
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI U.T.C. DIN SECTORUL 8 - BUCUREȘTI
Conferința pentru dare de 

seamă și alegeri a organizației 
U.T.C. din sectorul 8 — Bucu
rești a subliniat, în cadrul mul
tilateralului bilanț pe care l-a 
realizat și a obiectivelor de 
lucru ce se desprind pentru 
viitor, faptul că valoarea acti
vității politico-educative des
fășurate de organizațiile U.T.C. 
o dau, în esență, rezultatele 
obținute de tineri în producție. 
Darea de seamă a consemnat, 
în acest sens, un fapt semnifi
cativ : Dînd viață hotărîrilor 
de partid și de stat, colectivele 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni din întreprinderile și in
stituțiile sectorului au obținut 
rezultate deosebite în îndepli
nirea planului pe primele 10 
luni ale anului. Astfel, planul 
producției globale a fost înde
plinit în proporție de 101,3 la 
sută, iar productivitatea muncii 
a crescut cu 1,8 la sută față de 
prevederile planului.

La obținerea acestor rezultate

SEMNIFICA ȚIA
PLENARĂ A MUNCII

au contribuit și tinerii. Firesc, 
în conferință, dezbaterile au 
circumscris, în detaliile experi
ențelor unor organizații și comi
tete U.T.C..-mai ales modul con
cret de lucru, preocupările spe
cifice privind educarea tinerilor 
prin muncă, și pentru muncă, 
cultivarea dragostei pentru me
seria aleasă, a înaltei răspun
deri pentru calitatea produselor 
și întărirea disciplinei in muncă. 
A fost pregnant subliniată. în

acest sens, utilitatea dezbaterii 
aprofundate a unor astfel de 
probleme in adunări ale ute- 
ciștilor. in întilnirile comitete
lor U.T.C., în plenare ale comi
tetului organizației U.T.C. a 
sectorului, importanța inițierii 
unor acțiuni specifice. în majo
ritatea organizațiilor din între
prinderi si instituții. In condiții
le mecanizării și automatizării 
industriei noastre socialiste 
prin api urilor privind

înzestrarea tehnică superioară 
a unităților industriale, pro
blema pregătirii și perfecțio
nării profesionale devine un 
factor decisiv — au arătat o 
seamă de participanți la discu
ții. Tocmai de aceea, organiza
țiile U.T.C., în colaborare cu or
ganizațiile de sindicat, și-au 
sporit eforturile în vederea a- 
tragerii tinerilor in procesul 
complex de ridicare a califică-

rii profesionale, au sprijinit con
ducerile administrative ale în
treprinderilor în desfășurarea 
cursurilor de calificare, de ridi
care a calificării și specializării, 
contribuind la asigurarea frec
ventării active de către tineri a 
acestor cursuri, la întocmirea co
respunzătoare a tematicii lec
țiilor, în concordanță cu necesi
tățile locului de muncă, cu in
teresele și dorințele de autoper- 
fecționare. De asemenea, au 
fost întreprinse, de către 
organizațiile U.T.C., o serie 
de acțiuni proprii, a căror efi
ciență s-a vădit o dată. De pildă, 
organizarea olimpiadelor pe me
serii a devenit o tradiție mai în 
fiecare întreprindere, o bună

ION TRONAC
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In sala Ateneului Român a a- 
vut loc luni seara un concert 
prezentat cu ocazââ apropiatei 
Adunări generale a compozito
rilor și muzicologilor, din țara 
noastră.

Au participat tovarășii NicQlae. ' 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, ChiVu Stoi
ca, Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Leonte Răutu, Vasîle Vîlcu, Ște
fan Voi tec. v

La sosirea ‘la 
conducătorii de 
au fost salutați de tovarășii Pom- 
piliu M.acovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Arta, și Ion Dumitrescu, președin
tele Uniunii Compozitorilor.

în sală se aflau, de ase
menea, membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. aF 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și j» gu
vernului, conducători ai^tulbr in
stituții centrale și organizații ob
ștești, reprezentanți^af vieții cul
turale, un numeros public.

Ateneul Român, 
partid și de stat

CU CE BILANȚ
veți Încheia
ACEST AN ?

Sfîrșit de săptămînă la Ate
lierele „9 Mai" din Capitală. Se 
apropie încheierea decadei și, 
cu ea, un prilej de confruntare 
a posibilităților de achitarea 
obligațiilor, pe linie de produc
ție, pentru întregul an. Deocam
dată, baza de prognoză rămîne 
bilanțul la sfîrșitul celor 11 luni 
Expirate. Cifrele se substituie 
altor mijloace de exprimare. 
Iată cîteva : 1,4 la sută depășire 
la planul producției globale și 
marfă; 1,8 și respectiv 233 la 
sută depășire la construcția de 
utilaje pentru industria materia
lelor de construcții și refractare, 
respectiv la utilaje rutiere.

— Cu depășirile care le avem 
vom face planul pe decembrie 
înainte de termen. Valoric, poa
le, chiar din prima decada.

Afirmația, făcută în mai multe 
puncte ale întreprinderii, rapor
tată la situația consemnată sta
tistic la această dată, are o bază 
reală. In plus, un atu moral : de 
la începutul anului, îndeplinirea 
planului nu a cunoscut acciden
te, de natură să introducă 
mene de circumspecție.

Orice analiză efectuată
aceste zile, avînd ca obiect ac
tivitatea de îndeplinire a sarci
nilor economice pe 1968. este 
însoțită cu regularitate de în
trebări, privind pregătirea fa
bricației anului viitor. Am proce
dat la fel și de astă dată, în do
cumentarea noastră la Atelierele 

>■') Mai".
1 — Nu am primit pînă la
această oră planul de producție 
pentru anul viitor. Deci, nu știm 
decît vag pe ce „vom merge".

Răspunsul inginerului șef, Mi
hai Marteș, ne provoacă nedume
riri. Dar, ne aflăm în ultima 
lună a anului !

— Din această cauză, și no
minalizarea producției este cu 
totul nesatisfăcătoare. Avem 
acoperit integral doar planul se
mestrului I la utilaj pentru re-

ter-

în

N. UDROIU
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BAZIN DESTINAT
ÎNCERCĂRILOR

HIDRODINAMICE

A MODELELOR DE NAVE

Institutul politehnic din 
Galați a pus la dispoziția stu
denților și cadrelor didactice 
de la Facultatea de mecanică 
— secția nave și instalații de 
bord — un bazin destinat în
cercărilor hidrodinamice a mo
delelor de nave. Acest modem 
mijloc de experimentare a so
luțiilor de construcție adopta
te în șantierele navale din 
țară este utilat cu o instalație 
de antrenare de tip gravitațio
nal, care asigură tractarea mo
delelor pînă la viteze de 
3 metri pe secundă și cu alte 
aparate menite să creeze con
diții optime de studii.

Programul concertului a reunit 
cîteva din lucrările reprezentative 
ale compozitorilor noștri con
temporani, lucrări aparținînd di
feritelor genuri ale creației mu
zicale. Au fost interpretate cîn- 

- teoe patriotice de Ion Chirescu, 
Jțadu Paladi, Sigismund Toduță, 

.-•'Tiberiu Olah,
Cornel Trăilescu, 
și Teodor Bratu, 
hail Jora, Tudor 
Țăranu, Zoltan 
Bentoiu, lucrări 
Wilhelm Berger, Teodor Grigoriu 
și Corneliu Dan Georgescu. Con
certul s-a încheiat cu ultima par
te a oratoriului „Pămînt dezrobit" 
de Gheorghb Dumitrescu.

Și-au dat concursul orchestra 
simfonică și corul Filarmonicii de 
stat „George Enescu", sub con
ducerea dirijorilor Mircea Cris- 
tescu și Vasile Pantea, corul și 
orchestra Ansamblului armatei, 
dirijate de Dinu Steliân, soliștii 
Arta Florescu, Valentin Teodo- 
rian. David Ohanesian, Martha 
Kessler, Cornel Stavru și Traian 
Popescu.

Concertul s-a bucurat de un 
frumos succes. Artiștilor le-au 
fost oferite flori din partea con
ducerii de partid și de stat.

(Agerpres)

Doru Popovici, 
Dinu Stelian 

lieduri de Mi- 
Ciortea, Cornel 
Aladar, Pascal 

simfonice de

un... costum
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Proletari din toat»~Țările, uniți-vă!
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Reuniune inter
națională consa
erată educației

tineretuluiVOLUPTATEA
CATASTROFEI•••

BARBU

PETRE PINTILIE

ASTAZI, LA BUCUREȘTI

vorba de acea lume 
care francezii o nu- 

pegre“ sau „le bas-

Interviu cu conf. univ. dr. OVIDIU BĂDINA 
consilier al ministrului pentru problemele tineretului

Realizările pe 11 luni 
anunță îndeplinirea 
planului anual înainte 
de termen

Sarcinile pentru 
1969 — o surpriză 
de revelion ?

• Ștofele pentru 
pantaloni sînt, totuși, 
cam puțin pentru

• Și noi, care crezusem 
că acest „OpeT

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

NOAPTEA, „BĂIEȚII" Șl
„FETELE" PORTULUI

Despre porturi se vorbește a- 
desea ca de niște zone aflate la 
granița dintre realitate și vis, 
locuri pline de un pitoresc dens 
și răscolitor, învăluite mereu în- 
tr-o atmosferă încărcată de po- 
tențe secrete. Ele ar incita, chi
purile, la visare, aventură și 
evaziune.

înainte 
evocator 
unui port 
muncă și

de a fi picturală sau 
romantică, atmosfera 
este mai ales una de 
de încordare. Aici ac-

tivitatea nu încetează niciodată. 
Vapoarele vin și "'pleacă neînce
tat și sînt neîncetat încărcate și 
descărcate. Mișcarea și variația, 
forfota activităților de tot felul, 
toată agitația unui port activ 
constituie, fără îndoială, un spec
tacol fascinant și unic, dar din
colo de amănuntele pur vizuale, 
legate de pitoresc și ambianța 
sensul și simbolul adevărat al 
unui port rămîne cel funcțional.

Alt adevăr este că porturile au

atras dintotdeauna, ca un mag
net, mulțimea oamenilor din 
toate părțile. Oferind debușeuri, 
distribuind activități, un port 
primește și dă, e un mare mij
locitor, e o piață a vieții. Și, de 
asemenea, din toate timpurile, a- 
ceste orașe de contraste, portu
rile, au adunat în incinta lor, 
pe lingă lumea activă și harnică 
dedicată muncilor productive, 
încă o lume, aparte, de oameni 
cu activități neregulate sau, une

ori, dubioase, trăind la limita 
dintre lege și infracțiune.

în aceste locuri unde marea 
își depune spume iar fluviile mî- 
lul, porturile, locuri d,e azil, în
globează și o drojdie a societă
ții. Este 
opacă pe 
mese „la
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NOI TIPURI DE MAȘINI
ASIMILATE IN PRODUCȚIE

-3 .<■- 
Capiula se

stee CP și presiuni 
pini U atmosfere 
— eele mai mari a- 
gregate de acest fel 
realizate in tara noa
stră.

Din această gamă 
de utilaje au fost o- 
mologate două tipuri 
de compresoare a- 
vind fiecare cite 300

CP, necesare indus
triei chimice si pe
troliere, iar în pre
zent se află în curs 
de experimentare 
prototipul unui com
presor de 600 CP.

Noile produse au un 
nivel tehnic superior, 
dar ceea ce le carac
terizează în mod deo
sebit este gabaritul 
lor redus față de alte 
produse similare.

(Agerpres)

Socialiste din Octombrie, care 
deschisese un nou orizont de 
speranță si luptă în fața mase
lor muncitoare de pretutindeni.

Această stare de-spirit efer
vescentă cuprinsese, deopotrivă, 
rindurile tinerei generații de 
muncitori, ridicată, alături de 
virstnîni. în lupta pentru afir-

marea aceluiași pentru
cucerirea acelorași drepturi și 
libertăți democratice.

Continuind tradiția de luptă a 
cercurilor tineretului muncitor— 
cercuri ale căror prime acte de 
naștere datau din 1908 și care 
acumulaseră o bogată experiență 
în educarea tineretului în spiri
tul unor aspirații înalte — miș
carea de tineret din România 
s-a refăcut rapid după război, 
mărindu-și rindurile. In a doua 
jumătate a lunii noiembrie 1918, 
la București, devenit teatrul 
principal al acțiunilor de clasă 
muncitorești. își reia activitatea 
cercul „Tineretul muncitor", șe
dințele sale cultural-politice în- 
cepind să se țină cu regularitate 
duminica după masă.

Un moment de seamă în orga
nizarea mișcării de tineret. în 
ridicarea conștiinței sale de cla
să. il constituia reapariția, la 1 
decembrie 1918. a ..Foii tînăru- 
lui“. organ al Mișcării Tinere
tului Muncitor din România. în

GH. SBARNA
asistent universitar —

Academia de științe social- 
politice .,Ștefan Gheorghiu0 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

SĂ DISCUTĂM DESPRE 2
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Nu știu dacă ați 
observat, dar există 
o \olupute a ca
tastrofei. In loc să 
auzim la buletinul 
de știri eă un om 
din cutare colț al 
globului a c iști gat o 
enormă sumă de 
bani și că a oferit-o 
unui spital pentru 
copii, sintem infor
mați că într-o ca
tastrofă aeriană au 
pierit 76 de pasageri 
cu piloți cu tot dea
supra Mediteranei.

EUGEN
Cum deschid televi
zorul în loc de Miss 
Univers 68 ce mi se 
arată ? Un incendiu 
care înghite un o- 
raș. în altă seară 
dacă sînt mai noro
cos o să am numai 
priveliștea unui vul
can în plină erupție. 
Deschid un ziar, ce 
citesc ? Un milion 
de morți în Biafra 
și Nigeria. Ia mai a- 
daugă inundațiile 
catastrofale din Ita-

lia și execuțiile ca
pitale din Indone
zia și-o să vedem 
unde • să ajungi 
Prevestiri sumbre se 
fac și în legătură 
eu prezența farfu
riilor zburătoare. 
După cum ușor ne 
dăm seama oamenii 
care le ocupă par 
invulnerabili, dacă 
e vorba de oameni 
și nu de alte bizdî- 
gănii. Viteza de 
reacție și ușurința 
de deplasare ne vin-

decă de orice spe
ranță că am putea 
pune mina pe vre- Z 
una. Cineva zicea 
că acești presupuși 
indivizi planetari ies 
din apele lacurilor, 
din mări și oceane. 
Dacă stăm pe o pla
netă găunoasă, lo
cuită în caverne ne
știute de niscai de
miurgi ? Dacă o să

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Bucureștiul va găzdui, intre 10—17 decembrie a.c., o reuniu
ne internațională de experți în domeniul educației tineretului, 
reuniune organizată, sub auspiciile UNESCO, de către Comisia 
națională romefeă pentru UNESCO. în colaborare cu Comitetul 
Central al UniurțQ Tineretului Comunist și Ministerul Tnvățămîn- 
lului. în legătițra\cu această manifestare am solicitat cîteva 
amănunte cont umv. dl. Ovidiu Bădina, consilier al ministrului 
pentru problemele tineretului.

— Reuniunea ce se va des
fășura la București se înscrie în 
sfera de preocupări a UNESCO 
— ne spune interlocutorul nostru. 
Problema formării noilor gene
rații, a modalităților de educa-

re, a spiritului în care sînt ele 
pregătite spre a face fata res-

M. RAMURA

(Continuare în pag. a Vl-a)
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ACTUALITATEA

<1.

CIRCULAȚIA PE DUNĂRE 
ÎN TIMPUL IERNII

Unității? nirecției gener&fe â „Voftttctrl", care vor acționa P? 
navigației civile — „Navrom" — -
au terminat pregătirile privind 
desfășurarea normală a circu
lației pe Dunăre a navelor pe 
timpul ternii. .

Au fost repartizate spărgă
toarele de gheață „Viteazul" și

Dunărea maritimă, în porțiu
nea cuprinsă între Sulina și 
Brăila. Alte nave, destinate a- 
corflării de prim-ajutor, vor e- 
xecuM misiuni de patrulare în 
celelalte sectoare ale fluviului. 
Pentru desfășurarea in condiții

optime a traficului au fost e- 
fectuate revizii tehnice la in- 
stalațiile de semnalizare și 
geamanduri. în- porturi au fost 
luate măsuri pentru acordarea 
de asistență tehnică tuturor 
vaselor care navighează în 

. condiții atmosferice nefavora
bile. ' ' " —

Pentru această perioadă, 
cînd-trafiCtiJC fi mai scăzut, 
..Navrom- j (prevăzut un 
lum spotȘ tie reparații a 
morcherekw. șlepurilor și 
tor ambarcațiuni fluviale.

• Cu prilejul apro
piatei adunări genera
le a compozitorilor 
din România, Uniu
nea Compozitorilor a 
organizat la magazi
nul „Muzica" din Ca
pitală o expoziție do
cumentară de muzică 
românească. Nume
roase manuscrise, par
tituri, cărți de muzi
cologie, discuri, afișe 
de concerte și specta
cole lirice oglindesc 
activitatea creatoare 
a muzicienilor români 
desfășurată în ultimii 
5 ani.

I
I

I
I
I

UN NOU GQR 
MADRIGA

,Cocoșul cu doua creste” de Gh. Vladr în interpretarea forma
ției Căminului cultural Vlad Țepeș, județul Ialomița

tipărit al întregii finale, ne-au 
îndemnat să medităm la ceea 
ce este, în prezent, reperto
riul teatrului de amatori. 
Pînă și un neavizat poate 
face fără dificultăți consta
tarea îmbucurătoare că epo
ca „pieselor pentru amatori" 
(doamne, ce nonsens!), a tex - 
tișoarelor întocmite după un 
tipic antiartistic de diverși 
nechemați, a cam trecut. Tea
trul neprofesionist a început 
să se ia în serios, să-și res
pecte propria condiție inte
lectuală, să fie teatru în toată 
puterea cuvîntului. Aceasta 
nu însemnează că reperto
riul său se ține la un pas, 
asemeni unei umbre, în urma 
celui profesionist. Amatorii 
propun o selecție proprie a 
valorilor, un gînd propriu 
asupra posibilităților lor. un 
profil propriu al teatrului 
lor. Că, înăuntrul acestui

.FINALA BIENALEI

„I. L CARAGIALE"
totuși, iată : ce teatru pro
fesionist s-a gîndit să reia 
Serenada din trecut, această 
piesă care mai are încă unele 
lucruri de spus sensibftttă* 
ții contemporane ? Ce teatru 
profesionist joacă. excelenta 
dramatizare după Baltagul a 
lui Mircea Mancaș? Ce tea
tru profesionist joacă azi 
Anton Pann de Blaga, Meș
terul " ’ —■
Mama 
prînz 
Thornton Wilder. Arta co-

Manole de Eftimiu, 
de Capek, Lungul 
de Crăciun de

cu 
de
CU

• ANSAMBLUL de 
balet âl Operei româ
ne a plecat luni spre 
Budapesta. Artiștii ro
mâni vor prezenta în 
capitala R. P. Ungare 
două spectacole 
„Lacul lebedelor" 
Ceaikovski, unul
..Frumoasa din pădu
rea adormită" de ace
lași compozitor și al
tul alcătuit din „Nas- 
tasia" de Cornel Trăi- 
lencu, „Mica serena
dă" de Mozart. „Val
suri" de Strauss si 
..Bolero" de Ravel. 
Spectacolele vor avea 
în rolurile principale 
fruntași ai baletului 
nostru și vor fi diri
jate de Cornel Trăi- 
leseu.

