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PREFAȚA 
LA FAZA FINALĂ

CE DETERMINĂ ATITUDINEA RECE
A CONCURSULUI
PROFESIONAL

„Siguranța 
șl măiestrie ‘

(Continuare în pag- a IlI-a)

DESPRE
TINEREȚE,
EDUCAȚIE,

FAȚĂ DE MESERIILE PENTRU SEC

în aceeași proporție go- 
în sectoare.
să ilustrăm mai plas- 
răspunsul nostru, am

TOARELE CALDE?

IN JUDEȚUL SIBIU

• ••••*•••••

PRODUCȚIA DE CARTOF! ?

ELISEI TARȚA

(Continuare în pag. a 111-a)

în județul Sibiu cultura cartofului, datorită condițiilor pedoclimatice favo
rabile, a intrat în tradiție ; recoltele de bună calitate, sporite an de an nu mai 
mirau pe nimeni, iată însă că în acest an producția de cartofi va fi cu mult sub 
cea planificată, unele cooperative nu vor obține nici măcar sămînța necesară pen
tru anul viitor.

Nu este o constatare întîm- 
plătoare faptul că activitatea 
economică a majorității între
prinderilor industriale, se re
simte. de la caz la caz, într-o 
măsură mai mare sau mai 
mică, din cauza deficitului de 
cadre calificate în sectoarele 
calde, respectiv în turnătorii 
și forje, deficit, atit sub as
pectul numeric, cit și cel ca
litativ.

— La dumneavoastră care 
este situația ? l-am întrebat pe 
tovarășul NICOLAE MOCA- 
NESCU, din cadrul serviciului 
de organizare a producției al 
Uzinei de utilaj, petrolier din 
Tîrgoviște.

— Destul de critică — ne 
dectsră el. Ne lipsesc la ora 
actuală 68 de muncitori, mai 
precis 4 formatori, 8 oțelari. 49 
curățitori, 7 termiștj și 15 for
jori precum și 3 maiștri din 
care 2 în specialitatea turnăto
rie șl Unul în cea de oțelar.

— Bănuim că se cunosc tot 
atit de exact și motivele pen
tru care aceste locuri n-au fost 
ocupate ?

— Aproape în fiecare an uzi
na noastră a calificat turnă
tori și forjori. în număr co
respunzător cu cerințele sale și 
a primit în același timp nu
meroși absolvenți, în aceste

meserii, ai școlii profesionale. 
Chiar in prezent, școlarizăm 
prin ucenicia la locul de mun
că peste o sută de tineri, dar 
fluctuația permanentă ne cre
ează 
luri

Ca 
tic 
reținut situația realizării pla
nului de producție pe 9 luni, 
la Uzina tîrgovișteană. Deși 
indicatorii principali, respec
tiv producția globală, marfă, 
marfă vîndută și încasată au 
fost îndepliniți, întreprinderea 
a intrat în ultimul trimestru 
al anului cu serioase restanțe 
la anumite sortimente, mai 
precis cu 464 tone oțel turnat 
în piese. Iată deci, chiar sorti
mentul nerealizat, arată cu de
getul spre secția metalurgică. 
Firește, nu toate cauzele por
nesc de aici. Metalurgul șef 
al uzinei, tovarășul inginer 
CORNEL STĂNESCU ne spu
ne :

— Chestiunea îmbracă două 
aspecte. Numărul insuficient 
de muncitori determină o pro
ducție scăzută și staționări de 
utilaje, iar nivelul lor de pre-

ROMULUS LAL

(Prin telefon de la trimișii 
noștri). Un trapez cuprin- 
zînd în suprafața sa o lo
comotivă electrică alături de 
una cu aburi ; la bază, cu
noscuta emblemă a căilor 
ferate române. Așa se în
fățișează ecusonul prins la 
reverul a 30 de tineri pre
zenți la Galați în cadrul 
(Continuare în pag. a V-a)

Plecarea din București
Mărfi la amiază a plecat spre 

Bruxelles președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, care, însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, va face o vizită oficială în 
Belgia, la invitația guvernului 
belgian.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Ion Ioniță, Ion Stănescu, Mihai

Marinescu, Ion Pățan, miniștri, 
alte persoane oficiale.

A tost prezent Paul Duque, 5 
sărcinatul cu afaceri ad-inten 
al Belgiei la București.

Citiți în pag. a VI-a rel 
tarea privind sosirea în cap 
tala Belgiei.

Vili Nicu, mecanic auto — 
secția „Motoare" a Uzinei de 

autocamioane dm Brașov

Foto : C. CIOBOATA

SĂ DISCUTĂM

In condițiile vicțqngi insu
recției antifasciste din august 
1944. Uniunea Tineretului Co
munist, înțelegînd imperativele 
momentului, și-a fixat un țel 
imediat de acțiune : sporirea e- 
forturilor pentru sprijinirea răz
boiului antihitlerist. Sub direc
ta îndrumare a P.C.R., la 5 
septembrie 1944, Uniunea Tine
retului Comunist, împreună cu 
Uniunea Tineretului Socialist, 
au încheiat Frontul unic al ti
neretului, care și-a propus în 
programul său, ca obiectiv cen
tral, mobilizarea întregului ti
neret democrat la lupta pentru 
zdrobirea definitivă a fascis
mului german și a uneltelor lui.

îndrumați de partid, tinerii 
muncitori, avînd în frunte pe 
tinerii comuniști, au pornit Ia 
luptă hotărîtă pentru demasca
rea și izgonirea fasciștilor din 
fabrici. Alături de muncitorii 
vîrstnici, tinerii au împiedicat 
sabotajul unor patroni în între
prinderile din Capitală și din

Asist, univ. GH. SBÎR.NĂ
Academia de științe 

social-politice „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al 

P.C.R.
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alte orașe ale țării, care produ
ceau mai ales pentru front. 
Uniunea Tineretului Comunist 
a lansat apeluri vibrante pentru 
refacerea întreprinderilor și 
creșterea producției, a chemat 
tineretul muncitor să-și înze
cească eforturile în producție,

să formeze echipe de muncă 
patriotică. ,ț

Presa din ,această perioadă 
relata nenumărate fapte de e-' 
roism ale tineretului patriot 
care, înțelegînd imperativele e- 
pocii și nevoile țării, au răs
puns cu însuflețire la chemarea 
partidului comunist pentru tran
spunere in viață a lozincii 
„Totul pentru front, totul pen
tru victorie”.

In timp ce în fabrici, în uzine 
și pe ogoare, tineretul își adu
cea din plin contribuția la creș
terea producției, zeci și sute de 
tineri dintre cei mai destoinici 
fii ai poporului, muncitori, ță
rani și intelectuali, și în primul 
rînd uteciștii, s-au înrolat ca 
voluntari în unitățile armatei 
române și în divizia „Tudor 
Vladimirescu”

Neuitate vor rămîne faptele 
tinerilor eroi Gheorghe Turtu
rică, Virgil Iovănaș și ale altor

(Continuare în pas. a V-a)

NU A FURAT NUMAI MARIA CRISTINA /

ÎN BOXA ACUZAȚILOR
SÎNT ÎNCĂ LOCURI LIBERE

REVERS
Ce păcat că n-ani Ia înde- 

minft o enciclopedie, dar nu 
una de rind. ci o enciclope
die temeinică — așa cum o 
visa Hașdeu și cum au reali
zat-o alții în treizeci și cinci 
sau șaptezeci și cinci de vo
lume, plus trei cu planșe, 
plus două cu precizări, plus 
patru cu adăugiri „la zi"... 
Ce păcat că n-am la înde- 
mîuă o asemenea enciclope
die, s-o deschid la cuvîntul 
„furie” și să citesc șapte pa
gini despre marile crize dc 
furie ale lumii, despre furia 
geloziei (bietul Mcnelau, ci 
Elena dusă pe valuri...), des
pre furia adevărului („Ham
let" de William Shakespea
re), despre furia dreptăfi 
(Vlad Țepcș I), despre „zgo
motul și furia” acestei primi 
jumătăți de secol, cu demen
ța lui Hitler transîormîni 
casa în care locuise calmu 
zeu al rațiunii numit Des
cartes, intr-un azil pentri

FURIA
CITI

TULUI
de FLORIN MUGUR

Cooperativelor agricole de 
producție le-au rămas în cul
tură o suprafață de 5 484 ha 
cu cartofi de toamnă. Pînă la 
jumătatea lunii octombrie 
s-au recoltat 4 989 ha, adică 91 
la sută din întreaga suprafață, 
producția medie fiind de nu
mai 4 097 kilograme la hec
tar. Este o producție foarte 
mică în raport cu realizările 
anului trecut, cînd, de pe o 
suprafață de 7 432 ha s-a ob
ținut o recoltă medie de 10 253 
kilograme la hectar. Tovară
șul director-adjunct al Direc
ției agricole județene, Horia 
David, pune nerealizarea 
cantităților înscrise în plan pe 
seama condițiilor climatice vi
trege din acest an. Plantatul 
cartofilor a coincis cu o peri
oadă secetoasă, spunea dum
nealui, după care, în primele 
faze de vegetație a culturilor, 
a urmat o perioadă excesiv de 
umedă, pe mari suprafețe băl
tind apa. Datorită acestor con
diții lucrările de întreținere 
n-au putut fi executate, sau 
au fost efectuate necorespun
zător. Pe unele suprafețe a că
zut de cîteva ori grindina, iar 
prin alte părți s-au semnalat 
masive atacuri de putregai 
umed, mană și alte boli sau 
dăunători.

Tot astfel motivează nerea
lizarea producțiilor planifica
te și tovarășul ing. Cornel 
Popescu, vicepreședinte la 
UJCAP : Timp cu totul nefa
vorabil culturii cartofului, 
grindină, atacuri de dăună
tori și boli în fața cărora 
Be-am dovedit neputincioși,

mecanizare insuficientă, în 
comparație cu lipsa brațelor 
de muncă ce se semnalează în 
toată această zonă.

Argumentele invocate expli
că obiectiv și integral starea 
de fapt ? Există în județ coo
perative care, cu toate condi
țiile nefavorabile culturii car
tofului de care se plîngeau in
terlocutorii noștri, au obținut 
în acest an producții mari.

Astfel, la cooperativa agricolă 
de producție Miercurea Si
biului, producția medie a fost 
de peste un vagon la hectar. 
Și exemplul nu este singular. 
Așadar, chiar în atari condiții 
producția poate atinge un ni
vel satisfăcător. Pentru că a-

RĂSPUNDERI

La început, informarea revi
zorului Victor Bratu de la 
uniunea județeană Teleorman a 
descumpănit : La cooperativa 
agricolă din Traianu, se pare 
că tovarășa de la casierie a ope
rat, în fals, în actele de casă. 
După cîteva zile, însă, incerti
tudinea a devenit certitudine. 
„Pînă am descoperit adevărul, 
sinceritatea fiecărui act, a ru
bricilor completate și a sem
năturilor — ne spune căpitanul 
1. MEMNTESCU de la Miliția 
județeană am fost nevoiți să 
discutăm cu sute și sute de

membri cooperatori. Ne-a în
curcat mult haosul din evidența 
contabilă, neorîndiiiala în care 
erau păstrate actele financiare. 
Cooperativa agricolă a fost pă
gubită, prin fraudă, de 419 000 
lei”.

