolo de toate cele vă
zute, —- adevărate minuni ale 
tehnicii — pe fondul lor se im
pun a fi observate unele feno
mene care neliniștesc chiar și 
conducerea uzinelor : veniturile, 
profiturile de miliarde de lire, 
nu vin fără griji: semnele crizei 
de supraproducție, în contextul 
marii concurente străine a măr
cilor de autoturisme. încercările 
acestei concurențe de a pătrun
de chiar pe piața italiană — 
sint fenomene ale căror impli
cații se cer evaluate la adevă
rata lor dimensiune. Pe de altă 
parte exodul celor din sud spre 
orașele din nord — atrași de 
ralraiul marii industrii creează 
multiple dificultăți. Dintre sa- 
lariații grupului Fiat o parte 
însemnată sînt sicilieni și na- 
politani. Nu numai că culegă
torii de citrice din sud limitea
ză folosirea miinii de lucru 
a piemontezilor, dar întîmpină 
ei înșiși greutăți care le hără
zesc un trai cenușiu, prin faptul 
că resimt lipsa 
a unei 
pentru 
nostalgie după

Despre toate 
besc pe larg 
pentru că „miracolul nordului" 
rămîne umbrit de destule pro
bleme ce își așteaptă soluția...

VASILE CABULEA

unei locuințe, 
clare 

sentimentul de 
locurile natale, 
acestea îti vor- 
ztarele italiene

situații școlare 
copii.
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