• Intre 7 și 9 de
cembrie au avut loc. 
în județul Bihor, „Zi
lele folclorului biho
rean". manifestare or
ganizată de Comitetul 
județean de cultură și 
artă. Cu acest prilej, 
la căminele culturale 
din Meziad, Roșia și 
Cabești au fost pre
zentate spectacole cu- 
prinzînd datini stră
vechi de nuntă, cîn- 
tec* de uliță, obice
iuri de iarnă etc. ,De 
asemenea, s-au desfăj 
surat parade ale por
tului popular si s-au 
deschis expoziții de 
artă populară locală.

I

La Satu Mare s-a înființat un nou 
de muzică de cameră, denumit „M; 
gal". Componenți : 25 de membri, absol
venți ai Conservatorului. Seara premierei 
se anunță pe curînd. Pînă atunci, seară 
de seară, în sala de spectacole a școlii de 
muzică, sub bagheta profesorului Fejer 
Kalman, se desfășoară intens repetițiile, 
în repertoriul formației : Iassus. Hassler. 
Brahms etc.

Sîntem informați de directorul Casei 
populare a creației. Ștefan Gregorovici, 
că se studiază posibilitatea lărgirii corului 
cu noi talente provenite din cadrul eroW 
populare de artă. Nu-i putem dori decît : 
succes !

• La Timișoara, xi- 
fele aeestea a început 
construcția unui mo
tel ea • capacitate de 
M de locuri. Amplasat 
la marginea orașului, 
de-a lungul șoselei E- 
94. această clădire în
seamnă debutul unei 
zone de refugiu și a- 
grement. căruia i se 
vor mai adăuga un 
bufet restaurant, locuri 
de parcare pentru au
toturisme. spații desti
nate petrecerii timpu
lui liber etc. In între
girea acestui complex 
se va mai adăuga 
Muzeul satului bănă
țean.

O lungă după-amiază de 
duminică a adus la rampa 
finalei un veșnic proaspăt 
Moliere — Bolnavul închi
puit — jucat cu stil și aplomb 
de amatorii din Ocna de 
Fier, județul Caraș-Severin, 
și o pe nedrept uitată piesă 
romanțioasă, prăfuită și fer
mecătoare — Serenada din 
trecut de Mircea Dem. Ra
dulescu — căreia colectivul 
Casei de cultură din Tîrgo- 
viște i-a dat subțirime și 
fior juvenil. între cele două 
spectacole, formația de reci
tatori a Clubului „Flacăra 2“ 
din Moreni a prezentat un 
scurt montaj liric intitulat 
Reacție în lanț ; convingerea 
și elanul interpretării, pre
cizia efectelor tehnice, acu
ratețea montării au fost din

CONDIȚIA INTELECTUALĂ

MULȚUMIRI
DIN .CAPITALA MODEI

Marca Fabricii ce 
confecții ..Mondiala*, 
din Satu Mare, este 
binecunoscută publi
cului. Alături de alte 
întreprinderi similare 
din tară, ea s-a făcut 
cunoscută și apreciată 
și peste hotare. In 
Franța, Republica Fe
derală a GermaxieL 
Uniunea Sovietică etc. 
Rezultatele * Trans--*.- 
em conținutul unei 
scrisori de muițuxiure : 
tre Fabrica de confec
ții Mondiala. în urma 
expedierii unei inser-

ier'a.rr»

noastre
V. MOCNTAGU

merge, în teritoriul drama
turgiei naționale, de la Fa- 
cca, Alecsandri și Caragiale 
pînă la Horia Lovinescu, E- 

.iverac. și Romulus Vulpescu, 
iar în cel al literaturii stră
ine de la Moliere și Goldoni 
pînă la Frisch și Osborne. 
Să mai adăugăm că diverse
le modalități ale teatrului 
folcloric, ale epicii și liricii 
populare, ale obiceiurilor și 
credințelor, sînt și ele am
plu și fidel reprezentate. Si 
să mă adăugăm un singur 
regret: acela că, exceptîndu-1 
pe Vulpescu, nici unul dintre 
tinerii dramaturgi care au 
dat în ultima vreme un im
puls nou scrisului dramatic 
românesc nu apare pe afișul 
finalei. Este una din puținele 
privințe în care repertoriul 
amatorilor se aseamănă în 
chip neplăcut cu cel al pro
fesioniștilor. Dar dacă aceș
tia din urmă mai au — sau 
mai inventează — cîte o jus
tificare (planul de încasări, 
pretinsa lipsă de adeziune a 
publicului față de modalită
țile dramatice insolite pro
puse de autorii tineri, etc), 
amatorii, al căror statut ne
scris constă tocmai în deschi
derea largă către nou, ar tre
bui să facă mai mult. Fără să 
aștepte, pentru asta, al șa
selea concurs.

SEBASTIAN COSTIN

ei'

A REPERTORIULUI

ZIUA CIND VIN PEȘTII

păcate subminate de gongo- 
rismele supărătoare ale unui 
text care s-ar fi cuvenit să 
fie simplu și sincer.

Spectacolele zilei, dar mai 
ales o lungă pauză care ne-a 
dat răgazul să cercetăm mai 
în tihnă programul frumos

profil, piesele sînt alese, în 
general, cam din aceeași arie 
cu teatrele profesioniste, este 
iarăși adevărat, și în această 
privință este cazul să reflec
tăm asupra posibilităților 
foarte reduse de informare 
care le stau la îndemînă. $i

mediei de Eduardo de Fili
ppo, Broadway Melody 492 
de Iura Soyfer și atîtea alte 
piese admirabile, care au a- 
tras entuziasmul și credința 
amatorilor ? Să adăugăm la 
aceasta varietatea generală a 
repertoriului finalei,

UN APART AMENT
IN 13 ORE

AwU rtte recer- 
Aal de lisp sta- 
»x*. de

th Ccntuiy Fox-, unul din cele mai vechi sțu- 
dwi cinematografice nord-amenccne, se pare că a 
iețtf cu bine din marea criză care a pustiit platourile 
HoHțni aedului odată cu fromidabila dezvoltare a te- 
lertzn/mi. De felul cum a reușit ne poate furniza un 
exemplu fi jilmul „Ziua în care vin peștii". Adică: 
imitarea unor regizori europeni celebri, subiecte con- 
fevpotonr de interes general, o „intelectualizare" a 
wessaridor, ecrm iot fi peliculă tehnicoloră Nu s-a 
pistrnt din „vechea ep-' a* deci! huna prvtetionali- 
teie c tehxnciendcn de pic ou fi reclamele ing&doase 
dg Jt prenueede pw^ț^Uloi studioului. Pe scurt, s-a 
i.veee:z- jz »-« -r-, 4 u dublu succes : de stima ți 
de yfifcc-

RegdsoruL, cv -cui publicului nostru prin „Elec
tr Grecul", ne apare acum in postura

■ de o Stridentă satiră cinematografică.
F bianndriZor nucleare e un subiect des17,30 — Telex TV.

O NOUA
AUTOGARA

TELEVIZIUNE

22,35 — Telejurnalul de noapte.

13,30 — Emisiune pentru copii.
Ecranul cu păpuși „Buturuga 
și visele".

20,30 — Tele-universitate.
Istoria civilizațiilor.
Civilizația precolumbiană.

22,15 — Cîntecul mîihilor emisiune 
muzicală de Valeriu Lazarov.

17,35 — Pentru elevi : Consultați; la 
limba română.

18,05 — Curs de limba engleză
a 37-a).
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19,00 — Telejurnalul de seară.
19,45 — Actualitatea economică.

Cînd o investiție se consideră 
terminată ?

20,05 — Film serial pentru tineret. 
„Cutreierînd pămîntul".

21,00 — Adunarea generală a Uniunii 
Compozitorilor.
Opinii .

21,20 — Seară de teatru.
„Fum" — dramatizare de Radu 
Lupan, după.nuvela cu același 
nume, de W. Faulkner..

ÎN EXPLOATARE
Inrepind cu dau 

de 9 decembrie a_c. 
municipiu: Baia Ma
re dispune de o nouă 
și modernă construc
ție : autogara de că
lători. amplasată in 
vecinătatea g ăr : i 
C FJL Executată din 
oțeL beton și sticlă, 
autogara este prevă
zută cu două case ce 
bilete, biro-j de in
formație. camera 
unama și 
spațioasă 
așteptare 
platforma 
sînt amenajate 13 pe
roane pentru plecă
rile si sosirile auto
buzelor. De aici rnr 
pleca și vor sosi zZ- 
nic aproximativ 168 
de autobuze care vor 
asigura un trafic de 
perie 5 000 de per
soane.

CIMMATOGRAH
BECKET (ambele serii) 
Patria (orele 10: 13.30: 
20,30).

PROFESIONIȘTII
Republica (orele 8; 10,15; 12,30; 
14.45; 17; 19.15; 21.30). Festival 
(orele 8.30: 11: 13.30; 16: 18.30: 
21).

MADE IN ITALY
Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 : 18,15 : 20,45).

tandrețe
Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18.30; 20.45).

VERA CRUZ
Grivița (orele 9;
16; 18,15; 20.30).

COLUMNA (ambele
București (orele ,, .
16.30 ; 20) ; Melodia (orele 8,43; 
11,30; 14.30; 17,30.; 20.30); Mo
dern (orele 9,30; 13,30; 17,30; 
20,30).

ORAȘUL MAGIC
Victoria (orele 9,30; 11,30;
13.45: 15.45; 18,15: 20,45).

NOAPTEA
Central (orele 8.30: Ui 13.30; 
16; 18,30; 21).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUN
TELE BLESTEMAT

Lumina (Orele 8.45—16,30 în 
continuare: 18.45; 20,45). Mo
șilor (orele 15,30: 18: 20.30).

n;

II.15: 13.30;

serii)
8,45 : 12,15 ic

UN DOLAR GĂURIT
Doina (orele 11.30: 13.43: 18: 
18.15 : 20.30).

PRINȚESA
Union (orele 15.30; 18; 20J0).
Buzești (orele 14; 16; 18; 26,.

Irina Petrescu și îurie Darie — 
în rolurile 
rului film

principale ale viito- 
„Râutâciosul adoles

cent"

SUB ARIPILE PES- 
FLORILE GE- 

ÎN TARA INCAȘ1- 
DAN NĂZDRĂVAN;

TARA DE _ 
CARUȘUIAJIt 
RCJLUI : “
LOR;
VTRFURI

Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare).'0 <

ZIUA TN CARE VIN PEȘTII 
Feroviar (orele-9,30 — 16,15 in 
continuare; 18,415; 21); Excelsior

<?rele 8J8; 18.45; 13; 15,15; 
KA5; 3?'. Gloria (orele 9; 
TM5; 1X39; K; 1143; 20J0), 
Torni* (orele X»—15J9 fa 
eoetin-aare: 11: 20.15).

▼ALEA ALBINELOR
faMtfm «orele 1X15; 17.45; 
201.

HOMBRE
Buceci (orele 9; 11.15; 1330; 
16: 11.15: 2030). Giulesti o- 
reie 10: 1530; 18;------
(orele „9—15.45 în 
18; 2P/.5).

DUELUL LUNG
Unirea (orele 15;___ ,

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT
Lira (orele 1530; 20). 

CĂDEREA IMPERIULUI 
M Ă N

Drumul Sării (orele 1330; 19). 
TARZAN. OMUL MAIMUȚA ; 
FIUL LU! TARZAN

Ferentari- (orele 15.30; 19). 
TOTUL PENTRU RlS

Cotroceai (orele 15,30; 20.30). 
JUDOKA. AGENT SECRET

Flamura (orele 9: 11.15: 1330: 
16; 18.15: 20.30). Floreasca (o- 
rele 9: 11.15: 13.45: 16: 
20,30). Aurora (orele 9; 
13,30: 15.45: 18 : 20.30).

FETE IN UNIFORMA
Volga (orele 9—13.30 în 
tinuare: 16; 18.15 : 20.30). 
rița (orele 9.30: 11,30; 
16; 18.15; 20.30).

20J0). Arta 
continuare;

17.45; 20,30).

RO

18.15;
11.15:

con- 
Mio- 
13.30;

PE SCU R T
________ _____________________ ________________ _____ _______ _________________________ —J

abordat în lumea contemporană : de la tribuna O.N.U. 
și pînă la discuțiile intime de familie. Din cînd în 
cînd, ziarele amintesc de incidente grave: bombe 
pierdute într-o localitate sau alta a globului. Așa s-a 
întîmplat în Spania, la Palomares, și în Groenlanda.

Filmul lui Cacoyannis închipuie o insulă ce are 
„norocul" de a deveni și ea de o celebritate la fel 
de tristă: un avion pierde încărcătura nucleară pe 
țărmurile ei. Căutarea acestora, în cel mai deplin 
mister, se face în decorul carnavalesc al unui vîrf 

ude sezoȚ^j/NLristic. Plasată în anul 1972, acțiunea fil
mului sd^onsS^iă în ritmul halucinant al comediei 
de situații. Accentul comic are o violență satirică de
osebită, itisula e un fel de teritoriu în care oamenii 
sînt în totalitate iresponsabili, trăind într-o continuă 
„dolce vita". In fapt e doar tabloul unei anumite 
părți din lumea contemporană pe care regizorul Ca-

coyannis nu se sfiește s-o prezinte în detaliile ce-i 
semnifică tragismul.

Uneori șarja alunecă în gustul îndoelnic al specta
colelor numite cu un consacrat eufemism „pentru 
domni", iar interpreta principală Candice Bergen are 
toate atuurile tâmpelor explozive din pericolele sexy. 
Petele acestea, din fericire, nu pot denatura linia si
gură a „desenului" prezentat.

Și chiar dacă aici, în „Ziua în care vin peștii", fi
nalul nu are aceiași cheie imprevizibilă — cum a 
fost sfîrșltul filmului „Planeta maimuțelor" — nu-l 
putem face public din momentul în care anecdotica 
interesează prea puțin. A lămuri un asemenea „mis
ter" nu ține de o cronică de ziar ci amintește doar de 
o nemulțumire ca aceea pe care o încercau pe tim
puri, plasatoarele de la cinematografe cînd nu pri
meau bacșiș de la spectatori și se răzbunau perfid 
ariunțînd : „Să știți că asasinul e chiar avocatul"...

„Ziua în care vin peștii" se înscrie în linia marilor 
spectacole cinematografice populare ce țin totuși de 
film ea artă și care, cum e cazul de față, constituie 
și o pledoarie responsabilă împotriva pericolelor care 
terorizează această jumătate de veac : folosirea excer- 
bată a atomilor in scopuri militare.

T. STANESCU

nici nu plînge. și deodată apa
re academicianul Moisil. Cred 
că a fost minunăția acestei pri
me săptămini de hibernare. 
Douăzeci de minute, savantul 
a dominat ecranul ca marii ac
tori ai lumii — dacă această 
comparație nu-1 va supăra, și 
sper să nu-1 supere, avînd în 
vedere extraordinarele sale ca
lități de expresie verbală și 
fizionomiei la care, evident, că 
tine, că-i plac cu voluptate. Am

adîncă e spaima noastă față de 
necunoscutul mașinilor, cît de 
profund s-a despărțit tehnica 
de omul care a creat-o : era 
odată vorba ca omul să măsoa
re lumea cu cotul, palma, pi
ciorul. degetul — toate aceste 
măsuri mărturiseau caracterul 
deplin omenesc al proporțiilor. 
Dar acum ? Nimic din fluxul 
mustos de viață și vorbe, nimic 
din silabele acelea grase și tă
răgănate cu vasele bogate care

noi, profanii, 
vorbesc așa cum
Iubesc oamenii de 

știință și paradoxurile. Aș " 
vrut să fiu ceea ce sînt". Un 
leu frumos veghează în acest 
vrăjitor al științei — și nu știu 
care viitoare „Prim-planuri" 
vor mai atinge farmecul aces
tui debut al emisiunii. Dar ce 
facem cu „Transfocatorul"? Am 
văzut cîteva schițe de Caragi
ale ecranizate foarte sobru,

am vrea 
vreau să 
vrea tu.

„Nu
ai

fi

POGOARA IARNA...
mai scris In re măsură tulbu
rătoare seamănă învățatul cu 
Eugen Ionescu. De data_ aceas
ta ..Prim-planul* lui 
aparatul Iui George 
smulgeau chipului 
ce o tristețe bonomă 
gerătoare de vitalitate, năzdră
vănie și umor. Academicianul 
vibra voios — în sensul larg 
observat de Căi in eseu la Ioani- 
de. Cu o dramatică voioșie. 
Moisil ne-a demonstrat cît de

Radnev, 
Pașcani 
modelat 

zone ful-

Radu Cotațu

urcă pe cursul somptuoaselor 
fluvii, nimic nu ne spunea că 
vom muri proști și nevolnici, 
dar nimic nu ne lăsa să credem 
că miine vom dezlega misterele 
pe care savantul le stăpînește 
ca Vrăjitorul din Oz. Bun ca un 
basm, sever ca o teoremă — 
academicianul refuza confor- 
mismele amabile. claritățile 
plate și mărturisea cu mare 
plăcere că ceea ce detestă este 
să rostească vorbele așa cum

mă întreb cine-1 
vorbind ?) însă 

excelent al fe- 
care merită să 
departe. Dar ce 

„Transfocatorul"? 
își văd de ale 

lor iarnă-vară, . au idei și haz- 
Gopo mi s-a părut sîmbătă cam 
greoi în inspirație. în „Forsyte" 
a murit regina Victoria, ne ți
nem departe, dar tîmplăria e 
solidă, cînd se bea ceaiul în

fără geniu (dar 
are, la drept 
pe un montaj 
țelor, idee cu 
se meargă mai 
facem cu 
..Răzbunătorii'

casă într-adevăr se bea ceaiul, 
Irene e în sfîrșit îndrăgostită și 
s-a dezghețat în patimă, o „An
tenă a tineretului" predată unor 
tineri artiști a demarat cam greu 
dar pînă la urmă — sub ochii 
noștri — a căpătat o ținută 
substanțială și naturală, Blaier 
mai ales aducînd un realism 
lipsit de emfază, cu totul bine
făcător. Dar „Trasfocatorul" 
n-a reușit nici să ne îmbrobo
dească, nici să ne încălzească. 
O vreme am înțeles de ce tem
peratura sa a ajuns la 0 grade 
și am tăcut. Dar miercuri sea
ra, această emisiune care caută 
și nu odată a găsit adevărul, 
nu era nici așa, nici așa ; era 
falsă. Asta-i mai rău ca orice 
în domeniul autenticului. Un 
subiect bun — căsătoria — de
venea un fals subiect bun, un 
articol scris stîngaci, neinspi
rat, cu mici gafe la tot pasul 
care culminau în final cu apa
riția tam-nesam a unor copii 
părăsiți de părinții lor — asta 
într-o 
de cei 
ționați 
civile.
proces 
prezumția macabră a vinovăți
ei. Mărturisesc că o clipă am 
înghețat.

emisiune care se ocupa 
care abia tremurau emo- 
în fața ofițerului stării 
Era macabru — ca un 
de intenție fundat pe

NOAPTEA, „BĂIEȚII”

Șl „FETELE“ PORTULUI
(Urmare din pag. 1)

fond”, de „undergo rid ~-ul care 
populează povestirile lui Dickens 
sau „Opera de trei parale- a lui 
Bertolt Brecht.