...Patru sute nouăsprezece mn 
de lei — o sumă care nu poate 
fi sustrasă decît în timp, chiar 
dacă e vorba de o cooperativă 
agricolă puternică, cu multiple 
și importante surse de venituri 
cum este cea din Traianu. Cum 
de infracțiunea a putut dăinui 
fără să fie sesizată de controa-

lele efectuate? A stăpînit, oare, 
funcționarul atit de bine „arta 
falsificării” incit revizorii cu 
școli superioare și cu experien
ță să n-o poată dovedi decît 
după o... intîmplătoare greșeală 
de tact a acestuia ? (De doi ani 
tovarășul BRATU controlează 
mereu actele contabile și finan
ciare ale sus-numitei unități 
economice și tot de atunci in
spectorul băncii din Tr. Măgu
rele - GHEORGHE ANGE- 
LESCU, aproba — cu cită exi- 
gehță se vede acum — actele 
prin care se socoteau și se de
contau sute și sute de mii de 
lei)

Figura principală a senzațio
nalului furt din avutul obștesc 
al cooperativei agricole din 
Traianu este Maria Cristina, o 
tînără cu fața inexpresivă, piep
tănată simplu, cu mîini delicate 
și mișcări fine. Are 23 de ani 
și este căsătorită de doi ani și 
jumătate. Copii nu are. Soțul — 
șofer Ia aceeași cooperativă — 
cîștigă lunar 600 de lei în nu
merar plus retribuție în ?i!e- 
muncâ. primele de întreținerea 
mașinii, deplasările... Discutăm 
cu C. M. în arestul miliției ju
dețene.

— Cînd ai fost încadrată ca
sieră la cooperativă ?

— In mai... pe 17 mai 1967. 
Eu n-am dorit să lucrez cu 
bani, am solicitat postul de se
cretară tehnică. Dar mi-au spus 
că numai o săptămînă. două să 
lucrez acolo, pînă angajează 
un nou casier, apoi n-au vrut să 
mă mai schimbe.

— Cit ai delapidat ?
— Eu n-am delapidat... Con

tabilul și președintele, dar mai 
ales contabilul, ei sînt cei care 
au delapidat, 
o proastă...

nebunii furioși. Și despr 
furia justițiară a marilor re 
voltați, și despre furia revo 
luționară față dc compronii 
suri. Și despre frumoasa 
despre admirabila furie 
cititului...

E bine să ne păzim de fu 
rie, dacă ne putem păzi d 
furie, pentru că furia în 
seamnă pierderea stăpiniri 
de sine și poate însenina ș 
întunecarea rațiunii. Poat 
că și de furia cititului tre 
buie să ne păzim, pentru c 
și ea aduce cu sine timp iro 
sit, dezordine, oboseală. Da 
de furia aceasta poate că n 
trebuie să ne ferim cu atit 
convingere. Pentru că, ori 
cum, la un moment dat, tre 
ce. Pentru că, din păcate 
trece.

și e totuși superbă furi 
cititului. Să ai șaptesprezec 
sau douăzeci de ani și s 
descoperi deodată că exiști 
că există cu adevărat si n 
num ii pe listele cu chibzuit 
recomandări de lectură, < 
ața, in carne și oase, (earn 
de lemn tras în foi fragede, 
lipite și strînse laolaltă cu 
clei de oase), cărțile. Minu
nea lumii, cărțile. Și să nă
vălești asupra lor cu sete și 
neîndurare și patimă, să 
afli, să te mingii, să te chi
nui, să fii. Și să-ți umpli o- 
daia cu cărți și să-ți umpli 
mintea cu nemaipomenite
(Continuarea în pag. a 11-a) I
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Eu am fost doar

GH. FECIORU
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PREMIERE ÎN SERIE
LA „PORȚILE DE FIER"
• Asamblarea rotorului primei turbine • „Bă
tălia blindajelor" • Operația de pregătire a 
montării statorului la turbinele 5 și 6 s-a în

cheiat cu zece zile înainte de termen

excavate și 
betonului necesar 

Lucrările la aceste 
se vor încheia în

la

Zilele acestea, pe șantierul hi
drocentralei de la Porțile de 
Fier s-a trecut la asamblarea 
generală a rotorului primei tur
bine, al cărui butuc (greutate 
100 tone, Înălțime 4 m, diame
tru 3,5 m), a sosit de la Galați. 
De asemenea, la rotorul genera
torului, a cărui asamblare a în
ceput în primele zile ale lunii 
septembrie, se lucrează Ia pa- 
chetare. Această operație, care 
înseamnă plasarea prin presare 
pe corpul rotorului a unui nu
măr de circa 10 000 tone de ta
blă va spori greutatea agregatu
lui de Ia 120 tone la 450, pla- 
sîndu-i totodată construcția in 
faza finală.

La turbinele 5 și 6 se fac pre
gătiri pentru montarea statua
relor, piese-cheie, de care sînt 
legate toate celelalte mecanisme 
ale agregatului. Această opera
ție permite ca lucrul la ultime
le două agregate principale să 
intre în scurt timp in faza fi- 
nală. Tn acest sector — ne spu
ne inginerul Valeriu Perșinaru, 
șeful lotului .Centrală" — con
structorii au efectuat fundația 
turbinei, necesară montajului cu 
circa 19 zile înainte de termen, 
creîndu-se 
pentru ca 
turbinele 5 
integrai.

Pe de altă parte, după ce, zi
lele trecute, s-au realizat pri
mele excavații, blocurile de be
ton și stabiliopozii care au fost 
antrenați de curent în timpul 
închiderii Dunării la digul din 
amonte, s-au dat primele „îm
pușcături" — primele excavații 
— pentru executarea platformei 
macarelelor. Pe aceste terase 
monumentale cu o suprafață de 
cîteva sute de metrj pătrați, vor 
circula o serie de macarale 
KBGS, cu o capacitate de ri
dicare de peste 15 tone, necesare

operației de betonaro a bara
jului deversor. Va începe, de a- 
semenea, executarea rigolelor 
pentru corectarea apelor de in. 
liltrație din amonte și aval, 
precum și a drumurilor de ac
ces in incinta viitorului baraj, 
care vor folosi la evacuarea

materialelor 
transpdrtul 
execuției, 
obiective se vor încheia 
cursul acestei săptămîni.

Constructorii dau, de aseme
nea, în aceste momente, „bătă
lia blindajelor". E vorba de e- 
fectuarea protecției anticorosive 
a blindajelor (învelișuri de pro
tecție) de la turbinele 1 și 2. 
Pentru turbina nr. 1, această o- 
perație se va încheia chiar zi
lele acestea.

ȘERBAN STEJAR

O ÎNTREBARE PE ZI
CINE ÎMPARTE ȚIGĂRILE

IN JUDEȚUL HUNEDOARA?

O serie de afecțiuni, in 
special arsurile grave și alte 
plăgi, ridică probleme pri
vind transportul și spitaliza
rea. Patul „clasic" se dove
dește prea rigid și prea pu
țin adaptabil specificului fi
ecărui pacient. O serie de 
cercetători și-au propus să 
creeze un pat bazat pe prin
cipiul pernei de aer. S-a do
vedit însă că este necesar un 
debit prea mare, de circa, 
20 m’/minut, ceea ce presu
punea existența unor venti
latoare și încălzitoare mari 
și zgomotoase. De asemenea, 
la încetarea suflării aerului, 
efectul de sustentație dispă
rea brusc. O perfecționare 
recentă a acestui pat se ba
zează pe creșterea densității 
„mediului-suport" prin inte-

astfel posibilitatea 
în luna decembrie 
și S să fie montata

Dacă aveți de gind să vizitați județul Hunedoara și sînteți 
fumător, aprovizionați-vă masiv cu țigările preferate ! Altfel, 
sînt șanse foarte serioase să aveți surprize neplăcute — din pri
cina sistemului cu totul ciudat de a distribui țigările, practicat 
de organizațiile comerciale locale. Spre exemplu, la Deva nu 
se găsesc de luni de zile țigări „Snagov", „Amiral", „Litoral". 
„Virginia"... Un oraș întreg e aprovizionat doar cu „Carpați" și 
„Favorit".

în schimb, la Petroșani, Lupeni și în celelalte localități de pe 
Valea Jiului lipsesc țigările „Carpați" cu filtru, „Favorit", , Mă- 
rășești" cu filtru, „Sinaia", dar se găsesc din abundență „Sna. 
gov", „Diplomat" etc. Cine și după ce criterii împarte țigările 
din județul nostru ? se întreabă localnicii.

Transmițind această întrebare Direcției comerciale județene, 
așteptăm, alături de cuvenitul răspuns, să putem fuma — chiar 
și la Deva — măcar un „Amiral"...

PATUL 
FLUID

Fechete, din satul Guberdin, co
muna Ținea, Bihor, a spart geamul 
magazinului de legume șl frvete 
din comună și a furat toți banii 
care se aflau acolo. După care 
a dispărut din sat. Nu a trecut 
mult timp pînă să fie descoperit 
șl arestat. Dar, spre surprinderea 
milițienilor, s-a constatat că tînă- 
rul, în vîrstă de 17 ani, izbutise 
între timp să bea toți cei 600 de 
lei furați !

714“„MARIA 1
de ILIE PĂUNESCU

PRIMUL FESTIVAL 
DE POEZIE 

ROMÂNEASCĂ 

„MOȘTENIREA 
VĂCĂREȘTILOR"

Elena Văcărescu, poetă. roman
cieră, memoralistă, dramaturgă și 
conferențiară, ultima reprezentan
tă a poeților Văcărești, dăruiește 
prin testamentul său literar de la 
5 noiembrie 1945 Academiei Româ
ne, partea sa din parc și din casa 
de la Văcărești și cîteva hectare, 
cu îndatorirea de a găzdui în fie
care vară cîțiva poeți. Comitetul 
județean de cultură și artă Dîm
bovița și Casa județeană a creați
ei au organizat aici, la Văcărești, 
un festival de poezie românească.

19 octombrie. Un grup de călă
reți îmbrăcați în costume populare 
întîmpină la intrarea în comună 
pe poeții și oaspeții sosiți la pri
ma ediție a Festivalului de poe- 

; zie românească ..Moștenirea Văcă- 
i reștilor44. După o veche datină sînt 
! conduși de călăreți în frumosul și 
I străvechiul parc al Văcăreștilor, 

unde există capela cu inscripție 
slavonă, pivnițele boierești datînd 
din vremea lui Constantin Brîn- 
coveanu, și primiți cu pîine și 
sare. După o scurtă vizită, oaspeții 
merg la căminul cultural. Acad. 
Mihai Beniuc taie panglica 
inaugurală a Blibliotecii de 
poezie românească „Ienăchi- 
ță Văcărescu44, ca ‘ un o- 
magiu celui care ne-a dăruit tes
tamentul liric. în sala căminului 
cultural ornată cu motive popu- 

~lare a avut loc un simpozion la 
care au participat acad. Mihai Be
niuc, prof. univ. dr. docent A- 
lexandru Piru. prof. univ. Dr. Au
gustin Z. N. Pop, conf. univ. 
Radu Hîncu, poeții Ion Bănuță, 
Ion Horea, George Dan, Mihai 
Gavril, Ion Crînguleanu, Ion Th. 
Ilea, George Păun, Ion Molea. 
Baruțiu T. Arghezi și membri al 
cenaclurilor literare din județ.

Prof. univ. dr. docent Alexandru 
Piru, prof. univ. dr. Augustin 
Z. N. Pop, conf. univ. Radu Hîncu 
și acad. Mihai Beniuc au evocat 
aspecte legate de viața și creația 
poeților Văcărești. S-au recitat 
poezii și creații ale membrilor ce
naclurilor literare.

Elevii Liceului nr. 3 „Ienăchiță 
Văcărescu44 din Tîrgoviște au sus
ținut un recitai de poezie din liri
ca Văcăreștilor.

In această zi, aici, Ia Văcărești, 
a răsunat prelung Poezia.

MIHAIL VLAD

ANTICIPĂRI 
LA VACANȚA 

DE IARNĂ

TABERE Șl EXCURSII 
PENTRU ELEVI

la TEATRUL MIC

meditației (scenografia — 
Ștefan Hablinschi), regia So- 
ranei Coroamă întreprinde 
dublul efort de a construi, pe 
de-o parte, caracterele în con
tinua lor descătușare de apa
rențe (proces care îmbracă, 
pe alocuri, aspecte psihologice 
paradoxale), iar pe de altă par
te, de a întreține temperatura 
fierbinte a înfruntării de idei, 
transpunînd-o în stări scenioe 
cu mare putere de penetrați». 
In ambele direcții, rezultatele 
sînt remarcabile. Eroii au o 
deplină concretețe, reacțiile loi 
provin din straturi sufletești 
profunde, raporturile loi 
sînt nuanțate cu exactitate și 
naturalețe. Poate doar pe a- 
locuri (în cazul personajului 
Radu, bunăoară), din pricina 
ritmului sufocant trec neob
servate aluzii la evenimente 
anterioare, fără de care unele 
dimensiuni ale eroului respec
tiv rămîn obscure. In cealaltă 
privință, suita de stări tensio
nale este compusă cu o desă- 
vîrșită rigoare, uneori chiai 
dincolo de limitele textului. 
Actul prim al piesei, de pildă, 
este unidimensional, singura 
sa sursă de tensiune fiind aș
teptarea : primind, în temnița 
de la Ediciile, vizita soției sale 
Maria, Constantin intuiește a- 
menințarea unei nenorociri, 
care însă întîrzie să se produ
că. Acestui unic sentiment — 
generos ca posibilități drama
tice, dar oarecum insuficient 
— regizoarea îi suprapune, cu 
efecte din cele mai fericite, 
sentimentul imposibilității de 
comunicare a celor două per
sonaje. Gîndurile lor evoluea
ză pe planuri absolut diferite, 
între care nu se poate stabili 
un punct de contact. Maria, 
întruchipare, a forței viscerale 
a vieții, a „pămîntului — ma
mă, pămîntul care ne îngroapă 
și din care ne naștem" (cum 
notează undeva regizoarea), 
nu poate accede la altitudinea 
morală, oarecum abstractă, a 
dilemei lui Constantin. Pe 
planul teatral are loc un fel 
de „dialog între surzi", cu o 
rară forță de sugestie, care 
sporește și tensiunea dramati
că, și amplitudinea ideilor 
Este, desigur, numai un exem 
piu, care vrea să arate seri
ozitatea strădaniei unui regi
zor de a parveni la sensurile 
cele mai adinei ale textului.

Imensa dificultate a rolului 
lui Constantin i-a reve
nit lui Constantin Codrescu 
care a depășit-o printr-un con
siderabil efort de compoziție. 
Accentul principal cade, în 
interpretarea sa, pe semnifica
țiile trecerilor de la o stare la 
alta, de la o relație cu sine 
la alta. Poate că actorului i-ar 
mai fi fost necesară o perioa
dă de gestație, care să-i îngă
duie o suprapunere mai inti
mă cu datele personajului; în 
stadiul actual, schelele com
plicatei sale construcții se 
mai văd pe alocuri. Ele au 
dispărut însă cu desăvîrșire 
la Olga Tudorache, admira
bila interpretă a Măriei, care 
se confundă cu personajul 
său pînă la dizolvare în aces
ta. Intre cei doi interpreți e- 
xistă încă acea imperceptibilă 
treaptă care desparte compo
ziția de creație. Rolurile celor 
trei fii ai lui Constantin — 
de fapt, alte ipostaze ale a- 
cestuia, puse în fața aceleiași 
dileme fundamentale, dar di
ferite prin cîteva date caracte
rologice precise — prilejuiesc 
actorilor Nicolae Pomoje, Va
sile Gheorghiu și Dan Nuțu 
trei apariții relevante.

SEBASTIAN COSTIN

vorba așadar de relația om- 
istorie (convenție presupusă de 
la început), nu mai este o pie
să despre o opțiune, ci des
pre însăși opțiunea, în sensul 
sartrian al cuvîntului. Căci 
simpla decizie în favoarea bi
nelui (în accepția etică dicta
tă de împrejurarea istorică) n« 
este suficientă, nu poate re
prezenta un cîștig definitiv. 
Ea este repusă în joc în fie
care moment, cu fiecare nouă 
întrebare a evenimentelor. A- 
legînd sacrificiul, ai dreptul 
moral de a-i sacrifica și pe 
ceilalți ? Care sînt limitele a- 
cestui drept ? Care sînt, la ur
ma urmei, limitele de rezisten

La sfirșitul stagiunii trecute, 
critica teatrală observa cu în
grijorare absența prelungită 
din repertorii a celor mai sem
nificative piese pentru noile 
orientări ale dramaturgiei 
noastre. Lipseau, mai cu sea
mă, scrierile de inspirație is
torică — domeniu în care dra
maturgii obținuseră recent u- 
nele poziții dintre cele mai a- 
pansate, pulverizînd rămășițe
le ilustrativismului și propu- 
nînd un nou tip de dramă is
torică, profund contemporană 
prin structură și prin ideație. 
Semnalele criticii n-au rămas 
fără ecou, și iată că avem 
de-a face, în acest început de 
stagiune, cu cîteva montări 
ale unor asemenea piese. Nu 
discut aici nivelul — încă 
nemulțumitor — al unora 
dintre aceste spectacole. E- 
sențialul este că a în
ceput să existe bunăvoință și 
interes, adică elementarul 
punct de plecare fără de care 
nu se putea întreprinde nimic.

Mai mult decît atît, asis
tăm acum chiar la un eveni
ment ieșit din comun (deși ar 
trebui să fie regulă generală): 
o piesă a unui autor aproape 
debutant, purtînd pe ultima ei 
filă data iunie 1969, vede lu
mina rampei în octombrie 
1969, deci numai după patru 
luni, la unul din teatrele cen
trale ale Capitalei!

Să spunem de la început că 
piesa lui Iile Păunescu Maria 
1714 justifică integral graba 
entuziastă cu care a îmbrăți
șat-o exigenta trupă din Sărin
dar. Apartenența ei la 
genul istoric, este, de 
altminteri, strict formală 
(deși datele de ansamblu ale 
martiriului lui Brîncoveanu Și 
al fiilor săi nu sînt modifica
te). Meditația este de ordin 
moral. Semnificațiile istorice 
fi politice al» opțiunii tragi
ce — turcirea sau moartea — 
sînt presupuse; dramaturgul 
nu insistă asupra lor, ci asu
pra reacțiilor omenești în îm
prejurarea limită. Nu conținu
tul — în acest caz — al noți
unilor de bine și rău este 
discutat în profunzime, ci în
datorirea omului de a le dis
tinge, chiar sub presiunea 
morții. Așa cum notează Al. 
Paleologu într-un pătrunzător 
microeseu din caietul-program 
al spectacolului, „sînt împre
jurări cînd politicul și eticul 
se suprapun și atunci e pro
fund nepolitic să treci peste 
somația eticului. Chiar cu ris
cul catastrofei, cum l-a asu
mat Brîncoveanu : catastrofa, 
tragedia purifică lumea și o 
poate revalida — turcirea însă 
invalidează totul“. Nu mai e

ță la tragedie ale omului ? 
Rectitudinea morală poate 
prevala asupra primitivei, 
genuinei, formidabilei forțe a 
vieții ?

Din răspunsul succesiv la 
asemenea întrebări se consti
tuie substanța piesei lui Ilie 
Păunescu: o eliberare treptată, 
o permanentă descojire a stra
turilor superficiale ale conști
inței, pînă la revelația „nebu
niei* supreme, singura în sta
re să pună ordine în absurdul 
împrejurărilor — sacrificiul 
fără ezitare, în numele unei i- 
dei. Nu este aici, desigur, nici 
o noutate senzațională, dar 
este intuiția sigură a unui nod 
tragic fundamental, este suc
cesiunea limpede și echilibrată 
a unor situații dramatice eloc
vente, este știința de a încor
pora meditația în cîteva ca
ractere compuse cu precizie, 
aflate unele față de celelalte 
într-un raport de continuă de
dublare, pînă la suprapunerea 
eliberatoare din final. Ici-colo, 
mai cu seamă în prima parte 
a piesei, un abuz de comenta
riu fi de reflecție produce oa
recare întîrzieri, nu atît în ten
siunea exterioară a dramei, cît 
în ritmul revelațiilor ei: în 
progresia liniară a întrebărilor, 
a zăbovi asupra uneia chiar 
fi după formularea răspunsu
lui utseamnă a produce un 
gol nejustificabil. Dar este o 
chestiune de măsură, la urma 
urmelor neesențială.

In cadrul închis, auster, fi 
în costumele neutre, favorabi
le sensului generalizator dl

grarea unui strat gros de 30 
de cm, alcătuit din sfere ce
ramice cu diametre între 75 
și 125 microni. Densitatea lui 
permite utilizarea a numai 
5 la sută din volumul de aer 
cerut de varianta anterior 
menționată.

Masa de sfere ceramice 
fluidizate cu aer are toate 
caracteristicele apei, cu ex
cepția umidității. Se reali
zează un suport uniform pe 
care pacientul își poate miș
ca liber membrele. Limita 
patului este asigurată prin- 
tr-o folie dintr-un pollester 
cu nionofilamente ce separă 
sferele ceramice de corpul 
pacientului, permițînd, în 
același timp, trecerea aeru
lui.

Un sistem de ventilație și 
climatizare permite modifi
carea temperaturii patului 
de la cea a camerei pînă la 
circa 40°C și a umidității de 
la cea a camerei pînă la cir
ca 85 la sută. Sistemele de 
filtrare asigură un grad sa
tisfăcător de sterilizare.

O. NEGRU

TRANDAFIRII ROȘII I tei-exut’ nostru.r'leLejiuW^no'siru

FAR A CARNET DE CONDUCE
RE. Două contravenții grave la le
gea circulației, două cazuri asemă
nătoare, eu un sfîrșit trist. Dumi
tru Neguț, 27 de ani (București, 
strada Heliului 23), conducea pe 
Calea Floreasca un autoturism, 
fără să aibă permis. La depășirea 
unui autobuz oprit în stație, a lo- 
vlt-o pe Elena Stolan, 18 ani, care a 
fost internată la spital în stare 
gravă. Marin Alexandru, 26 de 
ani. șofer la I.U.T. București pe 
autobasculanta 31—B—5158. a în
credințat volanul unui maistru 
constructor, Gheorghe Zamfir, 31 
de ani. Acesta, la ieșirea din 
curtea Centrului de producție ci
nematografică Buftea, neasigurîn- 
du-se, a tamponat o at tocisternă. 
G.Z. a fost grav rănit în accident.

CASIERA... DAR NUMAI PEN
TRU EA 1 Ana Drăgan, 22 de ani, 
din Dej. lucra ca taxatoare pe a- 
utobuzele Întreprinderii locale de 
transport. Ea a înțeles să împartă 
încasările cu Instituția la care era 
angajată, astfel că o parte din 
bani ii depunea la caserie, iar 
ceea ce rămlnea intra in contul 
familiei. Pînă să fie descoperită 
și-a însușit 1 400 lei.