în istoria tuturor porturilor, și 
de asemenea în cea a porturilor 
noastre (mai ales a celor dună
rene, foarte vechi) a existat și 
un astfel de capitol „senzațio
nal".

în universul exotic și pestriț 
al portului de altădată exista și 
categoria parazitară a inșilor cer
tați cu munca cinstită și care, 
prin cafenele, taverne și case de 
toleranță își desfășurau „activita
tea" . lor decăzută ce consta din 
furtișaguri, speculă, contrabandă, 
traficuri oneroase, proxenetism și 
alte asemenea meserii înjositoare, 
relevatoare pentru mizeria lor 
morală.

Au trecut ani și peste Brăila

— ca peste întreaga țară de alt
fel — a bătut vintul înnoitor al 
prefacerilor care au statornicit 
lucrurile pe făgașurile socialis
mului, dind un sens adevărat și 
demn strădaniilor oamenilor.

Portul însuși fi-a modificat în
fățișarea, s-a industrializat și el. 
Brăila contemporană, socialistă, 
cunoaște o atmosferă de muncă, 
pulsul intens al unui oraș munci
toresc productiv.

Și totuși, în atmosfera stenică 
și salubră a Brăilei de azi, în care 
vremurile noi au adus aer, lu
mină și ordine socială, unde oa
menii știu că a trăi este în același 
timp un lucru grav și o bucurie, 
mai subzistă încă unele forme 
de viață, mentalități și activități 
cu totul perimate. Măi sînt, din 
păcate, unii indivizi care în
cearcă sa transpună în lumea de 
azi obiceiuri de ieri.

Care sînt infracțiunile specifi-

•••

ce portului ? Judecătorul Valeriu 
Naniu ni le înfățișează clasate 
pe dosare : contrabandă, speculă 
cu obiecte de contrabandă, de
valizări de mărfuri portuare, co
merț clandestin, excrocherii și 
alte asemenea afaceri.

Și așa ajungem să facem trista 
cunoștință cu „băieții" portului.

Se zice că, desenînd în mijlo
cul estropiaților, victime ale răz
boiului din Spania, scenele cele
bre din ciclul „Dezastrele răz
boiului" — Goya a fost întrebat 
de ce face aceasta. „Ca să vadă 
ce au făcut — a răspuns picto
rul — și după ce au văzut, să 
nu mai facă niciodată".

Ceea ce desena era pentru ca 
acele scene să nu se mai repete. 
Acest „să nu se mai repete" e 
singura justificare a zugrăvirii 
oribilului...

„Băieții" portului — aceste e- 
xemplare triste și singulare într-o

lume a muncii — sînt prost 
crescuți, au o înfățișare bătăioasă. 
Cînd pleacă la școala de corecție, 
nimeni nu le regretă absența. 
Altădată, apașii de port își înfă- 
șurau un fular în jurul gîtului je
gos, iar cît privește cămașa, nu 
purtau. Astăzi „băieții" sînt băr
boși și lățoși — ca Andrei Gheor
ghe, frații Ciocîrlan, Dragomii 
Săndel și Boboc D-tru, constituiți 
în bandă să jefuiască marinarii 
beți prin cîrciumi.

Alții — cum sînt Dragnea Gh., 
Done Iacob și Gheorghe Marcel 
(primul fotbalist iar ultimul 
boxer), afișează o eleganță du
bioasă de papițoi.

Nici unuia nu-i dă inima ghes 
să muncească, singura lor „mun
că" conslînd în a căpăta și âj3oi 
a vinde obiecte provenite ( ' 
contrabandă-

După ce afacerea se ______
o duc tot într-o petrecere. între 
atîția oameni care se scoală în 
zori, ei se culcă în zori. Nu-i in
teresează decît banul, acesta e 
adevăratul lor dușman și totodată 
cel mai mare ideal : să-1 cîștige 
ușor, nemuncit și să-I risipească . 
ou cea mai inconștientă dezin
voltură.

Afară e noapte neagră, dar 
toate nopțile sînt albe pentru 
„băieții" portului.

Altădată apar în port bande 
de așa numiți „șobolani ai cheiu-

rilor", specializați în furtul măr
furilor proaspăt debarcate și în 
jefuirea marinarilor. Banda lui 
Andrei Gheorghe și Dragomir 
Sandei — băiețandri între 
17—21 ani — pîndea pe chefliii 
întîrziați sau pe bețivanii oe ie
șeau pe trei cărări din cîrciumi, 
îi atacau, îi băteau și îi jefuiau.

Acum îi așteaptă răsplata pen
tru faptele lor.

Oborac Merhal, o fată încă 
tînără (dar cu antecedente pena
le), originară din Medgidia, a 
înjghebat în portul de la Du
năre o întreagă rețea de „fete 
ale amorului".

în înțelegere cu fostul fotbalișt 
de la „Progresul” Brăila, Drag- 
nea, și cu fostul boxer Gheorghe

ipoi Marcel — care, în calitatea lor 
din. de șportivi, beneficiau de locuințe 

‘ T:T.P°bfortabile în blocurile noi de 
închei<‘“*~pe strac^a Galați și cartierul Hi

podrom — au transformat ca
sele respective în adevărate lo
caluri de întîlniri. Tot grupul a 
fost deferit justiției.

în numele demnității omului 
și a frumuseții vieții, opinia pu
blică este hotărîtă să contribuie 
la purificarea aerului moral al 
societății, la dispariția infracțiu
nilor „specifice" portului de altă
dată, dorind ca în locul lor să fie 
instaurată o atmosferă morală să
nătoasă, singura care poate fi 
specifică societății contemporane 
în care trăim.
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Ne aflăm în al treilea an de cînd peisajul învățămîntului 

nostru s-a întregit cu o nouă categorie școlară, dorită 

și de mare prestigiu : liceul de specialitate. El n-a apărut ca 

o noutate, ci ca o reluare, potrivit indicațiilor partidului, a 

unei mai vechi tradiții apaiținînd școlii românești — liceul 

industrial de odinioară. Evident, o reluare „la timpul pre
zent*’ aceasta insemnind alte coordonate, alte pretenții și, în

final, alte rezultate. Ni se pare de prisos să facem acum o 

pledoarie, o propagandă pentru liceul de specialiste, întrucît 
însuși actul înființării lui — consfințit de Ma%ea Adunare 

Națională în 1966 — a însemnat, singur, cea mai bună ple
doarie, cu ecou larg în rindul tinerilor, ca și într-al acelora 

care.și trimit copiii Ia școală. Liceul de specialitate are cali

tăți virtuale care chezășuiesc o orientare profesională mai

lesnicioasă. El asigură o temeinică pregătire tehnică, pe

lingă o serioasă*bază de cultură generală, egală jtu pregă- 
--------------- i----- -s................................. ..............................^ ■ * 
tirea din liceul'teoretic. Avantajul este vizibil £Ta absolvire

se poate profesa, dar, în același timp, fără obligația unor 

studii în plu^, ^dbsolvdnțul are dreptul să-și .cdrttinue 'stu

diile in institute de învățămînt superior.

Vine cine vrea, 
intră cine poate...

Cînd se vorbește despre pres
tigiul liceului de specialitate, 
argumentul oferit pentru ates
tare este marea afluență spre 
acest gen de școală. Numai în 
acest an școlar, în timp ce nu
mărul de candidați la exame
nele de admitere pentru un loc 
în liceele teoretice a fost între 
doi-patru solicitanți. liceele in
dustriale au înregistrat între 
șase și zece candidați pe un loc. 
Explicația acestui fenomen con
stă nu numai în prestigiul licee
lor, nu numai in reflectarea unei 
mentalități tradiționale a po
porului, convins că „meseria este 
brățară de aur“, ci si în dorința 
tineretului de a-și cîștiga, cu un 
ceas mai devreme, dreptul de a 
profesa și a trăi pe propriile pi
cioare.

Nu ne putem însă autoîncînta 
cu o afluență numerică — fie 

kca de zece elevi pe un loc. Sîn- 
L-'em în al treilea an de activitate 
'— repetăm — și nu trebuie să 
avem numai aceste satisfacții 
numerice de pe urma unei insti
tuții școlare de valoare. Ne tre
buie ceva mai mult și ne-o 
demonstrează înșiși slujitorii li
ceelor de specialitate. „Afluen
ța mare pe care o înregistrează 
liceele industriale, apreciază in
ginerul Dabu Ilie, directorul Li
ceului industrial pentru con-, 
strucții de mașini din București 
— ne face să simțim nevoia unei 
selecții orientative a candidați- 
lor. Cei mai mulți elevi vin din 
mediul rural și nu cunosc exact, 
cînd se prezintă la examenul de’ 
admitere, profilul școlii, al mese
riei pe care o vor îmbrățișa. De 
aceea, asistăm la o acomodare 
destul de lentă a elevilor cu 
școala și cerințele ei. Iar necu
noașterea propriilor preferin
țe se prelungește, uneori, a- 
proape pînă la sfîrșitul tri
mestrului al doilea din pri
mul an de școlarizare". Pen
tru secțiile liceelor se op
tează absolut la întîmplare. în 
funcție de șansele de reușită la 
examen. De aici, și dintr-o pri
vire sumară pe care ne-am per
mis să o aruncăm asupra cata
loagelor examenelor de admi
tere în anul școilar 1968—69 ale 
mai multor licee industriale, am 
putut constata că aproximativ 
80 la sută din candidații la exa
men au obținut la proba scrisă 
la matematică note sub patru — 
nu sub cinci.

Dar să nu simplificăm lucru
rile : nu la atît se mărginește 
explicația unor _ rezultate defici
tare la examenul de admitere, 
'însăși desfășurarea examenului 
corr^ortă, după părerea unor to
varăși, o revizuire mai atentă. 
Tovarășa Marian Ileana, di
rectoarea Liceului industrial de 
lehimie din București, este de 
părere că elaborarea subiecte
lor pentru probele scrise nu tre
buie lăsată la latitudinea școli
lor, întrucît elevii beneficiază 
de o pregătire unitară în toate 
școlile generale și, deci, cerin
țele trebuie să fie unitare la e- 
xamen. Tovarășul Ștefan Sebe- 
șan. director general în Minis
terul învățămîntului, făcea ob
servații privitoare la factura e- 
xaminării : „în general, profe
sorii au notat teza după corec
titudinea răspunsului, dar se 
constată că elevii au slabe de
prinderi de calcul independent.

Și aceste explicații, singure, 
sînt lămuritoare, dar din analiza 
situației actuale reiese că majo
ritatea elevilor care au medii de 
admitere în liceele amintite 
le-au obținut prin creșterea va
lorii calificativului general, prin 
compensarea deficitului cu cali
ficativul obținut la examenul de 
limba română. Or, indiscutabil, 
profilul liceului de specialitate 
este axat pe studiul matematicii, 
fizicii, al științelor exacte. In 
aceste condiții, se impune, 
credem, după trei ani de acti
vitate, instituirea unei cercetări 
pedagogice asupra corelației 
care există între calificativele 
obținute la examenul de admi
tere și randamentul școlar ul
terior al elevului, cercetare care 
ar duce, poate, la ideea stabili
rii unei viziuni științifice asupra

sistemului de apreciere a cunoș
tințelor. la stabilirea unui barem 
obligatoriu. Poate că, în același 
context, ar fi interesant de stu
diat părerea exprimată anterior 
de diverși autori în presă și sus
ținută cu. argumente de tovarășa 
Maria Mierlea de la Liceul in
dustrial de chimie din Bucu
rești, cu privire la introducerea 
la examenul de admitere al u- 
nui al treilea obiect cu referire 
la specificul liceului industrial. 
Desigur, aici s-ar putea ridica o 
obiecție, în sensul că marea di
versitate de specific al liceelor 
industriale nu se poate sprijini 
numai pe obiectele de învăță
mânt predate în școala generală 
și ar fi greu să determini pentru 
fiecare ramură de specialitate 
obiectul specific cu corespon
dent în programa școlii gene
rale. Fără îndoială, obiecția are 
un sîmbure logic, dar obiecțiile, 
oricît de logice, nu anulează 
totdeauna problema. îmbunătă
țiri s-ar putea aduce, nu prin a- 
dăugarea unui obiect la numărul 
obiectelor de examen, ci prin 
efectuarea, eventual odată cu 
controlul medical, al unui exa
men psihologic complex de ori
entare profesională.

0 săptămînă 
de 35 de ore ?

In virtutea specificului liceu
lui de specialitate, cum și din 
necesitatea asigurării pregătirii 
profesionale a viitorului tehni
cian printr-o temeinică instrui
re practică de profil, planul de 
învățămînt prevede o pondere 
echilibrată între volumul de ore 
acordat grupelor de obiecte, 
împărțite în cazul de față în 
trei categorii : A : „Cultură ge
nerală" ; B : „Cultură tehnică 
de specialitate14; C : „Forme de

Dacă programa orelor de edu
cație fizică ar cuprinde ore de 
gimnastică reparatoare pe pro
fil de meserii, încă am pu
ne întrebarea : „la ce bun ?“, 
cîtă vreme elevul liceului in
dustrial nu este solicitat di
rect în procesul de produc
ție, deci nu se pune proble
ma „tarelor profesionale". In 
condițiile supraîncărcării și în 
condițiile în care, cu tot pro
centajul mare, timpul acordat 
practicii în producție nu satis
face total cerințele asigurării 
maxime a pregătirii de specia
litate, o încărcătură în plus de 
ore nu-și are rostul.

Dacă e vorba să căutăm sur
sele supraîncărcării elevilor și 
unele neajunsuri în organizarea 
conținutului procesului de în
vățămînt, sîntem obligați, și 
după trei ani de experiență o 
putem face, să studiem cîteva 
aspecte ale conținutului progra
melor. Interlocutorii noștri vor 
fi tovarășa Constantin Doina, 
inginer electrotehnician, direc
tor al Liceului industrial petrol 
chimie-Ploiești, Săcuiu Ion, in
giner, director al Liceului in
dustrial pentru construcții de 
mașini Ploiești, Dabu Ilie, ingi
ner, director al Liceului indus
trial pentru construcții de ma
șini, Bembea Georgeta, profesor 
la Liceul economic „N. Krețu- 
les cu“-Bucureștî.

Constantin Doina: „Progra
ma de practică pentru elevii 
anilor I și II este mai mult 
documentară decît practică, iar 
practica pentru anul IV în spe
cificul meseriei de petrolist 
cred că ar trebui să se facă în 
rafinărie și nu numai în labo
ratoare tehnologice a căror do
tare nu se va putea face nici
odată la nivelul tehnic al rafi
năriei".

Din analiza planurilor și pro
gramelor de învățămînt, tova
rășul inginer I. Săcuiu desprinde 
cîteva aspecte ce ni se par a 
fi esențiale pentru sectorul li
ceelor industriale de construc
ții de mașini. Practica ocupă
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instruire practică în școală și 
producție". Conform unui tabel 
comparativ al numărului de 
ore între liceul teoretic și li
ceul industrial, constatăm că, 
dacă în liceul teoretic, sec
ția reală (și acesteia am fi 
tentați, în virtutea unei lo
gici elementare, să-i asimi
lăm liceul industrial), planul 
de învățămînt prevede 381 
ore de limba și literatură 
română, la liceul industrial sînt 
prevăzute 398 ore (deci 17 ore 
în plus), la liceul economic 402 
ore (deci 21 ore în plus la a- 
ceeași durată de școlarizare). 
Pentru educație fizică, la liceul 
teoretic sînt prevăzute 254 ore 
— la liceul industrial și econo
mic 268. deci 14 ore în plus (ne- 
incluzînd în acestea orele de 
colectiv sportiv). Numărul ore
lor de curs săptămânal la li
ceele industriale este de 35, la 
liceele teoretice 30.

Desigur, mai sînt și alte ne- 
concordanțe între planurile ce
lor două tipuri de școli, dar a- 
cestea își au justificarea prin 
corelarea materiilor de specia
litate cu materii de cultură ge
nerală (matematică, fizică, de
sen etc.), dar, în condițiile unui 
plan și așa încărcat, nu găsim 
explicația neconcordanței la 
materii care nu reflectă și nu 
influențează parametrii științi
fici ai pregătirii de profil.

un loc prea mic în contextul 
pregătirii tehnicianului (6 ore 
pe săptămînă în anul I și II ; 
3 ore pe săptămînă în anii III, 
IV, V) și are, mai ales în cursul 
anului, un caracter, i-am zice, 
contemplativ.

Analizând tematic conținutul 
programelor în corelație cu pla
nul de învățămînt s-ar putea 
evita supraîncărcarea elevilor, 
s-ar mai putea cîștiga un nu
măr de ore pentru necesitățile 
practicii și ale desenului, ma
terie de o importanță deosebi
tă, mai ales în primii trei ani 
de studiu, dacă s-ar efectua o 
restructurare a predării orelor 
de fizică, electricitate și elec
tronică. Pentru exemplificare 
vom nota aici propunerea de a 
se cupla cursul de automatizare 
și electronică (anii IV și V). 
și. prin cuplare, s-ar evita re
petările și paralelismul în pre
dare ; de asemenea, se obser
vă un paralelism evident în 
predarea cursului de mecanică 
și organe de mașini.

..Existența în planul de în
vățămînt al liceelor economice 
pentru anii III și IV (figurând 
cu cite 68 de ore) a cursului 
„Tehnica ambalării și depozită
rii mărfurilor provoacă nedu
meriri" — ne mărturisește prof. 
Georgeta Bembea. Si mai depar
te: „Imaginați-vă: să vorbesc ele
vilor două ore în șir despre gura

pungii și fundul sacului, iar la 
merceologie sau la cursul de or
ganizare și planificare, în anii I 
și II, să le spun, vorbind despre 
unele produse, că felul în care 
se ambalează și se depozitează 
ele, este deocamdată un secret 
rezervat numai anilor III și IV. 
Deci, să aștepte pînă atunci". In 
continuare, interlocutoarea noas
tră propune, cu autoritatea pe 
care i-o conferă cei 22 de ani 
de muncă la catedră și un nu
măr impresionant de manuale 
ce-i poartă semnătura. „Numă
rul de ore afectat acestei disci
pline (anul III — 68 ore și anul 
IV — 68 ore) să fie incluse în 
numărul de ore afectate merceo- 
logiei. Deoarece în condițiile 
actualului plan de învățămînt 
nu se poate realiza o bună co
relare între chimie și merceo
logie, propun ca în anul I să 
se predea numai 2 ore în loc 
de 4 ore de merceologie și apoi 
numărul lor să crească progre
siv pe ani de studii. în anul I 
predau grupa de substanțe or
ganice : cauciuc, materiale plas
tice. coloranți organici, iar ele
vii n-au cunoștințe de chimie 
organică suficiente ca aceste 
teme să fie predate la nivelul 
cerințelor unui liceu economic". 
Săptămînă de 35 de ore de curs 
a elevilor liceului industrial 
(față de aceea de 30 de ore a 
elevilor liceului teoretic) repre

zintă deja o supraîncărcare la 
care se adaugă și solicitările 

impuse de condițiile de funcțio
nare a liceelor industriale.

Un element vital: 
„materialul 

demonstrativ"
Dacă în școala generală ma

terialul didactic și demonstrativ 
constituie un auxiliar necesar, 
dar ilustrativ, al procesului de 
transmitere a cunoștințelor, în 
liceul industrial folosirea mate
rialului demonstrativ constituie 
o problemă vitală, de strictă 
specificitate a procesului de în
vățămînt Elevul liceului indus
trial trebuie să cunoască proce
sul de funcționare a mecanis
melor, părțile lor componente, 
parametrii tehnici ai unui uti
laj modem, pe care la ab
solvirea liceului va trebui să-1 
minuiască, să-1 perfecționeze și 
să-1 exploateze pînă la rentabi
lizare maximă.

..Expoziția lucrărilor elevilor 
din liceele de specialitate, șco
lile profesionale și tehnice, or
ganizată de Ministerul învăță

mîntului și C.C. al U.T.C. — în 
luna iunie 1968 — unde au fost 
expuse : mașini-unelte, instala
ții industriale, aparataje de con
trol de înaltă precizie, proiecte 
și machete, demonstrează capa
citatea de execuție a atelierelor 
școală. Ne gîndim să omologăm 
ca material didactic demonstra
tiv unele exponate, să creăm 
altele de profil și uz didactic 
și să le producem la școlile pro
fesionale iar apoi să le introdu
cem ca material didactic în 
dotarea școlilor profesionale 
și a liceelor industriale. In acest 
sens, s-au și făcut lucrările pre
liminarii" — ne spune tovarășul 
director general Șt. Sebeșan.

Și-a găsit acest liceu 
profesorul ideal ?

Garanția succesului în proce
sul de învățămînt o constituie, 
în mare măsură, pregătirea de 
specialitate și pregătirea peda
gogică a cadrelor didactice. 
Problema cea mai acută a or
ganizării colectivului pedagogic 
al liceelor industriale o consti
tuie încadrarea catedrelor de 
specialitate. Aici este nevoie de 
ingineri cu o înaltă calificare

profesională, dar și cu o pregă
tire pedagogică corespunzătoare 
cerințelor specifice școlii.

Analiza situației actuale o- 
feră un. tablou încă necorespun
zător al acoperirii catedrelor de 
specialitate cu cadre de pre
dare. Majoritatea profesorilor 
ingineri sînt „ai producției", 
vin la școală, predau și pleacă, 
în genere, li se contestă pregă
tirea pedagogică, preocuparea 
pentru problemele de ansamblu 
ale procesului instructiv, li se 
reproșează neparticiparea la 
preocupările didactice ale cate
drei respective. Pe drept cu- 
vînt. „Dar n-avem alții" — și 
aici se repetă șlagărul care are 
ca refren cuvintele magice : 
„condiții obiective". Din dorin
ța de conciziune, o să le repe
tăm în formulări lapidare și 
fără explicații. Din cauza nu
mărului redus de ore, la unele 
specialități nu se pot alcătui 
catedre complete ; decalajul 
material între retribuirea ca
drelor didactice și posibilitățile 
oferite de munca în producție ; 
inginerul, rupt de procesul de 
producție, își pierde posibilita
tea perfecționării tehnice, nu 
poate ține pasul cu ritmul dez
voltării tehnice ; plata cu ora 
duce la absolvirea cadrului res
pectiv de sarcinile didactice 
necuprinse strict în ora de pre
dare etc. Sîntem obligați să ne 
oprim aici, la etc., pentru că

13 decembrie 1918, ora 7 seara... „E LINIȘTE ÎN ȚARA"

• •••••

(Urmare din pag. 1)

primul număr al ziarului se pu
blica Chemarea Comitetului 
Central al Mișcării Tineretului 
Muncitor din România, in care 
se arăta că paginile ..Foii tfnă- 
rului" vor promova ideile socia
lismului științific, vor milita 
pentru organizarea activităților 
tineretului, alături de muncito
rii vîrstnici, în lupta pentru în
făptuirea societății viitoare, a 
vieții noi, eliberată de exploata
re. Articolul „Către tineri" sub
linia că lumea capitalistă își 
trăiește sfîrșitul și că in locul 
ei „se ridică o lume nouă, cu 
idei noi, cu așezăminte noi". Or
ganul Mișcării Tineretului Mun
citor din România își asuma sar
cina de a fi „stindardul îndrep
tător în luptă al fiecărui tânăr".

In lunile noiembrie-decembrie, 
tineretul muncitor a participat, 
alături de muncitorii vîrstnici, la 
numeroase greve și demonstra
ții, în Capitală ca și în alte o- 
rașe ale țării, sub lozinca : 
„Vrem pîine", „Vrem ziua 
de lucru de 8 ore", „Jos 
starea de asediu", „Trăias
că libertatea". Sub titlul : 
„Grandioasa întrunire a tinere
tului", „Socialismul" din 12 de
cembrie 1918 releva intensa par
ticipare a tineretului la aceste 
acțiuni de amploare. „Tineretul 
muncitor — scria ziarul — e Ia 
înălțimea vremurilor .’ El secon
dează, însuflețit, lupta proleta
riatului vârstnic".

In primele zile ale lunii de
cembrie 1918 au intrat în grevă 
tipografii de la „Sfetea" și „Mi
nerva", cu care s-a solidarizat 
întreaga muncitorime bucu-

reșteană. Valul grevelor a cres
cut vertiginos, culminînd cu 
luptele din 13 Decembrie 1918, 
care aveau să înscrie un mo
ment grandios în istoria miș
cării noastre muncitorești.

Răsfoind, azi. filele însângera
te ale acelei zile, ascultînd cu e- 
moție ecoul lor, căruia timpul

descria în astfel de termeni acel 
tragic moment :

„In fața lucrătorilor erau uce
nicii care rîdeau și cântau, cînd, 
la un moment, fără nici o în
științare, somare sau sunet de 
goarne, auzim din dreapta noas
tră o salvă de focuri.

în primul moment am crezut 
că se trage în aer, ca să intimi
deze lucrătorii.

faptul că, în timpul represiunii, 
au căzut, cu steagul în mînă, opt 
ucenici.

Masacrul din 13 decembrie 
1918 nuva însemnat sfîrșitul miș
cării muncitorești, pe care-1 do
riseră clasele exploatatoare. 
Desfășurarea evenimentelor a 
dovedit că, muncitorimea con
stituia-o puternică forță politică, 
de care burghezia și moșierimea

în față imaginile pline de forță 
ale uriașului fluviu de oameni 
care se mișca pe străzile Bucu- 
reștiului : o mare desfășurare de 
forțe muncitorești, conștiente de 
justețea cauzei în numele căreia 
se ridicaseră. „O mare de cape- 
te-i strada. Sînt sute și sute de 
mii / de robi și roabe—ale mun
cii _— bărbați. femei, copii", 
scria, în 1933, M. G. Bujor, evo- 
cînd amploarea și patosul de 
luptă al acelei zile. In Piața 
Teatrului Național, coloanele de 
muncitori manifestanți înaintau 
în șiruri strînse, cîntînd „Inter
naționala". In acel moment, din 
ordinul guvernului liberal, au 
intrat în funcțiune mitralierele 
și puștile...

Documentele vremii denunță 
cu vehemență sîngerosul masa
cru săvîrșit din ordinul guver
nului burghezo-moșieresc. Prin
tre cei care au înroșit cu sînge- 
le lor pavajul pieții se aflau, de 
asemenea, și tineri. „Socialis
mul" din 26 decembrie 1919

sînt multe condiții obiective.
Dar; Pe lingă acestea, mai sînt 
și realități care pot fi perfec
ționate sau chiar corectate pe 
alocuri. Bunăoară, dacă liceul 
industrial și-a cîștigat dreptul 
Ia realitate, dacă în cadrul pre
viziunilor economice se poate 
stabili un plan de perspectivă 
a dezvoltării rețelei de școli, 
deci și a necesarului de cadre 
didactice, de ce, așa cum există 
posibilitatea calificării ingine
rilor economiști reclamați de 
nevoile producției, nu ar putea 
exista perspectiva calificării 
treptate a inginerilor pedagogi? 
Din șirul argumentelor înre
gistrate la „condiții obiective" 
ne tentează abordarea mai pe 
larg a problemei despecializării 
inginerului devenit exclusiv 
cadru de predare. Există acest 
pericol ? Sîntem înclinați să a- 
firmăm că nu există. In primul 
rînd. inginerul profesor este si
lit de nivelul la care se desfă
șoară procesul instructiv, să fie 
„la zi" cu literatura de specia
litate. în timp ce, limitîndu-se 
strict la necesitățile produc
ției, uneori,. specializarea ingi
nerului din i^zină se îngustează, 
îmbrățișind strict'' ;ariâ de pre
ocupări a locului ' dă muncă. 
Poate că ar- există'înă&' Și so
luții în studierea cărora ar tre
bui investit puțirt'capital, timp 
și gîndire. în genere, în marile 
uzine există colective de cerce
tare aplicativă, se studiază or
ganizarea științifică a produc
ției, există preocupare pentru 
perfecționarea utilajului etc. 
De ce, oare, inginerul profesor 
nu ar putea, prin contract și 
obligație de muncă metodică, 
deveni membru oficial recu
noscut al acestor colective ? 
Ambele părți nu ar avea decît 
de dîștigat.

între fetișism 
și necesitate

Am răsturnat oare ordinea fi
rească a lucrurilor lăsînd mai 
la urmă abordarea problemei 
bazei materiale de care dispun 
liceele industriale ? Răspunsul 
pare, la prima vedere, paradoxal. 
DA și NU. Da, pentru că o do
tare corespunzătoare condițio
nează buna desfășurare a proce
sului instructiv-educativ, garan
tează în bună măsură eficiența 
și nivelul la care se desfășoară 
munca de transmitere a cunoș
tințelor. Nu poate fi vorba de 
indici .înalț i în însușirea cunoș
tințelor d0 chimie; fizică, mer
ceologie, electronică, fără labo
ratoare. utilaje, cabinete, ate
liere școală. Nu sînt revendica
te nici pentru a fi un adaos 
spectaculos al procesului in
structiv, nici fetișizate pentru 
absolvirea profesorului de în
datorirea de a selecta și clasi
fica științific cunoștințele ce ur
mează a fi predate și însușite, 
ci pentru că sînt unealta esen
țială de producție, determinantă 
a procesului de instruire și asi
milare a cunoștințelor tehnice. 
NU, pentru că orice început de 
drum e greu, pentru că preocu
parea pentru crearea bazei ma
teriale este preocuparea numă
rul 1 a forurilor de conducere 
și coordonare.

în cei trei ani de existență, 
elevii liceelor industriale au re
purtat succesele și mîndria pri
melor locuri obținute la olim
piade, și-au demonstrat pregă
tirea, priceperea și dragostea 
pentru meserie în fiecare sală 
a expoziției : „Tehnica se însu
șește încă în anii de școală", 
și-au demonstrat forța și per
severența în întrecerile sportive 
și campionatele școlare, își de
monstrează elanul în fiecare zi, 
cu fiecare adaus la cuantumul 
cunoștințelor acumulate. Dar ei 
se pregătesc pentru marele exa
men. pentru examenul definitiv 
și continuu, acela al confruntă
rii cu realitatea și problemele 
unei munci independente și pro
ductive. De aici, rezultă, poate, 
atmosfera cu totul specifică co
lectivelor liceelor industriale, 
de aici acele lucruri care îți dau 
satisfacție — chiar și atunci 
cînd ești nevoit să ' scrii despre 
cum ar trebui să fie și cum să 
nu mai fie.

VERONICA BÎRLADEANU

nîle elementare de libertate o- 
menească și chiar de constituție 
burgheză... Iar tovarășilor noștri 
vîrstnici — dascălii noștri care 
sînt închiși — le spunem : în 
ziua în care justiția de clasă își 
va fi dat sentința, noi, cei tineri, 
vom ști să continuăm lupta în
cepută de vou„xpre deplina vic
torie".

La un an de M evenimentele

FOST TINERI, ATUNG...
In aceeași clipă, soldații înain

tează și încep fără somație să 
lovească sălbatic cu patul armei 
și să împungă cu baioneta. A 
fost îngrozitor : trăzneau oasele 
capetelor sparte de patul armei, 
țîșnea sîngele din piepturile u- 
cenicilor pătrunse de baionete, 
cădeau lucrătorii loviți de gloan
țe, curgea sîngele șiroaie, iar ge
metele pătrundeau aerul înfio- 
rînd inimile și răpăiturile de mi
tralieră nu mai încetau".

„O impresie dureroasă—măr
turisea un martor ocular—mi-a 
făcut-o un tovarăș tînăr de vreo 
șaisprezece ani... Avea o rană 
în piept. Era lovit de moarte și 
se zbatea. La intervale întindea 
brațele și chema pe mama lui“...

„...Peste o sută de trupuri 
voinice — scria, la rîndul său, 
ziarul „Tineretul socialist" din 1 
ianuarie 1920 — se prăvăliră pe 
pavaj, și printre ele cîteva tru
puri mai plăpînde, ale scumpilor 
noștri tovarăși tineri". Același 
ziar coMemni, în ianuarie 1920,

trebuiau să țină, seamă. în toa
tă 'țara au avut loc, în zilele și 
lunile următoare, întruniri de 
protest, ale muncitorilor, s-au a-' 
doptat moțiuni în care se expri
ma solidaritatea ' cu luptătorii 
revoluționari închiși. Asemenea 
întruniri au organizat și cercu
rile „Tineretului Muncitor"/ în 
„Socialismul" din 18 martie 
1919 citim moțiunea — votată în 
adunarea generală' a cercului 
tineretului din București — de 
solidarizare cu cei închiși în 
urma demonstrației de,la 13 de
cembrie. „Tineretul muncitor 
trimite salutul său cald tu
turor tovarășilor închiși pen
tru cauza socialistă precum 
și completa noastră solidari
zare cu cei închiși lă • Vă
cărești... Ridicăm proteșlul nos
tru energic — se scria îa această 
moțiune — contra tu^ror sa
mavolniciilor, maltratărilor și 
schingiuirilor la care sîht supuși 
tovarășii noștri de către un gu
vern care sfidează toate noțiu-

din 13 decembrie 1918, „Tinere
tul socialist", publica un amplu 
articol în care se sublinia im
portanța istorică a acelei zile 
pentru mișcarea muncitorească, 
pentru mișcarea tineretului so
cialist din,țara noastră : „Sînge
le tineretului muncitoresc s-a 
amestecat atunci laolaltă cu cel 
al vîrstnicilor, — scrie ziarul — 
pecetluind astfel... solidaritatea... 
care există, care trebuie să e- 
existe în muncă și în luptă între 
tovarășii maturi și tineretul 
muncitor". Asasinatele, schin
giuirile și prigoana burgheziei — 
sublinia același articol — „și-au 
ajuns... tocmai scopul contrar și 
treptat, treptat, scăpați din ghia- 
rele inchiziției polițienești, tinc- 
rii se îndreptau spre cercul tine
retului cu mai mult îngemn șl 
cu ipai multă rîvnă deci» înain
te..." în zadar — mtmeazC ziarul 
— „stăpânirea se*; aștepta ca 13 
Decembrie să însemne moartea 
mișcării socialiste. Astăzi vedem 
mișcarea socialistă mai tare de

cît oricând șl, tot așa, mișcarea 
noastră, a tineretului socialist". 
Iar într-un alt artițoE’ziarUl. în
demna tînăra generație sa conti
nue lupta celor căzuți la 13 De
cembrie, „prin a duce steagul 
nostru înainte, tot înainte, cu 
orice sacrificii, la izbînda defi
nitivă, care este societatea so
cialistă".

Acțiunile politic? ulterioare 
ale clasei muncitoare, îndeosebi 
greva generală din octombrie 
1920, au evidențiat pregnant a- 
firmarea tot mai puternică a 
proletariatului în viața social- 
politică a țării noastre, ca forța 
cea mai înaintată a societății. 
Aceste acțiuni au reliefat nece
sitatea istorică a creării unui 
partid revoluționar capabil să 
organizeze și să conducă prole
tariatul la îndeplinirea misiunii 
sale istorice. în focul acestor 
mari bătălii de clasă s-â plămă
dit, în mai 1921, Partidul Comu
nist Român, ‘ care, continînnd 
tradițiile cele mai glorioase ale 
luptei maselor populare; ridieîn- 
du-le pe o nouă treaptă, a con
dus lupta clasei muncitoare, a 
întregului nostru popor, spre 
triumful revoluției, al instaură
rii socialismului în patria noas
tră.

Omagiind faptele mărețe ale 
înaintașilor, pildele lor de jertfă 
și eroism în lupta pentru liber
tate, pentru dreptate și progres 
social, tineretul României socia
liste — care trăie$fe‘! și muncește 
într-o epocă în care idealurile 
vechilor generații de luptători 
s-au înfăptuit pe deplin — e 
mîndru să continue, prin mun
ca șa. entuziastă, închinată pa-’ 
triei și partidului, tradiția lumi
noasă a unui trecut glorios.
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SEMNIFICA ȚI A
celor ce au răspunderea politica științifică i 

Comunist Român, ș 
patriei socialiste to 
elanul tinereții, in

demonstrațiile 
de exploatarea 
sau de procese 
Vizînd poten- 
efortului uman

U.T.C., utecîș- 
au contribuit 
peste 120 000 
au colectat a- 
de fier vechi.

și ile Io copoi
• AȘTEPTAȚI ASPIRATORUL

ALEXANDRU RADU CRISTIAN, din subre- 
dacția voluntară a „Scânteii tineretului** în jude
țul Sălaj, face o propunere pe care am reținut-0 • 
„insistați, vă rog, la forurile competente să do
teze biblioteca din Gîrbou cu un aspirator. Intru, 
ne scrie el, în biblioteca din comună și tulbur cu 
pioșenie un strat gros de praf de pe cărți în cău
tarea anului de apariție : 1950, 1958; Cel mai re
cent : 1963.

—- Ediții noi nu aveți ?, întreb.
■— Nu, mi se răspunde prompt.
Pătrund în depozit și descopăr totuși cărți apă

rute de curînd. întreb iarăși :
,— De ce nu le expuneți ?
— Și așa nu le citește nimeni, vine din nou răs- 

punsul**.
Așadar, spre Gîrbovu a plecat un aspirator de 

cea mai bună calitate. Va face, garantăm, curățe
nie exemplară. Vor dispare nu numai praful, ci și 
îacilele mai vechi ale celor ce au răspunderea 
circulației cărților...

• S-A GĂSIT PĂGUBAȘUL

nu vezi la doi pași. Tre- 
______ _ . .. _ alergînd cu multe zeci de 

kilometri la oră. Din el, pe linia ferată Tr. Seve
rin-Timișoara, între stațiile Domașnea-Poarta, se 
aruncă un colet.