FĂRĂ EXPLICAȚIE... Dănuț 
Baritaru, 17 ani (Calea Moșilor 7, 
Bucvreștl) și Mihai Golumbeanu, 
din Brăila, 19 ani, ambii elevi la 
Școala de construcții din Capitală, 
au intrat în noaptea de 15 spre 16 
octombrie în dormitorul comun al 
muncitorilor de pe șantierul Poli
tehnicii și forțînd dulapuri, au fu
rat haine în valoare de 1 500 lei. 
Curînd după aceea au fost 
prinși pe stradă, cind încer
cau să le vîndă. Tot pe stradă, dar 
la Cluj, au fost reținuți de miliție 
Nicolae Oancea, 19 ani, din comu
na Rupea, șl Gheorghe Enica, 19 
ani, din Comuna Cătina — Buzău, 
care încercau să vîndă un magne
tofon. Cum nu puteau explica nici 
proveniența obiectului, nici rostul 
prezenței lor în oraș, au început 
cercetări mai amănunțite, s-a 
constatat că cei doi furaseră la 
Baia Mare și un aparat de foto
grafiat, obiecte de îmbrăcăminte 
șa..

Copiii au primit cravate roșii, 
și-au înălțat cîntece de slavă 
partidului și-au dăruit, în 
semn de omagiu, profesorilor 
trandafiri. Sînt mii de tran
dafiri pe cîmpuri și-n grădini, 
dar trandafirii aceștia din mîl- 
nile lor parcat sădiți de ei 
și-au așteptat atîta să crească 
incit nu mai erau flori dintr-o 
grădină, ci din inima lor.

in fotografie ; Primiri de pi
onieri Ia Școala generală nr. 
175 din Capitală.

Foto : O. Plecan

• închipuiți-vă 100 de șco
lari din orașele Victoria și 
Făgăraș, băieți și fete, aler- 
ginci pentru cucerirea trofe
ului „Cupa orașului Victo
ria la atletism44! Emoții, u- 
icue și o cupă foarte fru
moasă, rîvnită de fiecare... 
rezultatul l-am aflat de la 
corespondentul nostru Lazăr 
Valentin : victoria în „Cupa

victoriei" a revenit atleților 
făgărășeni.

im sala

EDITURA POLITICĂ
* • • „Diplomații Iluștri", lei 13,00.
• • • „Români în rezistența franceză în anii celui de al doilea 

război mondial", lei 20,50.

EDITURA PENTRU LITERATURA

Smaranda Jelescu : „Totdeauna marea44, lei 5,00. 
Ilarie Chendi :„Pagini de critică44, lei 24,00.
Ion Diaconu : „Ținutul Vrancei<e; vol. I și II lei 48,00. 
A. E. Baconsky: „Cadavre în vid44, lei 7,50.
Liviu Rebreanu : „Pădurea spînzuraților44, lei 8,50.

EDITURA TINERETULUI

Ion Sofia Mar.olescu : „Pînă unde pot muri", Iei 6,25.
E. C. Bentley : „Ultima anchetă a lui Philip Trent", lei 6,50. 
Alexandra Tirziu : „Nu-mi pasă", lei 4,00.

EDITURA PENTRU LITERATURA UNIVERSALA
<* o o Antologia „Enigma", vol. II, lei 5,50.
Jean Paul Sartre : „Baudelaire" — Eseuri, lei 4,00.
Petrer Cheyney : „Ce le pasă damelor", lei 5,25.
Dashieli Hammett : „Cheia de sticlă", lei 4,75.
Per Wohloo : „Crima de la etajul 31“, Iei 4,25.

EDITURA ȘTIINȚIFICA
D. M. Pippidi: „Studii de istorie a religiilor antice", lei 21.
Alexandru Filipașcu: „Sălbătăciunt din vremea strămoșilor noștri", 
lei 8 25.
Tatiana Malița : „Puncte de reper în însușirea limbilor străine44, lei 
4,75.
R. F. Mayer — „Poveste despre pești, pescari și pescuit44, lei 1,10. 
Maximilian Bendorfeanu: „Folosirea practică a mijloacelor tehnice 
audio-vizuaie în procesul de învățămînt44, lei 11,05.
Gheorghe Marin : „Minciuna la copil44, lei 2,45.

• Doi tineri, eleva Adina 
Bîrnaagă și Mihai Nichita, 
Iți expun lucrările — opere 
de artă plastică
de pictură a Casei de cul
tura a tineretului și studen
ților ' din Iași. Profesorul 
Vasile Vacanță ne prezintă 
în corespondența sa, o par
te din cele 60 de tablouri a- 
parțmlnd Adinei Bîrneagâ. 
Ea se află la cea de-a treia 
confruntare cu publicul. Mi
hai Nichita expune cinci lu
crări, formînd ciclul „Ritu
alul flăcărilor".

Recent, In cadrul Fabricii de 
ciment Fieni din județul Dîm
bovița a început montarea unei 
noi linii de fabricație care va 
produce anual 3.500.000 m liniari 
de tuburi din asbo-ciment, nece
sare sistemelor de irigații și ca
nalizărilor urbane.

LA PALTINU, în județul 
Prahova, unde se găsește în 
construcție un uriaș baraj, con
structorii șantierului au început 
lucrările galeriei de fund. Bara
jul, înalt de 104 metri, se apro
pie de final. El va zăgăzui rîul 
Doftana, contribuind la aprovi
zionarea cu apă a orașelor Cîm- 
pina și Ploiești și la irigarea a 
peste 6 000 de hectare de culturi 
tehnice și cerealiere. •

Cei mai buni elevi ai ^oaior cu 
program de educație fizică și ai 
celor sportive își vor putea petre
ce și anul acesta (GRATUIT’) va
canța de iarnă în taberele organi
zate de către O.N.T. și Ministerul 
Invățămîntului, între 22 decembrie
— 4 ianuarie, în diferite stațiuni 
din țară. Astfel, la Păltiniș, Lacul 
Roșu, Tușnad și Izvoare, vor 
funcționa tabere cu program de 
pregătire fizică generală, iar la 
Predeal, Vatra Dori ei și Parîng — 
tabere de schi. Sub supraveghe
rea specialiștilor din unitățile șco
lare respective, se vor desfășura 
ample programe de instruire spor
tivă, precum și o bogată activi
tate cultural-distractivă.

între 23—-29 decembrie și 4—9 ia
nuarie, O.N.T., împreună ev in
spectoratele școlare și consiliile 
județene ale pionierilor, organi
zează, pentru elevii din toate șco
lile. tabere de odihnă în stațiuni
le Govora, Călimănești, Căciulata, 
Pucioasa, Sovata, Tușnad, Borsec, 
Lacul Roșu și la numeroase ca
bane din munții Bucegi, Gîrbova 
și Piatra Mare. Taberele vor fi 
conduse de ghizi al O.N.T. și de 
cadre didactice din școli.

Pe toată perioada vacanței de 
iarna se vor organiza, de aseme
nea. și excursii, cu scopul vizită
rii unor obiective turistice, monu
mente istorice și de artă, muzee, 
case memoriale etc., cu durata de 
la 1—3 zile, pe traseele : București
— Sinaia — Poiana Brașov ; Bucu
rești — Călimănești — Cozia ; 
București — Bran ; București — 
Tîrgoviște, sau la complexele tu
ristice și stații nile balneare din 
fiecare județ și din cele apropiate.

înscrierile se pot efectua fie 
prin școli (costul variind, în acest 
caz, în funcție de salariile părin
ților), fie individual (cu plata 
conform tarifelor curente), la toa
te agențiile din țară.

ELENA POPA

De la stingă; Dan Nuțu, Vasile Cheorghiu, Constantin Co- 
drescu, Nicolae Pomoje, Olga Tudorache și autorul, Ilie Pău

nescu
văzuți de NEAGU RĂDULESCU

LA CINEMATOGRAFUL REPUBLICA se pot procura abonamente 
pentru FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC, care va avea loc la 
acest cinematograf între 25—31 octombrie. Abonamentele se 
pot procura pentru toate filmele din festival sau numai pentru 

unele dintre oceste filme.

SIMPOZION ROMANO-AMERICAN DE ONCOLOGIE

O INIȚIA
TIVĂ

Ieri s-au încheiat lucrările sim
pozionului româno-american de 
oncologie. Desfășurat în incinta 
Institutului Oncologic din Bucu
rești, sub egida Comitetului pen
tru Energia Nucleară din R. S. 
România și Comisiei pentru Ener
gia Atomică a S.U.A., în cadrul 
manifestărilor organizate cu pri
lejul expoziției americane „Atomii 
în acțiune44, simpozionul a prile
juit unui număr de oameni de 
știință români șl americani expu
nerea rezultatelor cercetărilor din 
domeniul radiologiei și radiote- 
rapiei și utilizării izotopilor radio
activi în cercetare.

Sub președinția prof. O. Costă - 
chel, simpozionul a reunit în pri
ma sa parte o serie de comuni-'

cări privind cercetarea fundamen
tală în oncologie, printre care : 
N. Voiculeț. M. Stolan, S. Lukas 
(Institut! 1 Oncologic București) : 
„Aspecte ale refacerii leziunilor 
produse de radiații la nivelul 
D.N.A. la bacterii44 ; D-Grahn EA- 
ragone National Laboratory, Illi
nois) : „Efectele genetice ale ra
diatei-4 ; S. Pineles (I.D.B.) : 
.,Cercetări experimentale asupra 
dozelor mici de radiație44 ; M. Fry 
(Aragone N. L. S.U.A.) : „Efectul 
radiațiilor asupra intestinului sub
țire44 etc

Simpozionul a fost urmat de un 
seminar, ct prinzînd probleme de 
cercetare aplicativă și experiență 
clinică curentă44.

ION IVAN

gjiwemo
CORABIA NEBUNILOR : rulea

ză la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21).
TESTAMENTUL DOCTORULUI 

MABUZE rulează la Festival (ore
le 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 21).

MAI PERICULOASE DEClT 
BĂRBAȚII ; rulează la București 
(orele 9; 11,15: 13 30; 16,30. 18 45. 
21) . Favorit (orele 10; 13; 15.30; 
18; 20,30) ; Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

LUPII ALBI: rulează la Repub
lica (orele 8,15; 10 45; 13,15; 16; 
18.45; 21,15). Gloria (orele 9; 1115; 
13,30: 18; 18,15; 20,30) ; Flamura 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 
20,30). Modero (orele 9: 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30).

PARIA : rulează la Feroviarul 
(orele 8,30; 11: 13.30; 16; 18 30; 21); 
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21;) Melodia (orele 9: 11.15: 
13,30: 16; 18,15; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Central (orele 9.30; 13; 16 30 ; 20).

FAMILIA NOASTRĂ TRĂSNI
TĂ : rulează la Lumina (orele
9—16,15 în continuare : 18.30: 20,45).

UN GLONTE “ENTRU GENE
RAL : rulează la Doina (orele

; 13,15; 15.45; 18,15; 20,45): Cotro-

cenl (orele 15 30; 18) ; VIAȚA LUI 
MATHEUS (ora 20,30).

PARISUL VESEL: rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).

STELELE DIN EGEH : rulează 
la Grivița (orele 9—12,15 în con
tinuare 16,15; 19,30); Tomis (orele 
8,30—14 în continuare; 17; 20); Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

PRINȚUL NEGRU : rulează la 
înfrățirea între popoare (orele 15; 
17,45; 20).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS S 
rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18); SAGEATA COSMICA și UL
TIMA LUNA DE TOAMNA (ora 
20,30).

TIGRUL : rulează la Dacia (ore
le 8—20 45 în continuare) ; Moși
lor (orele 15 30; 18; 20.30).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15, 20,30); Miorița (0- 
rele 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18.15;
20.45) ; Arta (orele 9 30—18 în con
tinuare ; 18.15; 20.30).

CREOI.A OCH1I-Ț1 ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Unirea (o- 
rele 15.30;’ÎS)- SINGURĂTATE IN 
DOI (orele 20.15).