Pînă aici, așa ne imaginăm că s-au desfășurat 
lucrurile. Mai departe, însă, nu-i nici un fel de 
imaginație. In zorii zilei, Ion Fiat și Alion Micșes- 
cu, doi tineri, buni prieteni, merg la stropitul po
milor. în niște mărăcinișuri observă un colet ciu
dat, un geamantan greu, după aparențe. îl ridică 
și-l duc la șeful postului de miliție. Este deschis 
— și acolo, ce să vezi ? 82 de articole de îmbrăcă
minte, plus niște documente. Directorul școlii 
generale din Luncavița, tov. ION BLUJDEA, caic 
ne-a relatat întîmplarea, încheie simplu : bucurie 
mare pentru cei doi tineri, păgubașul a fost iden
tificat. Șeful postului, plutonierul Sever Ciocan, a 
notat pe un plic : Jenică Hurduc, muncitor ma
caragiu la „Oțelul roșu".

Despre „tovarășul" lui de drum nu se știe însă, 
pînă acum, nimic.

Noapte. întuneric de 
nul își continuă drumul latre prind «ren de aparate de 

măsură și control Otopeni —

București

Se lucrează
conexiunilor

schema de

la verificarea

electrice

automatizare
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experință avind mai ales orga
nizațiile U.T.C. de la Uzina 
„Grivița Roșie**, U.M.R.M.R., 
„Tehnometal**, „Dacia**. Com
plexele de cale ferată. S-au do
vedit utile pentru stimularea 
și valorificarea complexă a ap
titudinilor tinerilor lucrători 
schimburile de experiență 
întreprinderi, 
practice legate 
unor noi utilaje 
tehnologice noi. 
tarea eficacității
productiv, s-au adăugat acestora 
în gama largă de forme și acți
uni de influențare, conferințe 
tehnice, simpozioane. sesiuni 
tehnico-științifice. O seamă de 
acțiuni bune, interesante sub as
pectul influenței educative exer
citate in legătură cu integrarea 
tinerilor în colectivele de muncă, 
au avut în vedere cultivarea 
răspunderii personale față de 
respectarea strictă a normelor 
disciplinei muncii, folosirea in
tegrală a timpului de lucru, ca
litatea produselor și consumul 
rațional de materii prime și ma
teriale. Astfel, dezbateri cu ti
nerii de la Uzina .Grivița Ro
șie", complexul C. F. Grivița, 
^Larotnet". organizarea unor ci
cluri de intilniri pe tema atașa
mentului față de muncă și între
prindere. emisiuni la stațiile 
de radioamplificare „Tehnome
tal*, Uzina „Grivița Roșie**, 
U-M.R.M.R., discuții individuale 
operative, invitarea unor munci
tori fruntași cu prilejul „Zilei 
Uzinei" s-au remarcat ca pres
tigioase momente educative, 
contr^buinâ la creșterea respon-

sabilității profesionale și soci
ale. a atitudinii civice a tineri
lor lucrători. O dovadă a uneia- 
semenea înalte conștiințe cetă
țenești a constituit-o și par
ticiparea la acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică. _Răspunzînd 
Chemării C.C. al ” 
tii din sectorul 8 
la amenajarea a 
m..p spații verzi, 
proape 9 700 tone 
au participat la lucrările de pre
venire și combatere a efectelor 
secetei, la campania agricolă de 
recoltare.

în modalități diverse, proprii 
fiecărui colectiv de muncă, răs- 
punzînd problemelor, preocupă
rilor acestuia. S-a insistat, spre 
exemplu, asupra imperativului 
de a se întreprinde acțiuni prin 
care să se contribuie la stabi
lizarea fiecărui tînăr la Jocul 
de muncă potrivit pregătirii, 
aptitudinilor sale, preîntîmpi- 
nîndu-se astfel tendințele uno
ra de a-și schimba meseria la 
cîteva luni după absolvirea 
școlii profesionale, sau de a 
trece de la un loc de muncă la 
altul. O cerință majoră rămîne,

altele, în legătură cu respecta
rea proceselor tehnologice sau 
cu tematica lecțiilor unor 
cursuri de calificare, perfecțio
nare, specializare etc.

Un asemenea mod diferențiat 
de acțiune presupune și atenție 
specială pentru pregătirea ele
vilor în școlile profesionale — 
mai ales în legătură cu cadrul 
și eficiența practicii în produc
ție — față de găsirea unor noi 
soluții de perfecționare și afir
mare profesională pentru tine-

PLENARĂ A MUNCII

Analiza profundă, realistă, e- 
fectuată în cadrul lucrărilor 
Conferinței a reliefat, în spi
ritul unei consecvente preocu
pări de perfecționare a întregii 
activități în organizațiile U.T.C. 
din întreprinderile, instituțiile, 
școlile sectorului 8, direcții și 
obiective importante ce vor ne
cesita, mai mult decît pînă a- 
cum, acțiune organizatorică, in
tervenție educativă permanentă,

pentru activitatea tuturor co
mitetelor U.T.C., cunoașterea 
situației reale, a problemelor 
specifice din fiecare unitate 
productivă, astfel îneît, pentru 
integrarea profesională a tine
rilor, sub aspectul adaptării la 
anumite împrejurări, cerințe și 
sarcini, să fie date soluțiile a- 
decvate — în unele locuri re
feritor mai ales la utilizarea 
optimă a timpului de muncă, în

rii din institutele de proiectări 
și cercetări. împlinirea tuturor 
acestor deziderate, ridicarea pe 
o treaptă superioară a întregii 
activități, la nivelul înaltelor 
sarcini conferite de partid or
ganizațiilor U.T.C., va pretinde 
o participare activă, responsa
bilă, din partea fiecărui ute- 
cist, noi căutări și eforturi or
ganizatorice, perfecționarea sti
lului de muncă al comitetelor

U.T.C. Prin delegații celoi 
17 000 de tineri, Conferința a a- 
firmat hotărîrea ca, folosind ex
periența acumulată de-a lungu 
anilor, capacitatea organizato
rică. puterea de cuprindere ș 
influențare a tineretului, or
ganizațiile U.T.C. din secto: 
să-și intensifice eforturile pen
tru mobilizarea întregului tine
ret la realizarea sarcinilor d< 
producție, pentru stimularea ș 
sprijinirea activității destinat! 
pregătirii profesionale și poli 
tice în vederea cultivării îr 
rîndurile tinerilor a unei ati 
tudini militante, active, pusă îi 
slujba idealurilor societăți 
noastre socialiste.

într-o atmosferă de putemi» 
entuziasm, participanții la con 
ferință au adoptat o telegram; 
în care, dînd glas sentimentelo 
lor cele mai adinei, se spune 

„Făgăduim solemn că în în 
treaga noastră activitate von 
urma neabătut cuvîntul parti 
dului, vom sădi în conștiințî 
tinerilor puternice convinger 
politice și ideologice, înarmîn 
du-i cu ideile marxism-leninis 
mulul, cu 
Partidului 
vom dărui 
patosul și 
treaga noastră viață și puteri 
de muncă.

Delegații la Conferința orga 
nizației U.T.C., exprlmînd gin 
durile și sentimentele întregu 
lui tineret din sectorul 8, asi 
gură Comitetul Central al Parti 
dului Comunist Român, pe dum 
neavoastră, personal, iubite to 
varășe Nicolae Ceaușescu, ci 
vom dedica toată capacitatei 
noastră de muncă, întreag; 
noastră energie, cauzei nobile ; 
partidului nostru, politicii ‘ sal 
conseovente de înălțare a Ro 
mâniei socialiste pe noi culm 
ale progresului și civilizației".

însemnări

I. BODEA
(după scrisorile corespondenților 

noștri voluntari)

• dNTAȚI, DAR MAI TARE!

ORGANIZATORICE ?
Supărarea lui MIHAI GHEORGHE, elev în 

clasa a XH-a E la liceul „Gheorghe Șincai din 
Capitală, a început de la faptul că în școala lor 
a luat ființă acum un an o formație de muzica 
ușoară. Au dat băieții mai multe spectacole și, 
după cum ne scrie corespondentul, ele au plăcut 
Pasiunile cer sacrificii. Membrii orchestrei au pro
curat instrumente („unul dintre noi, deși este un 
ciclist pasionat, și-a vîndut bicicleta și a cumpărat 
un amplificator**). Alte două amplificatoare ale 
școlii — care nu funcționau — au fost reparate 
de elevi. Dar a venit vacanța și cele două ampli
ficatoare li s-au luat.

După vacanță, nu li s-a restituit decît unuL Ce'i 
care ne scrie e conducătorul formației. Fiindcă se 
apropie un nou spectacol, el ne cere o părere : ,ce 
să facem, e bine să eîntăm în continuare împru- 
mutînd de colo și de colo cele absolut necesare, 
sau să ne lăsăm păgubași ?“

Cîntați, prieteni, dar cît mai tare, să audă cine 
trebuie !

Ce frumos orotâ, văzvte ce sus, aces’e construcții I 
Cores pen destul np$*rj — N. COȘOVEANU — în
cearcă, Inso, c pătrundere în -•erior, raportind chel- 
fuiel e de — jncă și matele e c stadiul și funcțio
na »a rea oceror «oi co^s*rucjii agrotehnice. (AMĂ

NUNTE ÎN REPORTAJUL ALĂTURAT).

AH, AMBALAJ
Cînd vine vorba despre am

balaje, toată lumea se ia cu 
mîinile de cap :

— Nu există zi să nu avem 
discuții pe tema ambalajelor !

— Avem necazuri mai mari 
cu ele decît cu marfa !

Mulți, după cum ne-au măr
turisit, au ajuns chiar să plece 
din comerț din cauza acestor 
greutăți interminabile... Dar, 
să vedem care e situația în ca
zul de față.

Constrîngeri 
formale...

Dacă intri la O.C.L. Ali
mentara, Sector 1, unitatea 
66, din str. C.A. Rosetti, nr. 
26. într-o zi de grafic pentru 
ridicarea ambalajelor, întîi- 
nești o aglomerație neobișnuită, 
Cauza ? Aproape tot persona
lul este mobilizat la scoaterea 
ambalajelor. Cei rămași la ra
ioane cu greu pot face față 
solicitărilor (și acest fenomen 
se repetă de două ori pe săp- 
tămină). In mod normal, ope
rațiunea nu ar lua prea mult 
timp, dar, în condițiile vitrege 
de aici, scoaterea ambalajelor 
din pivniță, pe o scară îngus
tă și lungă de 25 m-, este un

adevărat infern și dureșză,. de 
fiecare dată, nu mal țJuțin de 
șase ore. Altă unitate : O.C.L. 
Alimentara, Sector 1, din str. 
Av. Radu Beller, nr. 9, nu dis
pune nici măcar de o pivniță, 
ambalajele fiind ținute într-o 
curte comună cu locatari, fără 
posibilități de împrejmuire. 
Consecințe ? De nenumărate 
ori,s-au dat inventare „bune" 
Ia marfă, dar s-a plătit Ia 
ambalaje...

— Abia în noile proiectări 
— precizează ANTOANETA 
CRISTESCU, șef adjunct al 
Serviciului Construcții-Inves- 
tiții din cadrul Consiliului 
Popular al Municipiului Bucu
rești — ca urmare a numeroa
selor sugestii și propuneri, 
s-au prevăzut spații de depo
zitare a ambalajelor, închise, 
acoperite și separate pentru 
fiecare unitate, realizate din 
materiale ușoare, economice, 
intr-un sistem constructiv sim
plu, cu un grad de finisaj mi- 
n>i.

— Dar în ce privește vechi
le unități ?

— Pențru acestea, chiar 
dacă am aloca fonduri de in
vestiții, nu am avea unde să 
construim asemenea depozite. 
Situația trebuie rezolvată alt

fel, prin ritmicitatea ridicării 
ambalajelor.

...ți cîteva vicii 
de fond

Activitatea la IRVA a făcut, 
în ultimii ani, e drept, un pas 
înainte: s-au stabilit grafice 
periodice, s-a urgentat ridi
carea ambalajelor și o mal

spatiile care și pentru marfă 
sint insuficiente, se blochează 
căile de acces in depozite ți 
suferă, in ultimă instanță. În
suși procesul de aprovizionare 
și vin zare, ca să nu mai vor
bim de pericolul de degradare, 
de incendiu și altele. (ION ON- 
CIOIU, șeful Serviciului co
mercial, ce la O CX. Confec- 
ția-București).

VITRINA și reversul ei
rapidă circulație a mijloace
lor de transport prin recep
ția cantitativă — la fața locu
lui și calitativă — la IRVA 
etc. Ce folos însă că s-au re
zolvat unele situații, dacă a- 
cestea, la rîndul lor, au dat 
naștere altor neajunsuri 1

Cum se respectă, de exem
plu, graficele stabilite de co
mun acord cu IRVA ?

— Deși avem contract pen
tru a se ridica ambalajul de la 
unitățile noastre o dată sau de 
două ori pe lună, trec cite o 
dată și trei luni și IRVA nu 
vine să Ie ia. Se formează 
astfel stocuri de ambalaje, in

Situația îmbracă forme și 
mai neplăcute Ia alimentare, 
unde volumul de ambalaje este 
mai mare ți riscurile, evi
dent, mai multe. Chiar cind 
se respectă ziua de gra
fic. rareori se ridică am
balajul în totalitate. Sînt și 
cazuri cind IRVA, deși pro
mite, nu vine în ziua respec
tivă și atunci ambalajul sau 
trebuie transportat la loc — 
deci timp pierdut — sau se 
lasă pe trotuar — și dispare...

Revenind la punctul de ple
care al anchetei, putem afir
ma deci că, in majoritatea ca
zurilor, greutățile privind am-

IARNA
Pe zi ce trece, semnele ier

nii sînt mai evidente și puținul 
timp care a mai rămas pînă la 
ceasul cînd satul, retras din 
cîmp, își va concentra activita
tea în zootehnie, reclamă un 
plus de chibzuință, o intensifi
care a eforturilor pentru termi
narea neîntîrziată a pregătirilor 
în cele mai mici amănunte în 
vederea desfășurării normale a 
producției..Jndeoșebi anul aces
ta, cînd sec'eth, cum -bine st 
a diminuat • considerabil 
cîmpului, alte pierderi cauzate 
de neglijente în însilozarea și 
folosirea resurselor furajere sau 
de consum suplimentar de calo
rii — în cazul în care adăpostu
rile nu asigură microclimatul 
corespunzător — sînt cu totul 
inadmisibile.

Impus comparării acestui im
perativ, stadiul pregătirilor 
pentru iernat în cooperativele 
agricole din județul VRANCEA

0 FATALITATE A CARENȚELOR

dovedește că, pînă în prezent, 
unele unități au reușit să reali
zeze construcții noi, să le pună 
la punct, reparîndu-le pe cele 
vechi, preocupîndu-se totoda
tă de asigurarea și depozitarea 
cantităților de furaje — pe sor
timente și calități corespunză
toare. Exemple am putea cita. 
Puține. însă, raportate la numă
rul celor aproape o sută de uni
tăți cîte sînt în întregul județ. 
Pentru că, privind situația fie 
și numai pe ansamblu — mai 
întîi la construcții — din cele 
46 mari obiective prevăzute a fi 
ridicate în acest an, pînă spre 
sfîrșitul lunii noiembrie, termi
nate erau mai puțin de jumăta
te. Aceasta, datorită mai ales 
unor cauze subiective, în gene
ral carențele fiind de ordin 
organizatoric. Este vorba în pri
mul rînd de începerea cu întîr- 
ziere a lucrărilor, neasigurarea 
la timp a autorizațiilor de con
strucții, a repartițiilor de ma
teriale. De pildă, la Mărășești, 
pentru un grajd de 100 taurine, 
acum ridicat pînă la centură, 
autorizația de construcție a fost 
obținută abia în luna septem
brie. Și totuși, animalele vor 
ierna în el. Cum? „Improvizat** 
— ne declara deschis președinte
le cooperativei, ing. Ion Popa. 
Cazuri asemănătoare la Făurei, 
Ia Măicănesti, întirzieri păgu
bitoare întîlnindu-se și la ma
ternitățile pentru scroafe, în- 
grășătorii și saivane. La Dio- 
chești, un efectiv de 110 porcine 
nu are încă asigurate spațiile de 
cazare pentru că... timp de a- 
proape un an. cooperativa nu a 
găsit de unde să-și procure 
materialele de construcții. La 
fel la Ciușlea. pentru adăposti- 
rea a 160 de porci și scroafe. 
La Sihlea, 400 de oi nu au sai
vane și tot aici nu se știe cum 
vor ierna fi 125 taurine.

Alături de obiectivele nei, pre-

văzute a fi ridicate în scopul 
extinderii spațiilor de adăpos- 
tire, în toate unitățile agricole 
se ridică și problema efectuării 
reparațiilor curente la adăpos
turile vechi. Și cum aceste re
parații nu fac obiectul unor 
cheltuieli mari de muncă și ma
teriale, normal ar fi fost ca 
treburile, cel puțin în această 
privință, să fie terminate. Este 
drept că în unele unități adăpos
turile au fost dezinfectate, gea
murile completate, ușile, pla
foanele și pardoselile reparate, 
în altele, însă, au fost trecute... 
cu vederea. Prețul neglijențelor 
din iarna trecută este elocvent. 
Din cele 638 bovine 5 700 
porci, 8 300 oi și aproape 80 000 
de păsări, efective moarte în 
întregul județ pînă în luna sep
tembrie, majoritatea s-au înre
gistrat înainte de sosirea primă
verii, sau ca urmare a ieșirii 
lor bolnave din iarnă, tocmai 
datorită microclimatului neco
respunzător în care au iernat. 
Dacă nu se va acționa energic 
nici acum, în scurtul timp care 
a mai rămas pînă la venirea 
gerurilor, consecințele vor fi 
și mai costisitoare. La Gologanu. 
din 8 grajduri, plafoane nu au 
completate decît două, iar prin 
acoperișuri, ridicate la peste 8 
metri de podea, fără a exista 
nici o izolație termică, plouă ; 
din uși abia de au mai rămas 
urme, iar din saivane doar 
scheletele. „Așa au iernat și 
anul trecut** — ne spunea preșe
dintele cooperativei Iancu 
Turcitu. Dar acum au ieșit din 
iarnă ? 14 taurine, adică mai 
bine de 20 la sută din efectivul 
unității, au murit înainte de 
primăvară. Și atunci, firește, se 
pune întrebarea ce se așteap
tă ? Intervenție, sprijin pentru 
procurarea materialelor nece
sare, sau vreo altă soluție de la 
specialiștii organelor agricole

județene ? De altfel un mode 
al sprijinului pe care îl acord 
aceste organe unităților ni- 
oferă „rezolvarea** în cazul coc 
perativei agricole Odobești că 
reia după ce în principiu i s 
aprobă (!?) desființarea sectoru 
lui zootehnic, nu i se mai admi 
te sacrificarea sau livrare 
ultimelor două vaci și 9 scroa 
fe reformate. ..Ce vreți, să ste 
grajdurile goale, de asta le-a 
construit?** se adresează conduce 
rea Direcției agricole județea 
președintelui din Odobeșt 
Chirică Privechiu. Discuția. 1 
care am fost întîmplător pre 
zenți, este elocventă, și am n 
dat-o în speranța că altc^oi 
gane vor înțelege ceea ce xr€ 
buie.