SOARELE VAGABONZILOR ; 
rulează la Lira (orele 15 30; ÎS; 
20,30).

ÎN UMBRA COLTULUI: rulea
ză la Drumul Sării (orele 15 : 17,30;

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la Giulești (orele 
15,30 18; 20 30) Floreasca (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OMUL, ORGOLIUL VENDETA : 
rulează la Volga (orele 9—15,30 în 
continuare ; 18; 20,30).

VÎRSTA INGRATĂ : rulează la 
Viitorul (orele 15 30; 18); CINE 
L-A UCIS PE LIBERTY WALA- 
CE (ora 20,30) ; Vitan (orele 15,30; 
18) ; PIPELE (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează Ia Aurora (orele 9,30; 12,30: 
16; 19 15).

MEMENTO : rulează Ia Popular 
(orele 15,30) ; STRIGATUL : (orele 
18; 20,30).

OMUL MOMENTULUI: rulează 
la Munca (orele 16; 18): tan
drețe (ora 20).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRINEȚE t 
rulează la Flacăra (orele 15 30; 18; 
20,30).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE : ru
lează Ia Rahova (orele 15.30 : 18) ; 
COLINA (ora 20,30).

A TRĂI PENTRU A TRĂI : ru
lează la Progresul (orele 15.30 : 18: 
20.15).

OMUL CV ORDIN DE REPAR
TIȚIE : rulează Ia Ferentari (ore
le 15 30; 18; 20.15).

MARATON : rulează la Pacea 
(orele 16; 18: 20).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Crîngașf (orele 15.30; 18: 20.15),

NOAPTEA GENERALILOR : ru
lează la Cosmos (orele 16; 19).
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Opera Română : LUCIA DI LA- 
MERMOOR — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (Sala 
Comedia) : ENIGMA OTILIEI — 
ora 20 ; (Sala Studio) : CINE EȘTI 
TU ? — ora 20 ; Teatrul „Vasile 
Alecsandrl" din Iași (la Teatrul 
Giulești) : STAN PĂȚITUL — ora 
16 și 19 ; (Ia Teatrul „C.I. Notta- 
ra) : ATERIZARE FORȚATĂ — 
orele 17 și 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — ora 20; (Sala Studio): 
COMEDIE PE ÎNTUNERIC — ora 
20; Teatrul de Comedie: NICNIC
— ora 20; Teatrul Mic: PREȚUL
— ora 20; Teatrul „C. I. Notta-
la" (Sala Studio) : SCAUNE
LE — org 20; Teatrul „Ion 
Vasilescu": HANUL MELODII
LOR POPULARE — ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victoriei): 
PAPUCIADA — ora 17 ; (Str. Aca
demiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17; Teatrul „C. Tănase" (Sala

Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO — ora 19,30.

• 11,45 — Sosirea la Moscova a 
eosmonauților sovietici care av e- 
fectuat programul cosmic cu na
vele „Soiuz-6“, „Soiuz-744 și „So- 
iuz-8“. Transmisiune în • direct
• 18,00 Buletin de știri. • 18,05 
Lanterna magică. Filmele pentru 
cei mici: „Căciulița fermecată*4, 
„Cocoșelul Kock44, „Șoarecii vi
cleni'4 • 18,25 Antologia poeților 
contemporani: Dimitrie Stelaru șî 
Emil Giurgitca. • 18,40 Publicita
te. e 18,45 Naiul românesc. Prezin
tă prof. Georghe Deriețeanu. își 
dau concursul : Damian Luca, 
Gheorghe Zamfir, Stanciu Simion.
• 19,00 Telejurnalul de seară.
• 19,30 Fotbal. Repriza a H-a a
meciului U.R.S.S. — Irlanda de 
Nord din preliminariile Campiona
tului Mondial. Transmisiune di
rectă de la Moscova. • 20,15 Tele- 
cinemateca. Ruy Bias. Cu Jean 
Marais și Danielle Darieux. • 21,55 
Reflector.® 22,15 Miniaturi folclo
rice. • 22,25 Telejurnalul de noap- Q 
te. 22,40 Claviaturi... electronice. Bl 
Intîlnire cu Gerhard Romer și for- 
m- ' ia sa. ® 23,00 închiderea emisi- § 
unii. H

REMAR
CABILĂ

Cu aprobarea Ministerului în- 
vățămîntului, catedra de orienta
listică din cadrul Universității 
București a inițiat înființarea u- 
nor cursuri speciale, accesibile 
studenților de Ia facultățile de fi
lologie și, în măsura posibilități
lor, unui număr de studenți din 
alte facultăți bucureștene. Cursul 
de limbă și cultură japoneză des
chis ieri în unul din amfiteatrele 
Universității a întrunit un număr 
nesperat de amatori — peste 80. 
Afluența cursanților, deși ridică 
unele probleme de organizare, 
este un fapt remarcabil. Cursul 
ținut de asistent Liviu Petrina, 
absolvent al Universității și al 
unui stagiu de specializare în ca
pitala niponă, va dura trei ani și 
se va bucura de sprijinul amba
sadei japoneze la București, care 
a donat deja Universității un nu
măr de cărți și filme japoneze.

FURIA CITITULUI
(Urmare din pag. I)

cuvinte și să aprinzi carte de 
Ia carte cu patima fumăto
rului care aprinde țigară de 
la țigară. Și s-o iei într-o di
recție pe marile drumuri 
ale cugetului, dus de mină, 
împins din spate, tîrît de pa
tima unor autori — și să te 
smulgă de pe acel drum alji 
autori și să te azvîrle spre 
ripele spiritului și să te ia 
de acolo, prinzindu-ți aripi 
de foc pe umerii osoși...

Adincă, pînă la pămint, în
chinăciune, in fața inventa
torilor geniali ai televiziunii, 
care ne-au adus omenirea 
întreagă în odaie. Dar tele
vizorului, acestui minunat a- 
parat, îi ești rob, numai și 
numai rob, n-ai ce face. Iei 
ce-ți dă. Și dacă-ți dă mar
fă de duzină, primești și 
marfă de duzină. Dar cărți

lor, bătrînelor cărți, Înțelep
telor cărți — și chiar celor 
neghioabe — Ie ești stăpin. 
Aici, tu ești cel care alege. 
Așa s-au orînduit lucrurile, 
cu iscusință, ca oamenii să 
fie stăpinii cărților și cărți
le să Ii se supună, acceptind 
să fie aruncate în colțul 
odăii cind spun prea puțin.

E bine să ne păzim de fu
rie, dacă ne putem păzi de 
furie, dar nu și de furia ci
titului. Pentru că, oricum, Ia 
un moment dat, ea se' poto
lește, lăsînd spațiu îndestu
lător pentru lectura organi
zată : chibzuită, eficientă, 
fără pierdere de timp. Dar 
să-i acordăm și furiei «ce- 
steia măcar un an sau măcar 
cinci din viața noastră, la 
urma urmei destul de lungă, 
măcar un an sau măcar cinci 
de exaltare și de nemaipo
menită bucurie.
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DOUĂ ETAPE
UN SINGUR DRUM

Lucrez de aproape 30 de ani 
intr-o uzină in care numărul in
ginerilor tineri nu a fost nicioda
tă redus. Contactul nemijlocit cu 

o hună -parte din aceștia mi-au 
dat posibilitatea să urmăresc în
deaproape curba evoluției lor 
profesionale. Și o dată cu satis
facția de a vedea cum anii in
crustează în „registrul de bord" 
al celor mai mulți dintre ei reali
zări ce stîmesc admirație, mi-aș 
-permite să spun chiar invidie, 
am observat nu fără regret fi 
neîmpliniri profesionale, rateuri 
chiar. De unde provine această 
diferențiere ?

Lăstnd la o parte cauzele strict 
obiective, nu multe la număr fi

I'REIÎĂHRFA SOLIDA, MBITILATERAIA - 
PREMISĂ SIGURĂ A RANDAMENTULUI OPTIM

tocmai de aceea foarte cunosou- 
te. persistă, să recunoaștem, o 
su-, 4 de factori a căror existență 
pune sub semnul întrebării valo
rificarea maximă a potențialului 
nostru tehnico-ingineresc.

Tindem către continua îmbu
nătățire a lucrurilor în acest do
meniu. Ei bine, părerea mea este 
că trebuie să aibă loc — condi
ție sine qua non — o cotitură 
amplă în învățămîntul nostru pro
fesional și tehnic, în prezent rupt 
aproape complet de practică. A- 
sistăm la situația cînd băieții 
buni învață „pentru notă" {la 
toate nivelele de școlarizare!) iar 
ceilalți doar „pentru diplomă". 
Cînd ne vin în uzină — tocmai 
datorită contactului superficial 
cu producția în anii de facultate 
— și unii și alții apar la fel de 
dezorientați; astfel cariera de 
specialist începe pe un teren a- 
proape virgin sub aspectul latu
rii practice, creîndu-se încă din 
start premisele unei evoluții in
certe.

Rămînînd tot în perimetrul 
școlii — am fost ani de zile ca
dru didactic în învățămîntul su

perior — aș dori să 'atrag atenția 
asupra necesității de a acționa 
continuu, în sensul perfecționării, 
asupra programei analitice. In 
învățămîntul tehnic nu se poate 
spune că nu se fac eforturi pen
tru a asigura asimilarea de că
tre studenți a unui volum cit mai 
mare de cunoștințe. Dar, lucru 
bine știut, o asemenea preocupa
re nu este suficientă dacă nu se 
renunță la elementele devenite 
inutile de la o etapă la alta, dacă 
nu se structurează întregul edifi
ciu al pregătirii viitorului specia
list pe științele exacte, apte, să 
dezvolte capacitatea de a face 
legătura între fenomene, gîndirea 
tehnică în ansamblu. Să nu uităm

IULIAN CAZACU
laureat al Premiului de Stat, inginer șef la Uzinele 

de tractoare Brașov

că sarcinile ce le avem de re
zolvat evoluează. Or, învățămîn
tul este obligat să anticipeze cît 
mai exact mutațiile posibile, de
terminate de dinamismul econo
miei noastre.

Mă alătur celor care leagă suc
cesul muncii de inginer de cu
noașterea limbilor străine: Mărtu
risesc că eu unul, dacă am izbu
tit unele lucruri notabile în acti
vitatea mea de pînă acum, dato- 
resc în mare măsură aceasta fap
tului că stăpînesc trei limbi Străi
ne, ferestre larg deschise spre do
cumentația de specialitate, spre 
perfecționare. S-a comis, repet a- 
cum ce spuneam și atunci, o 
mare greșeală cînd cu mai bine 
de zece ani în urmă în învăță
mîntul superior de la noi studiul 
limbilor străine a devenit facul
tativ. Studentul trebuie obligat să 
învețe, să fie ajutat să stăpâneas
că bine, una sau mai multe limbi 
străine, canalizîndu-i eforturile în 

lumea termenilor circumscriși me
seriei sale.

Fără îndoială însă că în ce pri
vește randamentul specialistului, 
catalizatorul cu o importantă rază 
de acțiune îl constituie ceea ce 
are de făcut, măsura în care lo
cul său de muncă se suprapune 
peste o arie de probleme în sta
re să stimuleze capacitatea ingi
nerească, să stimuleze concretiza
rea ei în rezultate de valoare. 
Pentru că nu este de ajuns să ai 
diploma de inginer, să porți rigla 
la vedere în buzunarul de la 
piept dar t-o folosești doar... o 
dată pe lună și atunci la calcula
rea coeficientului mediu al pri
melor I De aici derivă obligația 

întreprinderii productive, mari 
sau mici, de a asigura ingineru
lui tînăr ce i-a fost repartizat — 
un loc de muncă de natură să-i 
solicite gîndirea (nu vocea sau 
sprintul...), să aibă permanent în 
atenție ca o asemenea corelație 
să se păstreze și în restul timpu
lui.

Are loc în prezent o repunere 
în drepturi a principiului „omul 
potrivit la locul potrivit". Acțiu
nea declanșată din inițiativa 
conducerii partidului se funda
mentează tocmai pe ideea a- 
sigurării condițiilor pentru de- 
plirla realizare profesională a spe
cialistului sub semnul creșterii e- 
ficienței generale a activității în 
ecohomta noastră. La noi în uzină 
a existat o preocupare mai ve
che în acest sens, concretizată în 
redistribuirea cadrelor tehnice, 
inclusiv încadrarea unui mare nu
măr de specialiști, trecuți prin fo
cul producției, în sectoarele de 

concepție, fără să văduvim însă 
atelierele, secțiile productive de 
cadre cu pregătire superioară: 
șefi de secție, tehnologi, posturi 
care au continuat să rămînă 
încadrate cu ingineri (în parante
ză spus, majoritatea lor tineri). 
Am fost întrebat dacă rămînerea 
în ateliere a inginerilor nu este 
de natură să atenteze la randa
mentul său, ca specialist. Catego
ric nu! Trebuie să cădem de a- 
cord că, cu cît se află mai a- 
proape de locul producerii 
bunurilor materiale, cu atît 
specialistul este în măsură să 
acționeze în favoarea îmbună
tățirii parametrilor calitativi ai 
producției, a ridicării eficienței 

muncii înmagazinată de un pro
dus. Si nu omitem că pentru in
giner, procesul de producție nu 
trebuie să constituie decît un pro
cent destul de redus; acolo este 
locul de manifestare a capacită
ții muncitorului, a maistrului —• 
care la rindul lor trebuie scutiți 
de orice gest birocratic, inutil, 
coroziv rezultatelor, responsabili
tăților pentru care sînt plătiți. In
ginerul să fie lăsat să se concen
treze asupra soluționării proble
melor de alt ordin, ce-l solicită 
în exclusivitate: organizarea su
perioară a producției, îmbunătă
țirea calitativă a produselor : să-și 
pună mintea la contribuție pen
tru a găsi căile reducerii prețu
lui de cost, economisirii materia
lelor etc. Iată numai un exem
plu : au fost introduse cu ani în 
urmă STAS-urile, ca acte nor
mative. Corecte în momentul e- 
miterii, ele se dovedesc imper
fecte pe măsură ce timpul trece. 
Și totuși ele se aplică, devenind 
o plapumă a comodității, un su
port „legal" de a nu încerca să 

sondezi posibilități noi, găsirea del 
soluții mai avantajoase, mai eco-y 
nomicoase. Inginerul, indiferent' 
că lucrează la Brașov, la Bîrlad 
sau la Topleț trebuie să se simtă 
obligat să facă un pas mai de
parte în oricare din direcțiile a- 
mintite. Gradul de tehnicitate al 
utilajelor, complexitatea proble
melor do rezolvat apelează neîn
cetat la competența sa.

Capacitatea tehnică — lăsată 
în cochiliile comodității nu valo
rează însă mare lucru. Tocmai de 
aceea se ridică mereu problema 
activizării, a stimulării acelor ti
neri ingineri tentați să aștepte 
„avansarea” pe criteriu „am ve
chime” fără însă a se întreba în 
ce anume au acoperire anii 
scurși de la terminarea facultății.

Sînt uneori în situația de a 
răspunde la întrebări de acest 
gen : „Tovarășe tnginer-șef mie 
cînd îmi măriți salariul r Cetind 
explicații asupra mobilului între
bării mi se reproșează cam așa : 
„...doar și eu am muncit..." Evi
dent, fiecare muncește — mai 
mult sau mai puțin —a dar invo
carea doar a vechimii în uzină . 
și nu, o dată cu aceasta, a reali
zărilor, a contribuției tale apare 
ca un paradox. Vă mărturisesc, _ 
nu-i înțeleg pe acești tineri. In- ' 
vață gratis, primesc cărți gratuit, ■ 
bursa — bursă. Dar cînd să pună j 
umărul la treabă începe să-și mă
soare munca cu „anul" și nu cu , 
ce a făcut, prin ce și-a imprimat 
personalitatea în realizările unită
ții unde lucrează. E necesar, fără 
îndoială ,să oferim condiții opti
me de pregătire ți de muncă, dar 
să ne obligăm a le și cere mult 
tinerilor specialiști. Apatia evi
dentă la o serie de tineri tre
buie combătută; încercînd a 
stimula dorința de afirmare, să 
nu ezităm a ne opune avansării 
„cu anul".

Traversăm o perioadă domina
tă de furtunile progresului teh
nic. Aceasta înseamnă eforturi 
susținute pentru ridicarea cuno
ștințelor astfel încît în orice mo
ment să poți aborda problemele 
ce-ți sînt încredințate într-un 
unghi superior de competență. 
Mă adresez tînărului inginer: să 
nu aștepte doar impulsurile con
ținute în formele organizate pe 
linie de stat. Studiul individual
— continuu, la obiect, specializat
— rămîne piesa de mare rezis
tență în amplificarea randamen
tului său ca specialist'.

Am maț scris în ziar despre 
momentul acela unic al trecerii 
de la vîrsta pionieratului la 
cea a organizației U.T.C. și des
pre saltul prea brusc care se 
face dintr-o parte în alta, fără 
continuitatea pe care o presupu
ne în mod firesc drumul străbă
tut de elev prin ambele organi
zații. Două acțiuni la care am 
participat de curînd, în aceeași 
zi, la două școli generale din 
același sector al Capitalei im
pun de data aceasta reluarea 
problemei dintr-un alt unghi de 
vedere, inseparabil legat de 
procesul Intrării unui pionier 
într-o altă calitate, superioară, 
a activității sale. Este vorba de 
momentul în care elevii clasei 
a opta participă la constituirea 
grupei lor U.T.C. șl la alegerea 
biroului ce le va conduce și 
coordona eforturile ca uteciști.

Am asistat, mai întli, la Școa
la- generală nr. 141, la o aduna
re care purta în desfășurarea 
sa, dincolo de cadrul sărbăto
resc, semnificații mult mai a- 
dînci și pline de sens. Pionierii 
din clasele a opta părăseau or
ganizația lor. Peste cîteva clipe 
avea să li se înmîneze carnetul 
de uteclst. Prilejul a fost folo
sit însă nu numai pentru strin
ger ea de mînă consacrată, ci i 

, s-au adăugat, pe parcurs, sec
vențe care vor rămîne cu ade
vărat și trainic în amintirea 
tuturor oelor de față. O primă 
secvență-a fost primirea a zece 
fete și băieți din clasele a treia 
în rindul pionierilor. Aceștia

■ erau, simbolic, cei ce aveau să
■ continue drumul început de co
legii lor mai mari. întreg actul 
primirii s-a desfășurat după 
ritualul pionieresc, atît de pi
toresc pentru orice vîrstă. A ur
mat apoi momentul, la fel de 
emoționant al părăsirii organi
zației de către cei mari. S-au 
spus atunci cuvinte frumoase, 
pregătite desigur cu mult-înain
te, dar fără să-și altereze prin 
aceasta prospețimea și puterea 
de a ne mișca.

— „îmi dezleg azi de la piept 
; cravata și parcă o dezleg pentru
prima dată. O lacrimă de tris
tețe și de bucurie totodată“ 
(Aniela Georgescu).

— „Ne așteaptă, desigur, e- 
forturi mai mari, avem mai 
multe de făcut. Voi veți duce 
mai departe ce am făcut noi“. 
(Aurelia Toader).

Și, în timp ce cîntau Intr-un 
cor gîtuiți de emoție, „Veniți 
cu noi, ne cheamă, țara", pionie
rii din clasele a opta, în picioa
re, își dezlegau cu gesturi so
lemne cravatele. Fără îndoială, 
după o asemenea scenă, înmîna- 
rea carnetelor de U.T.C. și 
strîngerea de mînă bărbătească 

n-au mai fost doar o simplă 
încheiere, înainte de tragerea 
cortinei, ci au devenit, dimpo
trivă, punctul culminant al în
tregii adunări.

în aceeași zi. însă, la Școala 
generală nr. 146 am fost marto
rul unei scene care se situa 
într-un contrast atît de bine pus 
la punct, încît părea regizat cu 
bună știință. Uteciștii de la o 
clasă a opta își constituiau 
grupa U.T.C. și își alegeau 
biroul. Doisprezece elevi au fost 
înghesuiți într-o cameră oareca
re, în lipsa unei săli de clasă li
bere, amănunt care poată părea 
un simplu accident și chiar este 
în mare măsură, însă un acci
dent care, repetat de altele pe

i Adunările
' de alegeri din școli 

ne prilejuiesc 
revenirea la o . ( 

anchetă mai veche 1

parcursul unei singure ore, dez
văluie un anumit mod de con
cepție și organizare. Totul s-a 
petrecut în cel mai perfect a- 
nonimat, fără nici o strălucire, 
cît de mică, totul a decurs ca 
într-o adunare oarecare, ca și 
cum mai fuseseră alte cîteva 
zeci înainte. In prezența a 
doi activiști ai comitetului 
U.T.C. de sector, s-a întocmit 
și s-a definitivat un program de 
activitate, nici mai bun, nici 
mai rău decît altele. S-a trecut 
apoi la alegerea biroului, care 
și ea s-a făcut corect, într-o as
cultare disciplinată a recoman
dărilor de procedură primite. 
Și asta a fost tot. Nici o scînteie 
de însuflețire, nici o nuanță, cît 
de vagă, de atmosferă sărbăto
rească. Și momentul mi se pare 
că o impunea totuși ; era doar 
prima adunare a celor 12 elevi 
în noua lor calitate de uteciști, 
era adunarea în Oare se consti
tuia grupa U.T.C. a clasei lor, 
punctul de plecare ăl unei acti
vități care va însemna viața 
de zi cu zi a clasei. Despre 
lucrul acesta însă abia dacă 
li s-au spus cîteva cuvinte, în 
mare fugă, în loc de introduce
re, așa încît au trecut aproape 

nebăgate în seamă. Or, tocmai 
amănuntul acesta mi se părea 
cel mai important, înainte chiar 
de desfășurarea alegerilor sau 
întocmirea programului de ac
tivitate. Ieșirea din vîrsta pio
nieratului prilejuiește, după 
cum am văzut, momente de 
înaltă tensiune și participare. 
Adunarea în care se creează or
ganizația U.T.C. a clasei, cînd 
se constituie, așadar, nucleul u- 
nui nou cadru de desfășurare 
a muncii, mi se pare că trebuie 
să fie la aceeași înălțime.

Cu două zile înainte numai și 
în școala aceasta avusese loc o 
acțiune asemănătoare, ocaziona
tă de același eveniment, aș fi 
putut deci tot atît de bine să o 
înfățișez pe aceea dacă m-a.ș fi 
aflat acolo. I-am întrebat, însă, 
pe elevi care anume le plăcu
se mai mult și răspunsul nu este 
greu de presupus. Bineînțeles, 
prima, pentru că aceea fusese 
o festivitate, aceasta era o 
simplă ședință. Și m-am gîndit 
atunci dacă n-ar fi posibil — fi
resc este, și nu numai firesc, ci 
necesar — ca actul de constitui
re al organizației U.T.C. să fie 
semnat tot atunci, tn continua
rea adunării de ieșire din pio
nierat. Nu cred că e chiar atît 
de greu de înfăptuit a.șa ceva. 
Dificultățile pot fi doar de na
tură organizatorică, însă cerin
țele realității o impun.