în județul Vrancea, acum, î 
prag de iarnă, un deficit mare < 
xistă și în balanța furajelor. Di 
necesarul de 36 mii de tone fî 
asigurat nu este nici jumătat 
La suculente lipsesc circa 1 
mii tone, la grosiere 15 mii tor 
și 8 mii tone la concentrat 
Este adevărat că deficitul c 
fîn a fost determinat de secet 
Producții bune însă se putea 
obține la culturile succesiv 
Cooperativa din Mărășești, ei 
tinzînd aceste culturi, a reuș 
să obțină 750 de tone suculent 
în loc de 400 cît își planificas 
însilozînd peste prevederile in 
țiale, în același scop și 200 tor 
de coceni. în cele mai mul 
unități însă lipsa fînurilor nu 
fost suplinită cu nimic, culturi 
succesive fiind pășunate în ce 
mai mare parte. La Gologan 
de pe 370 hectare cu porurr 
siloz, nici un kilogram n-a fo 
însilozat, întrega suprafață fiir 
pășunată. La fel la Milcovt 
Răstoaca etc.

De la o zi Ia alta ne pute: 
aștepta la o schimbare brusc 
a vremii. Măsurile energice 
urgente pentru ca iarna să r 
găsească unități nepregăti 
sînt mai mult decît necesar 
De fiecare ceas depinde rezo 
varea neîntîrziată a lor, pentj 
adăpostirea • • - • 
punzătoare 
de animale

și hrănirea core 
a întregului efect 
pe tot timpul iern

N. COȘOVEAN

ELE!...
balajele, de care se pling a- 
proape toți lucrătorii din co
merț. se datoresc nu proastei 
gospodăriri a unităților res
pective, ci organizării defec
tuoase a acestui sector.

In același timp, prin con
sultarea mai multor inter
locutori (gestionar-, a perie 50 
de unități din Capitală, șefi de 
servicii și conducători ai unor 
întreprinderi și instituții co
merciale. din MCI și MTUi, 
am căutat să desprindem și o 
serie de posibilități reale 
pentru curmarea neajunsuri
lor semnalate :

1. Extinderea sistemnlni de 
aprovizionare indutrie-direet 
magazin (mațina venită cu 
marfă să plece cu ambalaj), 
acolo unde beneficiarul e unic 
și ambalajul se poate returna 
imediat, așa cum se ți proce
dează in prezent pentru lapte, 
bere, piine etc.

2. Respectarea graficelor, a- 
cordindu-se prioritate unități
lor in funcție de volumul am
balajelor și de consecințele 
neridicării lor in timp optim.

3. Recuperarea sticlei cu un 
preț. în mică măsură, inferior 
celui la care urmează a se 
vinde, diferență care să per

mită recuperarea Întregului 
fond de sticle oferit de popu
lație (inclusiv cu etichete, cio
bite) ți din care să se acopere 
cheltuielile eu reconditionarea 
celor neeorespunzătoare.

4. Unificarea prețurilor la 
sertimente de ambalaj lemnos, 
eu caracteristici dimensionale 
fearte apropiate, dar de valori 
diferite (ceea ce creează ade
vărate haosuri in gestiune) | 
dacă nu ca preț de vinzare. 
atunci prin practicare* unui 
preț unic de circulație intre 
întreprinderile beneficiare ți 
unitățile comerciale.

Luarea unor asemenea mă
suri se impune cu atit mai 
mult cu cit. se știe, minusu
rile la ambalaje, conform unui 
H.C.M. mai vechi, se impută 
gestionarilor o dată și jumă
tate cît valorează — dispoziție 
ce ea însăși în condițiile actua
le s-ar cuveni, credem, revi
zuită.

Cu condiția, bineînțeles, ca 
cele de mai sus să nu rămînă 
doar... pe hirtie, ambalaje 
strălucitoare, dar fără nici un 
conținut.

ELENA POPA I

VOLUPTATEA

CATASTROFEI
(Urmare 

din pag. I)

ne trezim eu niște 
necunoscuți izbuc
nind prin podele 
sau din pivnițe ? 
Vreasăzică încotro 
te uiți există o prin 
mejdie. Nu era anul 
trecut să dea un 
meteorit peste noi ? 
Unde mai pui can
cerul, grija Hong- 
Kong, tuberculoza și 
alte năpaste ? Pe 
scurt aglomerarea 
de știri proaste îți 
dă un desgust de 
viață, o teamă se
cretă care mai e și 
cultivată pe deasu
pra.

Nu ar fi mai firesc 
să auzim de dimi
neață pînă seara 
știri de genul ăsta : 
La Nissa au fost a- 
runcați în ultima 
bătaie cu flori un

milion de tranda
firi ; Onasis a o- 
ferit un cartier nou- 
nouț sinistraților din 
Iran ; Un accident 
de cale ferată a fost 
evitat de curajul u- 
nui mecanic care își 
petrece concediul la 
ora de față la 
Miami ; O tinără și 
lipsită de mijloace 
fată a cîștigat un 
milion de lire ster
line la loțerie; Doc
torii cred că au gă
sit leacul împotriva 
durerii, medicamen
tul se distribuie 
gratuit la toate far
maciile ; O sută de 
mii de copii vor fi 
oaspeți pe lună unde 
s-a și amenajat un 
Orășel al celor pînă 
la 5 ani și jumătate; 
O imensă prăjitură 
de ciocolată a fost 
oferită de Cofetarii 
Mondiali Reuniți ce

lor mai nesățioa 
femei ; S^a descop 
rit băutura care 
îmbată, mai tare 
whiskyul și ca Ma 
telul, ea poate 
preparată de căt 
oricine fără instal 
ții speciale ; Un s 
vânt a descope 
microbul războaie!' 
Generalii belic< 
vor fi vaccinați pi 
ventiv, și așa n 
departe...

Știm că asemen 
informații sînt gr 
de aflat în țări pi 
care bîntuie molii 
coneurenței și 
spaimei, a cruzir 
și scandalului. E 
măcar un spirit n 
selectiv în prelv 
rea știrilor fune: 
care „colorează" s 
mărul cotidian 
informației put< 
pretinde, nu ?

Ce spuneți, nu 
o idee ?
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IERI, ÎN CAPITALĂ AU DEPUS JURĂMÎNTUL MILITAR NOI SOLDAȚI Al TRUPELOR M. A. I.

Luni a sosit în Capitală o de
legație a Comitetului guverna
mental pentru problemele turis
mului din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, condusă de Uher 
Jindrich, președintele Comitetu
lui.

Membrii delegației vor purta 
convorbiri privind dezvoltarea 
schimburilor turistice dintre cele 
două țări.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți Gheorghe 
Teodorescu, vicepreședinte al 
Oficiului Național de Turism, 
precum și membri ai Ambasadei 
R. S. Cehoslovace la București.

Au luat parte Ion Brad, vice
președinte al Comitetului de Stal 
pentru Cultură și Artă, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa- 

Gheor- 
al In- 
relații 

oameni

gerilor externe, Mihnea 
ghiu, prim-vicepreședinte 
stitutului român pentru 
culturale cu străinătatea, 
de teatru, ziariști.

în Ca-

Luni dimineața a părăsit Capi
tala îndreptîndu-se spre patrie 
ministrul industriei forestiere și 
economiei apelor al R. S. Ceho
slovace, Hanus Julius, care ne-a 
vizitat tara la invitația ministru
lui economiei forestiere, Mihai 
Suder.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți ministrul e- 
conomiei forestiere, adjuncți ai 
ministrului, membri ai conducerii 
Comitetului de Stat al Apelor, 
precum și Karel Kurka, ambasa
dorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Duminică seara a sosit _____
pitală Aii Al Kosh, noul amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Arabe Siriene 
în Republica Socialistă România, 
în cursul zilei de luni a fost 
primit la Ministerul Afacerilor 
Externe de George Mâcovescu, 
prim-adjunct al ministrului, în 
legătură cm apropiata prezentare 
a scrisorilor sale de acreditare.

La invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., luni dimineața a 
sosit în Capitală scriitorul sovietic 
Alexeev Serghei Petrovici, care va 
lua parte la manifestările organi- 
.zate în țara noastră în cadrul 
„Săptămînii literaturii sovietice 

L pentru copii", între 10 și 17 de
cembrie.

• LA FACULTATEA de agri
cultură a Universității din Craio
va, au început luni lucrările unui 
simpozion republican, în cadrul 
căruia timp de o săplămînă, spe
cialiști din stațiunile experimen
tale zootehnice și din unitățile a- 
gricole cu profil zootehnic vor 
analiza variate 
de creșterea și 
lor de animale.

probleme legate 
ameliorarea rase-

din București a

Ambasadorul R. S. Cehoslova
ce, Karel Kurka, a oferit luni un 
cocteil cu prilejul turneului Tea
trului Național din Praga la Bucu
rești.

Universitatea 
organizat luni în aula Facultății 
de drept o festivitate consacrată 
aniversării a 20 de ani de la 
adoptarea Declarației universale 
a drepturilor omului de către A- 
dunarea generală a Organizației 
Națiunilor Unite.

Cu acest prilej, prof. dr. docent 
Mircea Lepădătescu, decanul Fa

pompierilcr .prezenți, conduce
rii de particT și de stat, pen
tru onoâtea "Ce le revine de a 
apăra cuceririle revoluționare 
ale patriei.. •

După depunerea jurămîntu* 
lui, au defilat prin fața tribu
nei militari pompieri pe ma
șinile de luptă. Alături de 
tunurile de apă, .seînteind în 
raze te soarelui SSce de iarnă, 
au defilat mașinile de inter
venție care, nu de puține ori, 
au salvat de la mistuirea flăcă
rilor și bunuri materiale și 
vieți omenești. Și sîntem si
guri că jurămîntul depus de 
fiii acestui pămînt va fi res
pectat, așa cum l-au respectat 
și eroii din Dealul Spirii, din 
războiul de independență, din 
timpul insurecției armate...

mandantul pompierilor, a tov. 
Virgil Cazacu i— secretar al 
Comitetului Municipiului Bucu
rești âl P.C.R., reprezentan-

Ieri dimineață, într-un de
cor de iarnă, urmașii eroului 
Pavel Zăgănescu, care au apă
rat în 1848 Dealul Spirii, au de
pus jurămîntul militar — le- 
gămintul fierbinte al credinței 
față de partid, față de glia 
strămoșească, față de poporul 
nostru și de realizările lui.

Aliniați de paradă, din 
glasurile tuturor pompieri
lor rnunîclpiuîui București, 
jurămîntul a devenit un act 
solemn, un act al demnității și al 
onoarei. Cuvintele lor : „Eu, ce
tățean al Republicii Socialiste 
România, intrînd în rîndurile 
Forțelor Armate, jur să fiu de
votat poporului muncitor, pa
triei mele și conducerii de stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia"... au străbătut toate dis
tanțele țării, au venit din A- 
puseni și Maramureș, din Mol
dova și din Banat, din Mun
tenia și Dobrogea ; mii de ti-

neri veniți pentru a se pregăti 
și instrui să păstreze cuceririle 
revoluționare ale României 
Socialiste. In fața generalului

(Agerpres)

cultății de drept, a vorbit despre 
semnificația acestei Declarații și 
realizarea prevederilor ei în viața 
societății noastre socialiste.

științifice și acțiunii 
pentru a-

Membri ai colectivului Tea
trului Național din Praga s-au 
întîlnit, luni dimineața, la 
sediul Asociației oamenilor de
artă din instituțiile teatrale și ® 
muzicale — A.T.M.. cu oameni 
de teatru și ziariști din Ca- £ 
pitală.

Salutîndu-i pe oaspeți, ar- 
tista emerită Dina Cocea," 
prim-secretar al A.T.M., a a- 
preciat spectacolele prezentate® 
pînă acum de artiștii teatrului 
praghez cu piesa „Casa Ber- £ 
nardei Alba" și le-a urat suc
ces în continuare în cadrul 
turneului pe care îl întreprind w 
în țara noastră.

Simpozionul „Cercetarea științifică și acțiunea
cultural-educativă pentru

LEGĂMINT
- A

SOL EM N

VICTORII ALE TENISME- 
NILOR NOȘTRI LA HA

VANA

La Havana a avut loc o 
nouă întîlnire de tenis între 
un lot de jucători români și 
selecționata Cubei. Gunther 
Bosch l-a învins cu 2—1 pe 
Brito, Ion Sântei a dispus cu 
2—0 de Camarotti, iar Cons
tantin Popovici l-a întrecut cu 
2—0 pe Manolo Suarez. în 
partida de dublu, perechea 
Camarotti—Medina a cîștigat 
cu 3—1 în fața cuplului Po
povici—Bosch.

CEL MAI BUN SPORTIV 
FINLANDEZ AL ANULUI

In urma unui plebiscit, titlul 
de cel mai bun sportiv finlan
dez al anului 1968 a fost a- 
tribuit halterofilului Kaarlo 
Kangasniemi, campion olimpic 
la Ciudad de Mexico. El a to
talizat 1 312 puncte, fiind ur
mat de Kaija Muștonen (pati
naj viteză) și Jorma Kinunnen 
(suliță).

locotenent Alexandru Dănescu 
— adjunct al ministrului Afa
cerilor Interne, a generalului 
maior Constantin Mleșniță 
secretarul consiliului politic al 
trupelor M.A.I., a generalului 
locotenent Pamfil Tatu — co-

ților Uniunii Tineretului Co
munist și a altor organizații, 
soldatul Gheorghe Crăiescu din 
„Compaftia erou sergent ma
jor post mortem Amaximoaiei 
Ilie“ a mulțumit, în numele ȘTEFAN GANESCU

TOT PATTERSSON... 
DAR NU FLOYD

Greul american de culoare, 
Ray Pattersson, fratele fostului 
campion al lumii, a susținut o 
întîlnire amicală la Stockholm 
în compania spaniolului Mari
no Ecchevarria. Pattersson a 
terminat învingător la puncte. 
Ray Pattersson s-a stabilit 
acum 5 ani în Suedia, unde 
conduce și o sală de box.

MARATONUL 
„FUKUOKA"

Tradiționalul maraton inter
național de la Fukuoka a fost 
cîștigat de englezul William 
Adocks, care a parcurs 42,195 
km în 2h 10’ 47” 8/10. Pe lo
curile următoare s-au clasat 
Yoshiaki (Japonia) — 2h 12’ 
40”6/10 și Ueoka (Japonia) — 
2h 13’47”.

RON CLARKE REFUZA... 
PROFESIONISMUL

Cunoscutul atlet australian
Ron Clarke a primit o ofertă

din partea unui manager din 
S.U.A. să treacă la profesio
nism. Clarke a refuzat această 
ofertă, declarînd că el nu se 
poate despărți niciodată de 
amatorism. In încheiere, el a 
mai spus : „In atletismul a- 
mator mi-am făcut mulți prie
teni pe care îi iubesc mai 
mult decît banii".

Echipa de rugbi Rapid 
București, care întreprinde un 
turneu în R. D. Germană, a 
susținut un meci la Leipzig 
în compania echipei Loko
motiv. Rugbiștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
11—3 (0—3). Ieri, Rapid a 
învins cu 19—6 (8—3) o se
lecționată. a R. D. Germane.

(Agerpres)

TURNEUL DE ȘAH 
„ACROPOLE"

După șapte runde, în turne
ul internațional de șah „Acro
pole" de la Atena conduce 
Kavalek (Cehoslovacia) cu 5,5 
puncte (1), urmat de Parma 
(Iugoslavia) — 5,5 puncte,
Tringov (Bulgaria) — 5 puncte 
etc. Reprezentantul României 
la acest turneu, Victor Ciocîl- 
tea, ocupă locul 11 cu 2 
puncte și o partidă întreruptă, 
în runda a 6-a, Ciocîltea a 
pierdut la Kokoris (Grecia), 
iar în runda a 7-a l-a învins în 
34 de mutări pe Rizopoulos 
(Grecia).

TINERII
ROMÂNI

IN

HANDBALIȘTI 
— VICTORIOȘI 
FRANȚA

s-a desfășurat me-
1 de

La Metz s _ ____
ciul internațional amical de 
handbal masculin dintre echi
pa de tineret a orașului Bucu
rești și o selecționată a regiu
nii Lorraine. Victoria a reve
nit handbaliștilor români cu 
scorul de 18—13.

BASCHET

Ieri, în sala Ateneului Ro- 
mân, s-au deschis lucrările 
Simpozionului „Cercetarea ști
ințifică și acțiunea cultural- 
educativă pentru adulți", or
ganizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și In- 
stitutul de științe pedagogice, 

F în colaborare cu Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România și 
mitetul Central al Uniunii 
neretului Comunist.

Simpozionul urmărește 
valorifice 
te pînă în 
institute de _. _____
universitare, alți specialiști, să 
lege mai strîns cercetarea știin
țifică de acțiunea cultural-edu
cativă, 
comun 
pentru

La _______ ___________
participă oameni de știință și 
cultură, cercetători științifici 
din București și din țară, nu
meroși activiști culturali. La 
simpozion ia parte domnul 
Paul Lengrand, șeful diviziei 
pentru educația adulților din 
Secretariatul U.N.E.S.C.O.

Co- 
Ti-

Să 
cercetările efectua- 
prezent de diverse 

cercetări. cadre

șă adopte un program 
de studii șl cercetări 
anii 1969-1970.
lucrările simpozionului

La deschiderea lucrărilor 
simpozionului. Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a 
dat citire cuvîntului președin
telui Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă. Pompiliu 
Macovei, subliniind că simpo
zionul reprezintă un moment 
important în realizarea unui 
schimb de idei și puncte de 
vedere atît pentru cercetarea 
științifică și acțiunea cultural- 
educativă. cit și pentru posibili
tatea de elaborare a unor pro
grame operaționale, pe teme
iuri științifice.

In continuare, conf. univ. dr. 
George Văideanu — directo
rul Institutului de științe pe
dagogice, Ion Moraru — Vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Dumitru Gheorghiu — vice
președinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, prof, 
univ. dr. doc. Stanciu Stoian 
— membru corespondent al 
Academiei, Ion Popescu — se-

Rezultate înregistrate în 
campionatul diviziei A la bas
chet feminin: Politehnica 
București — A.S.A. Cluj 
89—48 (45—21) ; Voința Bra
șov — I.E.F.S. București 53— 
47 (16—29) ; Universitatea
Cluj — Crișul Oradea 43—41 
(16—20) ; Constructorul Bucu
rești — Viitorul Dorohoi 
65—48 (33—24) ; Rapid Bucu
rești — Progresul București 
65-40 (27-20).

(Urmare din pag. 1) 
fractare. La rutiere însă încă 
nu știm dacă vom avea ceva. 
Cit privește piesele de schimb 
situația este foarte întîrziată.

Contabilul șef al întreprinderii, 
prezent la discuție, intervine :

— Cu două luni în urmă nu 
aveam absolut nimic precizat re
lativ la . . — .
avizarea 
iunie.