Mai mult decît atît. în adu
narea de alegeri erau prezenți 
12 elevi. Uteciștii, desigur. însă 
clasa are 36 de elevi. Și din nou 
m-am gîndit dacă n-ar fi bine 
ca la actul acesta inaugural să 
participe nu numai uteciștii, ci 
și alți elevi din clasă sau chiar 
de la alte clase. Activiștii sec
torului erau de părere că nu 
din cauză că nu permit Instruc
țiunile, din cauză că nu s-ar 
mai face, atunci, nici o deose
bire între uteciști și ceilalți. 
Dar instrucțiunile prevăd, dim
potrivă, posibilitatea și reco
mandă chiar ca la adunările 
U.T.C. să fie invitați și alți fac
tori din conducerea școlii, ca
dre didactice cu experiență, 
precum și alți elevi, uteciști sau 
nu. îr. aceeași clasă, a opta, ma
joritatea elevilor vor fi, mai 
devreme sau mai tîrziu, membri 
ai organizației, așa cum sînt, 
pînă aici, majoritatea pionieri. 
Participarea lor la adunările în 
care uteciștii își analizează și 
își concep activitatea le-ar da 
prilejul să cunoască mai înde
aproape preocupările intime ale 
organizației, să se familiarizeze 
cu intențiile pe care și le propun 
în programele de activități și 
ar putea astfel să contribuie din 
interior la realizarea lor. Ori-
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De pe acest teren (foto I) 
cooperatorii din Crețești, jude
țul Ilfov, își propuseseră să 
recolteze porumb. Unii spun 
că, tu primăvară, cul
tura a fost semnănată.

De atunci, insă, nimeni 
n-a mai văzut pe cineva lu- 

crînd aici, la prășit sau Ia 
rărit. Și iată că acum, în 
miez de toamnă, aproape 20 
de hectare de ciulini — o pă
dure a neglijenței — acoperă 
cel mai fertil pămînt al coo
perativei.

Poate că și Uniunea jude
țeană a C.A.P. și Direcția a- 
gricolă se hotărăsc să trimi
tă cîteva „ilustrate" pe adre
sa președintelui și ingineru
lui agronom.

Două Imagini (foto 2 șl 3) de

Ia întreprinderea agricolă de 
stat Roseți —Trustul Slobozia, 
ce se completează reciproc. In 
incinta îndigultă, la cîțlva ki
lometri în perimetrul Borcea, 
douăsprezece autocamioane nu 
funcționează din cauza unor 
mici defecțiuni. Dar kilometri 

dincolo de Borcea par să În
semne cît... distanța pînă la 
Lună, de vreme ce săptămîni 
în șir se așteaptă cîte o garni
tură, un segment de piston, un 
prezon sau o altă banală piesă 
de schimb. Dar, în timp ce 
autocamioanele stau nefolosite, 

cîteva sute de tone de porumb 
rămîn în cîmp predispuse de
precierii, Iar liniile telefonice 
sînt ocupate cu solicitări de 
felul : „Avem mare nevoie de 
autocamioane". Priviți șt în 
propria ogradă, tovarăși de la 
I.A.S. Roseți, e mai sănătos i 

cum, activitatea grupei nu se va 
putea limita la cei 12 sau 15 
uteciști pe care îi are clasa a- 
cum, ci trebuie să urmărească 
antrenarea clasei în întregul ei, 
să asigure succesul acțiunilor 
prin participarea tuturor. Invi
tarea lor la această primă a- 
dunare ar imprima deci alte di
mensiuni unui moment solemn 
prin implicațiile sale educative 
și ar determina apropierea de 
organizația U.T.C. a unui nu
măr mai mare de elevi, Incrus- 
tîndu-Ie în memorie importanța 
acestei clipe irepetabile.

Să anticipăm, așadar, mersul 
lucrurilor și să le ieșim în în- 
tîmpinare, să nu așteptăm pa
sivi pînă cînd vor ajunge ele în 
dreptul nostru, iar lucrul acesta 
nu se poate înfăptui decît în- 
cărcînd adunarea de constituire 
a grupei U.T.C. de la clasa a 
opta cu emoțiile și semnificațiile 
pe care în mod firesc trebuie să 
Ie îmbrace acest nou început de 
drum.

D. MATALA

NUMAI CONDIȚIILE NATURALE ? I PBEGĂTIBEA CONSTBUCTOBILOB DE MAȘINI 
LA OBA MABILOB EXIGENȚE

(Urmare din pag. I) 

colo unde se muncește, exis
tând preocupare pentru folo
sirea cu maximă eficiență a 
fiecărei zi bune de lucru — de 
a efectua lucrările de întreți
nere la timp și la cel mai înalt 
nivel, de a folosi numai se
mințe de soiuri valoroase — 
rezultatele nu întîrzie să se a- 
rate. De pe cele 60 de hectare 
cultivate cu cartofi din soiul 
Mercur, la cooperativa agri
colă din Șlimnic s-a obținut o 
producție medie de numai 
2 400 kg la hectar- Această re
coltă nu acoperă nici cartofii 

dosiți ca sămînță !
Culturile au zăcut în apă și 

au fost puternic mânate, lu
crările de întreținere nu s-au 
executat la timp, ne spune 
tovarășul Tancred Vasiliu, in
ginerul agronom al unității. 
Noi am adăuga că o ampla
sare judicioasă a culturilor pe 
acele terenuri unde apa nu 
băltește, ar fi rezolvat dintr-o 
dată problema. Lucrările de 
întreținere și combatere a 
dăunătorilor s-ar fi putut exe
cuta la timp și în bune con
diții. Pentru că o aseme
nea situație am întîlnit și în 
alte unități, ne-am pus între
barea firească : ce au făcut 
specialiștii organelor agricole 
județene înainte de însămîn- 
țarea cartofilor 7 Dar oricîte 
astfel de întrebări ne-am

pune, și oricît de mult am 
căuta răspunsurile, realitatea 
e una : în județul Sibiu nu s-a 
întreprins aproape nimic în 
scopul reconsiderării acestei 
importante culturi, al genera
lizării experienței pozitive, a 
tehndlogiei culturii în condi
țiile mecanizării și folosirii pe 
scară largă a îngrășămintelor 
chimice, ierbicidelor, irigații
lor etc. Lucrurile au fost lă
sate să se desfășoare de la 
sine instructajele, schimburile 
de experiență, îndrumările 
concrete au lipsit de pe agen
da de lucru a specialiștilor de 
la Direcția agricolă șl Uniunea 
județeană a cooperativelor a- 
gricole de producție. Toate 
acestea au făcut ca producțiile 
să fie nesatisfăcătoare, fapt 
concretizat, în mod firesc, în 
neonorarea contractelor înche-
iate cu întreprinderea de le
gume și fructe Sibiu de către 
cele 87 
din j udeț.
de 3.034 tone prevăzute în

cooperative agricole 
Astfel, din totalul

planul de contractări cu I.L.F., 
(cantitate în care este cu
prinsă și plata muncilor 
I.M.A.), s-au livrat pînă la în
ceputul celei de-a doua decade 
a lunii octombrie abia 2 460
tone.

Alături de cooperative ca- 
re-și îndeplinesc obligațiile 
contractuale conform graficu
lui de livrare, ca cela din Al* 
țîna, Ighișul Nou, Mediaș, 
Miercurea Sibiului, o eerie de 

unități nu au predat la I.L.F. 
în contul cantităților contrac
tate sau a muncilor I.M.A. 
nici un kilogram de cartofi. 
Exemple fiind destule, cităm 
cîteva : Lasnea (cu un plan de 
livrare de 100 tone), Cristian 
(cu 145 tone), Ighișul Vechi (cu 
100 tone).

Față de această situație, 
Uniunea județeană intercoo- 
peratistă a inițiat o amplă ac
țiune de verificare riguroasă; 
a suprafețelor rămase în cul
tură și a producției obținute 
pe aceste suprafețe. Fiecare» 
membru al biroului se va o- 
cupa îndeaproape de una sau 
două cooperative cultivatoare 
de cartofi. Dar mai important 
decît verificarea unor supra
fețe și recolte, ni se pare 
acum a fi depistarea cauzelor 
care au dus la obținerea unor 
rezultate atît de slabe. A- 
ceasta pentru că a cunoaște 
cu adevărat înseamnă a cu
noaște prin cauze, iar cu mo
tivările anemice nu putem fi 
de acord. Bilanțul care se va 
întocmi la încheierea recoltă
rii cartofilor va trebui să fie 
un subiect de meditație și maț 
ales de acțiune pentru orga-, 
nele Direcției agricole și Uniu
nii intercooperatiste. Pentru 
că, ni se pare limpede, cultura 
cartofului reprezintă un sector 
al agriculturii județului care 
reclamă pentru anul viitor 
măsuri energica de maximă 
eficiență.

(Urmare din pag. I) 
gătire, insuficient conturat în
deosebi la tineri, cauzează un 
procent exagerat de rebut. Nu
mai în luna septembrie am în
registrat 57,8 tone rebut în tur
nătorie și 1,8 tone în forjă.

— La serviciul organizarea 
producției ni se vorbea de o 
fluctuație căreia i se lasă porți 
deschise de mai mult timp. 
Cum vă explicați 7

— Simplu — ne răspunde 
inginerul Stănescu. Toată lu
mea știe că în turnătorie și 
forjă condițiile de muncă sint 
destul de grele : temperaturi 
ridicate în fata cuptoarelor, e- 
forturi fizice mari, praf și gaze. 
Dar să nu scăpăm din vedere 
că nu aceste greutăți (n sine 
declanșează fluctuația, ci în
tâmplarea prin care unii tineri 
au ajuns în meseriile de tur
nători și forjori fără să aibă 
nici o chemare, nici o înclina
ție, nici o pasiune pentru ele.

Am căutat răspunsul la în
trebarea pe care și-o punea 
metalurgul șef al uzinei, la 
școala profesională din vecină
tatea sa. Este un grup școlar 
modern cu peste 2000 de elevi, 
pe care îi pregătește în cele 
mai diverse meserii necesare 
industriei constructoare de 
mașini. Interlocutorul nostru 
este tovarășul inginer EMI- 

LIAN BĂRBOI, directorul 
școlii.

— Cîți elevi turnători șco
larizați în anul I 7

— Aveam un plan de patru 
clase cu un total de 141 de e- 
levi, ne spune el, dar din lip
să de candidați n-am primit 
decît 129.

— Dintre aceștia, cîți au op
tat pentru meseria în care au 
ajuns în cele din urmă 7

— Nu mai rnulți de doi sau 
trei.

Situația este similară ți la

ATITUDINEA RECE
clasa de forjori. Nici aicț pla
nul de școlarizare n-a fost aco
perit și nici aici, din cei 28 de 
elevi n-au existat mai mult de 
una sau două opțiuni acciden
tale pentru meseria respectivă.

— Cum ați procedat, ca to
tuși locurile în aceste clase să 
fie ocupate 7

— I-am luat în ordinea me
diilor, recunoaște tovarășul di
rector. Și bineînțeles, cei cu 
note mari au preferat lăcătu- 
șeria, strungăria, adică mese
riile de așchiere.

Așadar nu numai că școala 
ți ceilalți factori nu contribuie 
în vreun fel la popularizare* 

meseriilor deficitare, nu între
prind acțiuni eficiente pentru 
atragerea tinerilor spre aceste 
sectoare, dar prin sistemul de 
selecție adoptat, adică prin tre
cerea în meseriile grele și pre
tențioase, cum sînt cele din 
turnătorii și forjă a candidiați- 
lor la examenul de admitere 
cu notele cele mai mici, com
promit și creează ei înșiși o fal
să imagine asupra meseriilor 
de care ne ocupăm.