— în 
Direcția , 
de lucru, 
ing. șef. Am amintit atunci că 
nu avem producția nominaliza
tă. S-au stabilit măsuri... Dar si
tuația este cea în care ne aflăm*

Să recapitulăm, deci. Cu trei 
săptămîni înainte de începerea 
anului, în întreprindere nu se 
cunoaște care va fi dimensiunea 
sarcinilor de plan pentru peri
oada respectivă. în lipsa docu
mentului pe care Ministerul In
dustriei Construcțiilor — orga
nul tutelar — trebuia să-l întoc
mească cu mult mai devrerhe, 
s-a procedat, nimic mai firesc, 
la estimarea unor elemente po
sibile. pornind de la ceea ce 
s-a făcut în anul în curs* Cît 
despre nominalizare, începută 
în extremis în ultimul trimestru, 
aceasta evoluează cu pași care 
exclud dubiile relativ la terme
nele de finalizare. De aici și ur
marea firească — dar nedorită.

— Doar acum 
sură să lucrăm 
rea tehnologiilor 
Abia prin 20-25 decembrie vor 
fi terminate lucrările. Cînd să 
86 mai introducă în fazele pri- 
gjare de fabricație piesele de

piesele de schimb. Deși, 
noastră fusese dată din

noiembrie am fost la 
generală într-o ședință 
, ne informează iov.

sîntem în mă- 
pentru pregăti- 

lunii ianuarie.

prelucrat în primele zile ale lu
nii viitoare ?

De reținut, în corul de voci 
care se pronunță în legătură cu 
problema discutată, un nume : 
I.A.U.P.S. O denumire de între
prindere, interimar între fabri
cant și beneficiar. De ce apare 
cu insistență această unitate în 
postura de împricinat ? Pentru 
căl.A.U.P.S. este cel ce trebuie să 
furnizeze elementele necesare

Cu ce

creta-r al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist. Olaudiu Ionescu-Bujo-r — 
dr. în științe matematice și w 
prof. univ. dr. doc. Mihail Ghel- 
megeanu — vicepreședinte al a 
Consiliului pentru răspîndirea W 
cunoștințelor cultural-științi- 
fice, au prezentat în plen, re- 
ferate pe probleme actuale ale V 
cercetării ...........................
cultural-educative 
dulți.

în cursul ___  ____
ieri și al dimineții de azi, lu
crările simpozionului au con
tinuat în cadrul a trei secții de 
specialitate : „Teoria educației 
adulților și metodologia de cer
cetare" (27 comunicări), „Cer
cetări concrete" (22 comuni
cări) și „Tradiții românești în 
activitatea cultural-educativă" 
(18 comunicări).

Astăzi, la orele 17. în sala 
Ateneului Român va avea loc 
închiderea simpozionului, în 
cadrul căr&a vor fi prezentate 
concluziile lucrărilor pe secții.

după-amiezii de

cel puțin originală. A fost cum- 
va „brevetată- de M.I.C. într-un 
acces de „personalitate ?*. Altfel 
cum se explică intirrierile ne- 
permis de lungi, aerul de negli
jență care planează peste com
plexul de măsuri ce trebuia fă 
asigure desfășurarea normală a 
pregătirii fabricației anului vii
tor ? De unde ministerul ar fi 
fost cu cale să răscolească lu
crurile, să stimuleze prin inter-

bilanț
veți încheia acest an ?

nominalizării fabricației. N-a
vem, desigur, nimic împo
trivă, de ce n-o face ? Aici 
intervine acel „spirit al răului" 
care stă la baza edificiului de 
neajunsuri provocate la „9 Mai".

— Este Ia mijloc concepția 
cu care se procedează la repar
tizarea comenzilor, este de pă- 
tere șeful serviciului plan, ing. 
Paul Nedea. I.A.U.P.S. execută 
lucrări în afara unităților minis
terului nostru și la M.I.C.M« Cum 
acolo exigențele sînt mai ridi
cate în ce privește termenele, se 
concentrează toată atenția pen
tru categoria de produse lucrate 
în afară, neglijîndu-.«e, nejusti
ficat, pe noi. Făcînd parte din 
același minister, trebuie în cele 
din urmă să acceptăm, vrînd- 
nevrînd, la orice dată.

Optica, să recunoaștem, este

vențiile sale coordonarea desfă
șurată a pregătirii producției 
anului 1968, rezultă — cel puțin 
din panoramicul efectuat la „9 
Mai" — o atitudine neinspirat 
de calmă, refuzată de realitate, 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor anului următor — sensibil 
sporit față de realizările pe 
1968 — este condiționată direct 
de calitatea activității de pre
gătire.

— Dacă acum am avut rezul
tate mulțumitoare, se datorează 
în bună parte succesului campa
niei de pregătirea producției, 
efectuată în 1967, ne spunea 
tovarășul contabil șef.

Și nu credem că la M.I.C. nu 
se știe un asemenea adevăr. Ne 
dăm seama însă că el, de astă 
dată, este ignorat.

CAVALERII
FLUIERULUI

VOLEI

con- 
cărui

Fotoreportaj de
VIOREL RABA

RALIUL
„COSTA DEL SOL*

IN PRAG DE VACANȚĂ
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ANUNȚ

școlar

GRUPUL ȘCOLAR CAl FERATE 
București, Calea Griviței, nr. 343

întors, 
și re-

în cămin în limita locurilor, abonamente de că- 
calea ferată (pentru elevii cu domiciliu pînă la 
București), transportul cu trenul, dus și 
lună la localitatea de domiciliu, manuale

pe 
de
pe
școlare. Masa contra cost. Ia cantină.

— Iată, spre exemplu, situa
ția repartițiilor la cota de me
tal. La laminate ușoare, avem 
un deficit care ne împiedică să 
realizăm contractele, ae spunea 
tov. M. Neagu, ing. șef adjunct.

In legătură cu această proble
mă. situația are ..tradiția- ei. 
Repartițiile sînt întocmite, în 
diverse situații, sub necesarul de 
metal reclamat de producția în
treprinderii. Dar de unde tre
buie luat restul ? Și atunci, începe 
aproxăzionarea ambulantă, de la 
unul de la altul.

In biroul inginerului-șef, ni 
se prezintă amănunte legate de 
problema aflată în atenție. Vă
zusem la intrare staționînd un 
„Opel".

— De la minister, bănuim ?
— Da, an plecat chiar acum 

tovarășii.
— Ce răspuns au dat dinșii 

acestor întrebări pe care le ridi
că pregătirea producției pentru 
anul care vine ?

— Nu, nu veniseră pentru asta. 
Urmăreau altceva, o cu totul 
altă problemă. Vroiau să verifice 
afirmația cuiva — cum că ceva 
nu este în regulă pe trimestrul 
III...

Ne făcusem iluzii.
Și pentru ceea ce se impune 

cu stringență acum, cînd vor veni 
în întreprindere reprezentanții 
ministerului ? Pentru producția 
anului viitor cînd se va găsi timp 
în programul forului central ? 
Am fi satisfăcuți să găsim răs
punsul în „recroirea" stilului de a 
manevra unele treburi ce nu sînt 
doar de un anotimp, două. Spe
răm...

74 de arbitri bucu- 
reșteni de fotbal de 
categorie divizionară 
au participat dumini
că la un original con
curs de trecere a unor 
norme atletice de 
control. Așa cum ară
tam și in relatarea

noastră de ieri 
cursul, din a 
desfășurare redăm a- 
lăturat trei secvențe, 
a urmărit să verifice 
măsura în care cava
lerii fluierului pot 
face față cu succes e- 
fortului fizic la care

sint solicitați pe par
cursul celor 90 de mi
nute de joc. Mulți 
dintre ei au făcut do
vada unor reale resur
se fizice. Alții, mai au 
încă de lucrat în di
recția îmbunătățirii 
indicilor de pregătire 
fizică. Oricum, date
le culese vor fi un im
portant punct de ple
care în cadrul instru
irii pe care Colegiul 
municipal de arbitri 
o va relua, după o 
scurtă și meritată va
canță, la 6 ianuarie.

Tn etapa de duminică a 
campionatelor republicane (di
vizia A) de volei s-au înregis
trat următoarele rezultate • 
Masculin: Steaua București
— Celuloza Brăila 3—0 ; Poli
tehnica Cluj — Rapid Bucu
rești 0—3 ; Farul Constanța —7 
Politehnica Timișoara 3—1 ; 
Viitorul Bacău — Progresul 
București 3—0; Tractorul 
Brașov — Politehnica Galați 
3—1; feminin: C.S.M. Sibiu
— Rapid București 0—3 ; U- 
niversitatea Timișoara — 
I.E.F.S. București 3—2 ; Uni
versitatea Craiova — C .P. 
București 0—3 £ Universitatea 
Cluj — Fatlil.Constanța 0—3 ; 
Penicilina Țași — Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—0.

Sere, la lungime fărâ elonz arbitrul Francisc 
Coloși.

Start intr-una din seriile probei de 1 200 m. 
plot.

La fotbal, cunoscutul arbitru Aurel Bentu reia 
cu capul, la o centrare de pe dreapta, sur- 
prinzînd descoperită apărarea. Se zice că ar 
fi fost... ofsaid.

Cea de a 5-a ediție a tradi
ționalului raliu automobilistic 
„Costa del Sol" a fost cîștiga- 
tă de sportivul spaniol Juan 
Fernandez. învingătorul, care 
a concurat pe o mașină „Pors- 
ohe", a totalizat 1 795.462 
puncte țtejiajizare. Pe locurile 
următoare 3*au ' clasat : Ber
nard Trammont (Franța), pe 
„Alpine-Renault" — 1 819.390 
p.p. ; Pablo Leonibus (Italia), 
pe „Porsche" — 1 838,806 p.p. 
și Antonio Treinti (Italia), pe 
„Lancîa Giullia" — 1873,608

primește înscrieri pentru ȘCOALA DE IMPIEGAȚI DE 
MIȘCARE pînă Ia 14 decembrie 1968.

Concursul de admitere se tine ia data de 16 decembrie 
1968 și constă din probe scrise și orale la limba română 
și matematică.

Sint admiși la examen absolvenți ai liceului (cu sau fără 
diploma de bacalaureat), cu stagiul militar satisfăcut și vîrsta 
pină la 40 de ani. indiferent de localitatea de domiciliu.

Școala durează un an.
După absolvirea școlii, elevii vor fi repartizați la unitățile 

regionalei căilor ferate București.
Pe timpul școlarizării elevii primesc bursă lunară de 700 

lei, cazare 
lătorie
60 km 
o dată 
chizite

Informații suplimentare se pot obține de la Grupul 
(telefon 17 20 60, interior 3956, 3245) și de la stațiile de cale 
ferată.

ANUNȚĂ
EXAMEN DE ADMITERE

pentru școala de ACARI, MANEVRANȚI VAGOANE și 
FRÎNARI, la următoarele stații de cale ferata :

— Bueurești-Basarab,'București-Grivita și București 
Triaj — la 16 decembrie 196S ;

— Ploiești Sud — la 17 decembrie 1968 ;
— București Obor, București Cotroceni și București 

Progresul — la 18 decembrie 1968 ;
— Palas — Ia 19 decembrie 1968 ;
— Fetești — la 20 decembrie 1968.

Sint admiși la examen candidați care au minimum 4 clase 
elementare, stagiul militar satisfăcui și vîrsta pînă la 40 
de ani, indiferent de localitatea de domiciliu.

înscrierile se fac Ia biroul de personal al stațiilor la care 
se țin examenele.

Școala durează trei luni.
Pe timpul școlarizării, elevii primesc bursă lunară de 700 

Iei, cazare în ținutele posibilităților, abonamente de călătorie 
gratuită pe calea ferată (pentru elevii cu domiciliul pină la 
60 km de școală), transportul cu trenul, dus șl întors, o dată 
pe lună, la localitatea de domiciliu, manuale și rechizite 
școlare.

Masa, contra cost, la cantină.
După absolvirea școlii, elevii vor fi repartizați la unită

țile regionalei căilor ferate București.
Informații suplimentare se pot obține de la stațiile de 

cale ferată.



-iu q-

Se împlinesc două decenii 
de cînd — Ia 10 decembrie 
1948, Adunarea Generală a 
O.N.U. — adopta „Declara
ția universală a drepturilor 
omului". Doi ani mai țîrziu, 
statele membre ale O.N.U. și 
opinia publică mondială 
erau invitate să sărbătorească 
ziua de 10 decembrie ca „zi 
a drepturilor omului".

Important document in
ternațional, Declarația adop
tată în urmă cu 20 de ani 
consfințește principiile res
pectării demnității, egalității 
și drepturilor inalienabile 
ale omului. Ea proclamă în 
mod solemn „drepturile și 
libertățile fundamentale pen
tru toți, fără deosebire de 
rasă, sex, limbă și religie" și 
scoate în evidență necesita
tea respectării dreptului la 
viață, a drepturilor și liber
tăților civile și politice, a 
drepturilor social-economice 
printre care dreptul Ia mun
că, la salariu egal pentru 
muncă egală, dreptul Ia asi
gurarea socială și odihnă, la 
învățămînt și cultură etc.

Cu toate limitele ei, „De
clarația universală a drep
turilor omului" constituie,

clarația universală a dreptu
rilor omului. Lichidarea ex
ploatării omului de către 
om, asigurarea materială a 
traducerii în viață a dreptu
rilor fundamentale ale omu
lui, constituie elementele 
esențiale aflate la baza Con
stituției României socialiste. 
Profundele transformări so
ciale din țara noastră au 
creat' condițiile favorabile 
realizării năzuinței fierbinți 
a națiunii române, a- 
ceea de a dobîndi liberta
tea, independența și drepta
tea socială. în orînduirea 
noastră socialist^ statul nu 
numai că recunoaște și ga
rantează largi drepturi ~ și 
libertăți democratice cetățe
nilor săi, dar veghează âcțiv 
la respectarea și înfăptuirea 
lor concretă, promovînd afir-hc 
marea multilaterală a dem
nității și personalității uma
ne. în lumina acestor reali
tăți „Ziua drepturilor omu
lui" constituie pentru popo
rul român — ca și pentra 
toate popoarele lumii — un 
prilej de a-și reafirma spriji
nul total principiilor înscrise 
în Declarația adoptată în 
urmă cu 20 de ani de forul 
mondial.

Anul internațional al drep
turilor omului care march ea -

REUNIUNEA DE LA fflA ITALIA. — Aspect din timpul 
unei recente demonstrații re
vendicative a studenților din 

Roma

Nave militare americane

în Marea
Luni dimineața, două 

nave militare aparținînd 
flotei a Vl-a americane, 
care acționează în Medite- 
rană, au intrat în Marea 
Neagră, trecînd prin Bosfor 
și Dardanele.

Confirmind știrea privi
toare Ia intrarea în Marea 
Neagră a celor două dis-

Neagră
trugătoare ale flotei mili
tare americane, un purtă
tor de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. 
a afirmat că aceste nave 
vor efectua „o vizită obiș
nuită în apele internațio
nale", iar după cîteva zile 
se vor reîntoarce în Marea 
Mediterană.

R. Caldera, noul președinte 

al Venezuelei
Consiliul suprem electoral din Venezuela a anunțat luni câ 

Rafael Caldera, candidatul partidului social-creștin (COPEI), a 
ieșit învingător în alegerile prezidențiale de la 1 decembrie.

incontestabil, o cucerire a 
forțelor democrate, progre- , 
siste, un instrument util 
lupta popoarelor pentru pro- za împlinirea a două decenii
greș- Ea a servit ca .punct de la adoptarea Declarației
de plecare pentru acțiuni vi- din 10 decembrie 1948 are 
zînd promovarea drepturilor semnificația de a sublinia ne-

S-a hotărit convocarea 

conferinței internaționale pentru securitate 

fi cooperare in Europa

Ziua 
drepturilor omului
persoanei umane. în cele 
două decenii care au trecut, 
numeroase rezoluții ale A- 
dunării Generale a O.N.U. 
au venit să întregească și să 
îmbogățească conținutul De
clarației drepturilor omu
lui. Menționăm în acest sens 
„Declarația privind acorda
rea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale", rezo
luțiile prin care a fost recu
noscut dreptul suveran al 
popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta și de a dis
pune de bogățiile și resurse
le lor naturale, condamna
rea de către O.N.U. a discri
minării între oameni și ac
centuarea necesității lichi
dării ei. în acest context tre
buie menționată, de aseme
nea, „Declarația cu privire la 
promovarea în rîndurile tine
retului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelege
re între popoare" inițiată de 
România.

Ideile generoase care stră
bat toate aceste documente 
continuă să fie nesocotite 
într-o serie de țări, unde 
demnitatea umană este în
călcată. Escaladarea apart
heidului în Africa de sud și 
Rhodesia, represiunile colo
nialiste din Ajngola, Mozam- 
bic, Guineea zisă portughe
ză, constituie grave încălcări 
ale Declarației universale 
a drepturilor omului. O ne
socotire flagrantă a ideilor 
promovării drepturilor omu
lui o reprezintă agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, interven
ția Statelor Unite în trebu
rile poporului vietnamez.

în țara noastră, Constitu
ția, această Mare Cartă a li
bertăților poporului român 
consfințește drepturile tutu
ror cetățenilor patriei noas
tre, drepturi mult mai largi 
decît cele proclamate în De-

V1BMA 9 (Corespondentul 
Agerpres. P. Stâncescu trans
mite) : In atlete de 7 ți S 
decembne a avut Ioc la Viena 
reuniunea pregătitoare a con
ferinței pentru securitate si 
cooperare în Europa. Au par
ticipat 65 de personalități dto 
Austria. Ar.g?a. Belgia. Bul
garia. Cehoslovacia. Finlanda. 
Franța. Grecia. R-D.G. R. F. 
a Ge—nr ? , Italia. Icgnsîa- 
ria, Norvegia, Olanda. Polo
nia, B/yrvâ-r-a T? Tt
TTngarta, precum si reprezen
tanți ai unor erganirații in
ternaționale. Din țara noastri 
a fost prezertâ o oeiegaue a 
Comitetului Naficcal pentra 
apărarea păcii alcătuită dto 
dr. docent Alexandru BcSnfă- 
neanu. de Ia Institutul de cer- 
cetâri JvâSce ai Academiei, fi 
Ion ilârgzneam. redactor set 
aljdaraM Hms**.

Party ;fmzmi au convertit să 
convoace conferința mtezsa- 
țyraă pentru securitate si

cooperare in Europa la sfîr- 
$itul lunii octombrie 1969 la 
Viena. S-a hotărit. de asente- 
pea. ca in cursul lunii martie 
anul viitor să fie convocată 
o nouă reuniune pregătitoare. 
In urma dezbaterilor s-a sta
bilit tm proiect de ordine de 
zi a conferinței în care se 
menționează că „viitorul paș
nic in Europa se situează în 
contextul principiilor univer
sale de independență, suvera
nitate și cooperare pașnică în
tre toate statele Europei*. 
Dejegatu la această reuniune 
au hotărit să propună discu
ției următoarele două ches
tiuni : crearea unui sistem 
statwi de securitate colectivă 
fa Ecroca. care ar face inu- 
tuă eztcer.ța blocurilor mili
tare : rea! ra-ea în toate do
meniile posibile a unei cola
borări ra strinse ir.tre statele 
enrepene pentru a asigura 
perspectiva de dezarmare și

Decizia 
lui Guy Mollet

PARIS 9 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu 
transmite : Intr-o scrisoare a- 
dresată conducătorilor S.F.I.O. 
Guy Mollet, secretarul gene
ral al acestui partid, a făcut 
cunoscut că nu va candida 
la postul de secretar gene
ral al noului partid demo
crat socialist, care urmează 
să ia ființă la începutul anu
lui viitor din fuziunea S.F.I.O. 
si a cluburilor republicane. 
In scrisoarea sa, el relevă că 
primul secretar al partidului 
ce se va crea trebuie sa fie 
„un om nou". Guy Mollet 
a precizat că aceasta atitudine 
nu înseamnă „nici retragere, 
nici punere în rezervă, nici 
abandonarea postului", ci o 
consecința logică a eforturi
lor sale depuse în ultimii 
Hnci ani pentru crearea nou
lui partid.

Rezultatele au fost anunțate cu 
o întîrziere de o săptămînă, timp 
în care cifrele dădeau cîștig de 
cauză fie lui Caldera, fie princi
palului său rival Gonzalo Barrios, 
candidatul partidului „Acțiunea 
democratică" de guvemămînt. 
Caldera este cel de-al doilea re
prezentant al unui partid social- 
creștin care a fost ales președinte 
în America Latină.

Rafael Caldera a obținut 29,08 
la suta din numărul total al par- 
ticipanților la vot. Gonzalo Bar
rios — 28,24 la sută, Miguel An
gel Burelli, candidatul Frontului 
victoriei — 22,27 la sută, iar Luis 
Beltran Prieto Figueroa, din par
tea Mișcării populare electorale 
— 19,36 la sută.

Victoria lui Rafael Caldera 
marchează sfîrșitul a 10 ani de 
conducere a țării de partidul „Ac
țiunea democratică", instaurat la 
putere la un an după înlăturarea 
dictatorului Perez Jimenez.

Reprezentanții Partidului so
cial-creștin nu au obținut majo
ritatea în parlament, ceea ce face 
pe unii observatori să admită po
sibilitatea formării unui guvern 
de coaliție în Venezuela.

Ceremonia de instalare a noului 
președinte al Venezuelei va avea 
loc în primele 10 zile ale lunii

martie anul viitor, după întruni
rea noului Congres.

Rafael Caldera s-a născut la 
24 ianuarie 1916 în orașul San- 
Felipe. El a absolvit facultatea de 
drept a Universității centrale din 
Venezuela și este autorul a nu
meroase lucrări de drept. Calde
ra a funcționat ulterior ca profe
sor de drept social și legislația 
muncii la aceeași universitate, a 
ocupat funcția de procuror ge
neral al Venezuelei, iar din anul 
1947 este secretar general al 
Partidului social-creștin (COPEI).

EM. RUCĂB

Plenara C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 9 -MJapr» - — A- 

ge-nția TA-S-S- x.~-~xâ că la 9 
nrrrnabrâe a avut loc o puscetI a 
Cax2Kl- ai PjCXLS-
An fost m-?1' ^.bîe psnrrfai țxa- 
nahri de atzt 6» dezvodtzre a e*

pmurrtr! de stat al
U-RSS- pe I»

Rapoastcie zn scut prezccC&re 
de Nicnâii Rmrwrrw, vicepreșe-

ai PlxTfrânu fi de Vash Garba- 
rar. =ătral finanțelor al 
V-RS3-

Ic cadrul locrârilor plenarei a 
rcscăt o cavintare Leonid Brețnev, 
secretar general al C.C. al 
PXLUS-

Hrnara CC al P-C.U.S. a a- 
dcctat o botărire prin care se a- 
przr i. a Enii mari, proiectele 
planolm de stat și bugetului de 
stat ale U-R-S.S. pe anul 1969.

Cuiintarea lui Fidel Castro
HAVANA 9 A^espres- — La 

Ursvesstatea dba cășul Santia- 

a a*-Gt hac o feszrvftafte consacra
tă Începeau -wataî an de invâțâ- 

laeud cxrvintol cu acest 
prikri- Fidel Castro, prim-seczetar 
al CLC ai P. C dm Cuba, pri
mei măaătru al Gcvemuhn re- 
wdnțaanar. a arătat că ultima pro
moție care a absolvit cursurile 
a fost cea mai mare pe care a 
dat-o vreodată universitatea. Du
pă ce a menționat câ provincia 
Oriente are o nevoie imperioasă

de tot mai muite cadre de spe
cialiști pentru a-și lichida rămî- 
nerea în urmă, vorbitorul a sub
liniat câ guvernul cuban va con
tinua politica sa de pregătire a 
cadrelor cu o înaltă specialitate. 
Aceasta se va referi îndeosebi la 
specialiștii pentru agricultură și în 
primul rind pentru mecanizarea 
recoltării trestiei de zahăr. Fidel 
Castro a chemat tineretul cuban 
să-și perfecționeze cunoștințele, 
să fie la nivelul științei și teh
nicii actuale, la nivelul cerințelor 
zilei de mîine.

R. P. POLONA. — Turnătoria de oțel din Srem

Pentru prima oara după eve
nimentele din luna mai, studen
ții din Franța s-au prezentat 
luni la facultățile lor pentru 
a-și relua activitatea normală. 
Cu acest prilej, ministrul educa
ției naționale, Edgar Faure, a 
adresat studenților apelul de a 
frecventa cu regularitate cursu
rile și a evita orice tulburări. 
Noi abateri ale studenților, a 
anunțat el, vor atrage după sine 
exmatricularea lor.

O delegație a Uniunii Ti
neretului Liber German, condu
să de Egon Krenz, secretar al 
acestei organizații, a făcut vizite 
de prietenie în republicile Chile 
și Columbia. în comunicatele 
date publicității, organizația 
Tineretului democrat-creștin
din Chile și Organizația de tine
ret a Partidului liberal din Co
lumbia cer guvernelor lor să 
recunoască R.D. Germană și să 
stabilească relații diplomatice cu 
această țară.

Școlile din Alexandria și Man- 
surah își reiau începînd de azi 
cursurile întrerupte în urma 
incidentelor de la sfîrșitul lunii 
noiembrie, anunță în numărul 
său de azi oficiosul „AI Ahram ’ •

Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, care se 
află în drum spre R. D. Ger
mană, unde va face o vizită 
oficială, a fost salutat la Bu
dapesta, în gara Nyugati, de 
Erdelyi Karoly, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
al R. P. Ungare, Herbert 
Plaschke, ambasadorul R. D. 
Germane la Budapesta, și de 
alte persoane oficiale.

slclulr|-t

• LA Palatul Națiunilor Unite 
a avut loc, luni după-amiază, o 
ședință festivă consacrată zilei 
drepturilor omului, care coinci
de în acest an cu cea de-a 20-a 
aniversare — la 10 decembrie — 
a proclamării Declarației cu 
privire la drepturile și liber
tățile fundamentale ale omului, 
în cadrul acestei festivități au 
fost, de asemenea, înmînate pri
mele premii acordate de Na
țiunile Unite „pentru contribuții 
deosebite la promovarea și ă- 
părarea drepturilor omului".

• ÎN CADRUL manifestărilor 
consacrate semicentenarului U- 
nirii Transilvaniei cu România 
Ia Universitatea din Miinchen a 
avut loc o seară culturală româ
nească. Cu acest prilej, conf. 
Gavrîl Scridon, lector de limba 
și literatura română, a vorbit 
despre „Conștiința unității na
ționale în literatura și cultura 
poporului român'*. Conferința a 
fost primită cu interes de stu- 
denți și cadrele didactice.

• LA PALATUL U.N.E.S.C.O. 
din Paris s-a deschis, luni, o 
conferință internațională con
sacrată evoluției invățămintului 
tehnic superior și formării in
ginerilor, la care participă pes
te 300 de experți neguverna
mentali din 60 de țări membre 
ale U.N.E.S.C.O., printre care și 
din România.

Misiunea Scranton
b

• TURNEUL reprezentantului 
personal al președintelui ales al 
Statelor’ Unite în capitalele u- 
nor țări arabe s-a încheiat du
minică cu vizita lui W. Scranton 
în Iordania. La încheierea aces
tei prime etape a contactelor 
sale, reprezentantul lui Richard 
Nixon a declarat corespondenți
lor de presă că turneul său i-a 
oferit ocazia însă să se întn- 
nească cu liderii unor țări ara
be, sugestiile și punctele de ve
dere ale acestora urmînd să fie 
aduse la cunoștința președintelui 
ales al S.U.A.

In cursul zilei de luni, repre
zentantul lui R, Nixon este a- 
șteptat la IetuSâlim, unde va 
începe cea de-a doua fază a tur
neului său în Orientul Mijlociu.

• RADIO SANAA a anunțat 
că lupte între forțele regaliste și 
republicane par să fi izbucnit 
în regiunea de nord a Yemenu-

lui, după un calm care a durat 
mai mult de o lună. Citind surse 
militare, postul de radio amintit 
informează câ vehicule ale tru
pelor regaliste, încărcate cu ar
me și echipament, au fost cap
turate într-o luptă care s-a dat 
sâmbătă la est de Sanaa. Mai 
mulțî membri ai forțelor re

ar fi fost omoriți în a- 
luptă.

• PREȘEDINTELE filipinez, 
Ferdinand Marcos, a procedat 
la o remaniere ministerială, in-

troducînd patru membri noi în 
cabinetul de la Manila. După 
cum anunță agenția U.P.I., ci
tind presa din capitala filipine- 
ză, este vorba de Salih Ututa- 
lum, ministru al serviciilor ge
nerale, Leonides Virata, devenit 
ministru al comerțului și al in
dustriei, Rene Espira, care a 
primit portofoliul comunicațiilor 
și lucrărilor publice, și Fernan
do Cșmpos, numit director al 
Comisiei naționale de export, cu 
grad de ministru.

Jenkins dezminte...
Zvonurile privitoare la o eventuală demisie a ministrului de 

finanțe Jenkins, care au circulat insistent la sfîrșitul săptămînii 
trecute la Londra, au fost — după cum era de așteptat — dez
mințite î'n mod categoric. „Este povestea cea mai absurdă pe care 
am auzit^o vreodată in cursul vieții mele", a declarat Jenkins. 
Intrebtndu-se care este substanța ce a alimentat aceste zvonuri, 
comentatorii de presă emit ipoteza existenței unor divergențe între 
membrii Cabinetului în legătură cu criza financiară. Ziarul „Fi
nancial Times" reproduce unele informații culese în cercurile po
litice londoneze, potrivit cărora Wilson și Jenkins nu sînt de acord 
asupra unor aspecte ale politicii economice a guvernului. Ministrul 
finanțelor reproșează — potrivit cercurilor citate — primului mi
nistru că nu i-a acordat un sprijin suficient în explicarea și apăra
rea în fața opiniei publice britanice a recentelor măsuri de auste
ritate, în mod evident impopulare. Aceleași informații afirmă că 
ministrul apărării, Healey, l-ar sprijini cu vigoare pe Jenkins și ar 
fi chiar gata pentru o înfruntare decisivă cu primul ministru.

în Africa de sud, 
faimoasa lege a în
chisorilor — care 
conține o astfel de 
clauză : „Orice ziarist 
care publică știri 
despre închisori și 
include numele vre
unui gardian este 
pus sub urmărire și 
acuzat în fața in
stanțelor judecăto
rești" — le-a răpit 
libertatea redactoru- 
lui-șef al ziaru
lui „RAND DAILY 
MAIL", Laurence 
Gandar și colabora
torului său Benjamin 
Pogrund. De fapt, 
articolele lor despre 
închisorile sud-afri- 
cane fuseseră publi
cate acum trei ani și 
de atunci ziarul lor 
se găsea sub obser
vația autorităților. 
Altceva însă a stîrnit 
mînia ministrului de 
interne Lourens Mul
ler, în plină ofensivă 
împotriva tuturor pu
blicațiilor și mai ales, 
împotriva oricăror 
manifestări de inde
pendență față de ac
tuala politică a gu
vernului Balthazar 
Vorster. Cei doi zia
riști publicaseră Ia 
sfîrșitul lunii octom
brie o știre privind 
asasinarea de către 
poliția sud-africană 
a unui tînăr negru 
care fusese supus 
unui șoc electric ; ei 
mai „îndrăzniseră" 
să folosească denu
mirea de „africană" 
pentru populația nea
gră, în locul celei de

„indigenă", consacra
tă de oficialități. 
Reacția ministrului 
de interne a fost a- 
prigă. El a acuzat 
ziarul de „un nivel 
moral deplorabil" și 
de „pericolul pe ca- 
re-1 reprezintă", a- 
tentînd la... siguran
ța, ordinea și liniștea 
statului. Drept ur
mare, ziariștii vor 
primi un an de închi
soare și vor fi apoi 
expulzați din țară.

Legea închisorilor 
reprezintă numai un 
element al arsenalu-

polițiști sud-africani, 
acuzați de violență, 
dar care au fost a- 
chitați, arestarea a 
300 000 de persoane 
numai în 1967 sau 
activitatea eferves
centă a tribunalelor 
sud-africane, cele 
mai ocupate din în
treaga lume, care au 
condamnat la moarte 
în 1967, un număr de 
100 de persoane, cam 
tot atîtea cite au 
fost executate în toa
te țările occidentale 
luate Ia un Ioc. De 
fapt, și pînă acum

...și zece 
lovituri de bici

lui enorm de legi 
care interzic liberta
tea presei. Recent, a- 
celași ministru reco
manda guvernului 
sud-african, „întări
rea" legii asupra pre
sei „pentru ridicarea 
responsabilității pre
sei și îmbunătățirea 
colaborării cu ea". Cu 
alte cuvinte, tăcere 
âesăvîrșită in toate 
privințele pentru că, 
în ultimul timp, au 
părut mult prea stîn- 
jenitoare unele măr
turisiri din coloanele 
ziarelor, ca cele des
pre procesul a 69 de

diriguitorii Republi
cii Sud-Africane au 
dispus de suficiente 
legi capabile să stru
nească presa așa 
cum dictau intere
sele echipei guver
namentale. Un exem
plu edificator în a- 
ceastă privință îl re
prezintă legea din 
1965. Prin această 
lege se interzice pu
blicarea de materiale 
referitoare la activi
tatea poliției, ale că
rei practici abuzive 
au stîrnit indignare 
nu numai în țară, 
dar și peste hotare.

O altă lege, cea a 
administrației indi
genilor, datînd din 
1947, consideră pri
mejdios tot ce se 
publică despre viața 
de privațiuni a afri
canilor, fără autori
zație specială și îna
inte ca autoritățile 
să fi „verificat" cele 
relatate. Aceasta în
seamnă, de fapt, că 
orice afirmație sau 
referire la politica 
de apartheid pot fi 
sancționate conform 
legii administrației 
indigenilor. Amen
damentul Ia legea 
criminalității (1953) 
include textul urmă
tor : „E găsită vino
vată orice persoană 
care premeditat, cu 
vorba sau fapta de
termină pe altcineva 
să încalce legea, pro- 
testînd împotriva o- 
ricărei legi". Adică, 
dacă vreun ziar ar 
publica o știre des
pre organizarea de 
către africani a unei 
greve împotriva per
secuțiilor rasiale, 
ziaristul respectiv ar 
fi învinuit de inci
tare la grevă, iar 
sentința tribunalului, 
invariabil, sună ast
fel : 5 ani de închi
soare și 10 lovituri 
de bici. Pe lîngă cei 
220 000 de africani, 
biciuiți an de an 
pînă în prezent, zia
riștii riscă acum să 
simtă biciul și Ia 
propriu și la figurat.
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ponsabilitâtilor ce le revin în 
societate constituie o problemă 
complexă, cu ample rezonante 
internaționale. Tntr-o lume con
fruntată acut cu problema păcii 
și a războiului, perspectivele ti
neretului, drumul pe care va 
păși în viață generația viitorului, 
preocupă deopotrivă personali
tățile politice ca și pe cele știin
țifice, instituțiile guvernamenta
le ca și pe cele neguvernamen
tale. Opinia, publică a fost se
sizată de dimensiunile proble
mei, și dezbaterile care au avut 
loc în organisme internaționale 
de prestigiul O.N.U. și UNESCO^ 
atestă importanța ce este atri
buită acestei probleme. A XIV-a; 
sesiune a Conferinței Generale 
a UNESCO a decis, la propune
rea României, convocarea unei 
reuniuni internaționale de ex
perți în problemele educației ti
neretului. Scopul acestei reuni
uni este de a formula propuneri 
și recomandări privind modali
tățile concrete ae aplicare a 
ideilor cuprinse în Declarația cu 
privire la promovarea în rîn
durile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare, adopta
tă pe baza propunerilor țării 
noastre de către Adunarea Ge
nerală a O.N.U. Deci, principa
lul scop al reuniunii noastre îl 
constituie trecerea de la princi
pii la obiectivele concrete pe 
care aceste principii le postu
lează — adică schițarea unui 
program-cadru de educare a ti
neretului în spiritul păcii și în
țelegerii internaționale. Firește, 
este vorba de un schimb . de 
păreri larg, deschis tuturor idei
lor pozitive, și apoi de elabora
rea unor recomandări asupra 
cărora ultimul cuvînt îl vor avea 
factorii interesați.

Formarea generației tinere 
într-un spirit care să favorizeze 
înțelegerea între popoare și 
progresul uman constituie o pre
ocupare majoră a UNESCO, 
ilustrată de manifestările pe 
care le-a patronat de-a lungul 
anilor. încă de la a Xl-a sesiu
ne, Conferința generală 
UNESCO a abordat, la inițiati
va României, problema educa
ției tineretului. în anii urmă
tori, în diferite forme, această 
problemă a fost multilateral e- 
xaminată, iar în anul 1964 la 
București s-a desfășurat o reuni
une de experți în domeniul ti
neretului, pentru ca, puține săp- 
tămîni mai tîrziu, în august, să 
se întrunească, la Grenoble. 
Conferința internațională des
pre tineret la care au luat parte 
reprezentanți ai 72 de state 
membre ale UNESCO și ai nu
meroase organizații interguver- 
namentale și neguvernamentale. 
După adoptarea unanimă de 
către O.N.U. a Declarației pri
vind măsurile destinate să pro
moveze în rîndurile tineretului 
idealurile de pace, de respect 
reciproc și de înțelegere între 
popoare, UNESCO a inițiat o 
serie de acțiuni dintre care pu
tem aminti reuniunea pe pro
blemele educației tineretului 
universitar organizată la Bucu
rești în toamna anului 1966 ca 
și cea care începe la 10 decem
brie și la care vor participa ex
perți din Anglia, Bulgaria, Iran, 
Iugoslavia, Franța, Senegal și 
din alte țări.

Interlocutorul nostru a subli
niat, în continuare, faptul că 
România, care se manifestă ca 
un factor activ în promovarea 
unei politici de pace și înțelege
re între popoare, acordă o a- 
tenție deosebită educării tinerei 
generații. Tineretul României 
socialiste este crescut în spiritul 
înțelegerii și respectului muncii 
creatoare, al atașamentului față 
de ideile care slujesc progresul 
material și spiritual al umani
tății, menținerea și consolidarea 
păcii și securității în lume. în 
acest spirit ne vom strădui să 
acționăm pentru ca reuniunea 
care începe la București să des
fășoare o activitate fructuoasă, 
să se înscrie ca o reușită pe 
calea eforturilor pentru promo
varea în rîndul celor tineri de 
pretutindeni a nobilelor idealuri 
ale păcii și colaborării între 
popoare.
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