Ce pîrghie trebuie pusă 
Insă în mișcare, ce re

sort trebuie declanșat pentru 
reabilitarea meseriilor respec
tive, pentru orientarea și în
drumarea tinerilor, pentru 
stabilizarea lor în turnătorii 
și forjă 7

— în primul rînd trebuie să 
se pornească de la îmbunătă
țirea radicală a condițiilor de 
muncă a acestora — ne răs
punde tovarășul inginer 
GHEORGHE ZIGHERU din 
comisia economică a comite
tului județean al P.C.R.. Obli
gația conducerii uzinei, a sec
torului metalurgic, a tuturor 
specialiștilor, este găsirea 
mijloacelor — care de altfel 

nu Ie lipsesc — și a soluțiilor 
tehnice pentru mecanizarea 
încărcării cuptoarelor și a 
transportului în turnătorii și 
forjă, pentru asigurarea ven
tilației și încălzirea corespun
zătoare a halelor pe timpul 
iernii, pentru aspirarea prafu
lui din curățătorii.

Observațiile cu adresă la 
conducerea uzinei sînt bine 
venite. De ea depinde într-o 
măsură hotărîtoare umplerea 
golului de cadre, stabilizarea 

și sporirea contribuției lor, 
printr-o pregătire mai riguros 
controlată, la realizarea sarci
nilor de acum și a celor de 
mîine. Dar, soluționarea pentru 
moment, completarea sche
mei actuale a uzinei, cu tur
nători și forjori, nu rezolvă 
definitiv chestiunea în discu
ție, pentru că nu numai ne
voile crescînde ale uzinei a- 
flate în plină dezvoltare și a 
uzinei de oțeluri care se va 
construi, impun acțiuni di
verse de atragere a tinerilor 
spre îmbrățișarea meseriilor 
respective, ci inerentele ple
cări, mai mult sau mal puțin 

motivate, dar care produc ori
cum, scurtcircuite în sectoa
rele calde. Și, se subînțelege, 
că mediul în care aceste acți
uni trebuie să-și găsească ca
drul de desfășurare sînt șco
lile generale de pe raza ora
șului și a județului, un rol de 
primă importanță în acest 
sens revenind comitetului ju
dețean U.T.C., organizațiilor 
U.T.C. din școli și din uzină. 
Educația profesională trebuie 
începută, arată practica, chiar 
din copilărie, pornindu-se de 
la o mai largă șl mal intere
santă prezentare a acestor 
meserii, de la sublinierea pen
tru elevii școlilor generale a 
utilității lor în meseriile de 
oare orașul ți județul au ne
voie, fără a îndulci condițiile 
pe care le comportă unele din- 
tre meserii.

Atragerea și orientarea ti
nerilor spre meseriile amin
tite și stabilizarea lor fn sec
toarele calde, comportă însă 
un ansamblu de măsuri mult 
mal larg, la nivelul întregii 
industrii.

Ce trebuie făcut în plus, 
în acest sens 7 In cursul 
anchetei realizate de ziarul 
nostru am căutat să identi
ficăm cîteva modalități con
crete. Ele vor face obiectul 
articolului următor lă rubrica 
de față.



care la nevoiecunoaște
Din cele mai vechi timpuri, experiența a determinat pe 

om să alăture de celelalte virtuți — îndelung verifi
cate în practica societății — și înțelepciunea prevederii. 
Cumpătarea, prudența sau prevederea sînt ipostaze ale 
echilibrului uman, cu adinei implicații în viața socială, pe 
tărîm economic, artistic, filozofic. In „Divina comedie" flo
rentinul Dante considera prudența, cumpătarea drept una 
din cele patru virtuți cardinale. Istoricii pași ai omului pe 
Lună, ați văzut cu cîtă prudență s-au făcut pentru ca după 
aceea, asigurat, cosmonautul să desfășoare pe încremenitul 
sol lunar fantasticul balet al triumfului umanității. Prudența

precede asigurarea și asigurarea constituie temelia de granit 
a încrederii, a siguranței și curajului.

Intr-o formă modernă, organizată, virtutea cumpătării 
și-a găsit materializarea, fiind reprezentată strălucit de 
către două mari instituții, fondate azi în lume, Casa de eco
nomie și Agenția de asigurare. Pe acestea le putem supra
numi instituții de înțelepciune. In cele ce urmează, oferim 
tinerilor noștri cititori cîteva forme și procedee pe care 
Administrația Asigurărilor de Stat le pune la dispoziția 
amatorilor, bunilor gospodari, tuturor, pentru a-i învăța să 
deprindă buna prudență — Asigurarea !
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RIE

PENTRU
PREVE
DERE

V

ASIGURĂRILE MIXTE
Asigurările mixte de 

viață au un dublu rol : pe 
de o parte, ele constituie 
un sprijin material pentru 
asigurat și familia sa, iar 
pe de altă parte, dau posi
bilitatea de a se economisi 
în mod planificat unele 
sume de bani.

Administrația Asigurări
lor de Stat plătește sumele

înscrise în polițe: în caz 
de invaliditate permanentă 
totală ca urmare a unui a- 
ccident intîmplat la locul 
de muncă, în călătorie, pe 
stradă sau în orice altă 
împrejurare ; în caz de in
validitate permanentă, par
țială se primește o sumă 
proporțională cu gradul de 
invaliditate, iar dacă in-

validitatea este de peste 50 
la sută asiguratul este scu
tit de a mai plăti primele 
de asigurare, beneficiind 
pe mai departe de toate a- 
vantajele asigurării.

Asigurările mixte de via
ță se încheie cu sau fără 
examinare medicală în 
funcție de suma asigurată. 
Examinarea medicală este

hecesară atunci cînd asigu
ratul dorește să încheie o 
asigurare pentru o sumă 
mai mare de 10 000 lei.

Administrația Asigurări
lor de Stat practică în pre
zent următoarele asigurări 
mixte de viață.:

• ASIGURAREA MIXTA 
DE VIAȚĂ ;

FA
DE

MIX-

• ASIGURAREA MIX
TĂ DE VIAȚĂ ȘI SUPLI
MENTARĂ DE ACCI
DENTE ;

« ASIGURAREA 
MILIALĂ mixta 
VIAȚA ;

• ASIGURAREA
TĂ DE VIAȚA CU PENSIE 
PENTRU URMAȘI...

La aceste asigurări pri
mele plătite „nu se pierd". 
Ele se adună și reprezintă 
o posibilitate de a primi o 
sumă dinainte prevăzută a- 
tunci cînd expiră asigura
rea.
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CU ȘTEFAN POPOVICI, 
direclor general al Admlnistrației Asigurărilor 
' ■'' ■ de Stat

DESPRE
ASIGURĂRI
INTERNE

Șl EXTERNE
— După cite știm, iu țara noastră se practică două 

feluri de asigurări: asigurări prin efectul legii și asi
gurări facultative. Vă rog să ne explicați, pe scurt, 
citeva caracteristici ale acestora, ceea ce le aseamănă 
și, în același timp, ceea ce le diferențiază.

— Clasificarea asigurărilor corespunde situației de fapt și 
are drept criteriu modul de aplicare a lor. în cazul primei 
categorii, raportul dintre asigurat și Administrația Asigură
rilor de Stat se face în mod automat, obligatoriu, fără o în
țelegere prestabilită — fiind garantată de stat în baza dis
poziției legii. Existența asigurării prin efectul legii se ba
zează pe interesul general al societății socialiste de a ga
ranta apărarea anumitor bunuri și persoane împotriva unor 
urmări cu consecințe grave ale calamității naturii, bolilor 
sau accidentelor. Pentru cuprinderea în asigurare nu mai 
este necesară îndeplinirea vreunei formalități din partea 
asiguratului. în țara noastră se practică forme de asigurări 
prin efectul legii care cuprind bunuri agricole, animale și 
clădirile aparținând cooperativelor agricole de producție și 
cetățenilor, asigurări pentru transportul cu trenul, avionul, 
vaporul, autobuzul etc.

Asigurările facultative exprimă relația, raportul care ia 
naștere prin înțelegerea dintre asigurat și instituția ADAS. 
Asigurarea se încheie din dorința și la cererea asiguratului. 
Asigurările facultative se împart, după obiectul lor, în asi
gurări de bunuri $i asigurări de persoane. Astfel avem : 
asigurarea culturilor agricole și a recoltei viilor, asigurarea 
autovehiculelor, pentru cazuri de avarii și despăgubiri 
civile, asigurarea mixtă, de viață, asigurarea combinată de 
bunuri și persoane (..Asigurarea paușală"), asigurarea de ac
cidente de turisț etc.

— Dezvoltarea activității de asigurare a presupus, 
fără îndoială, stabilirea unor relații permanente între 
ADAS si alte societăți de asigurare, precum și aderarea 
la unele asociații internaționale!

— întreținem în prezent raporturi de reasigurare cu peste 
500 de societăți de asigurări și reasigurări din întreaga lu
me. ADAS îndeplinește funcția de reprezentant și mandatar 
pentru circa 300 de societăți de asigurare din străinătate, 
fiind membră, din anul 1965, a Uniunii internaționale a asi
gurărilor maritime cu sediul la Zurich. De curînd, ADAS 
a devenit membră și a Uniunii internaționale a asigurători
lor de aviație, cu sediul la Londra. ADAS face parte și din 
consiliul Birourilor Asigurărilor de autovehicule — sistemul 
internațional „Cartea verde" — în baza căruia se rezolvă 
problemele legate de acoperirea daunelor cauzate de autove
hiculele străine care circulă pe’ teritoriile altor țări. Fără 
îndoială, aceste legături contribuie la dezvoltarea relațiilor 
de asigurare cu alte instituții și societăți, la creșterea pres
tigiului instituției românești de asigurare pe plan interna
țional, la dezvoltarea schimburilor economice internaționale 
ale țării noastre. Totodată, Administrația Asigurărilor de 
Stat poate aduce, pe căile ei specifice, o contribuție proprie 
la dezvoltarea relațiilor internaționale și a practicii de asi
gurare.

Astfel la asigurările mărfurilor de import, export pe tim
pul transporturilor maritime, volumul primelor încasate a 
fost, în 1968 de peste 3 ori mai mare decît în anul 1960, iar 
la asigurările de nave maritime volumul primelor încasate 
a fost de circa 10 ori mai mare. Creșteri importante s-au 
obținut și la asigurările de aviație. Bilaațul asigurărilor na
velor maritime și de aviație a fost favorabil, fiind apreciat 
ca excelent pe întreaga. piață internațională de reasigurări.I».

ASIGURAREA DE ACCIDENTE
Aceasta se poate încheia atît pentru sume limitate (fixe) cît și 

pentru sume nelimitate (convenite). Iată cîteva amănunte cu privi
re la asigurare pe care o recomandăm și locuitorilor satelor, în 
special acelora care lucrează în sectoarele unde accidentele pot fi 
mai frecvente.

Asigurarea poate fi încheiată de orice persoană, în vîrstă de la 
16 la 70 de ani, indiferent de profesie și de locul de muncă. Din
tre numeroasele evenimente' neprevăzute, ce se pot întimpla (la 
domiciliu, la locul de muncă, pe stradă, în călătorie, la practica
rea sporturilor etc.), pentru urmările cărora Administrația Asigu
rărilor de Stat plătește sumele asigurate, amintim : explozia, lo-

virea, căderea, arsura, degerarea, accidentele produse de funcțio
narea ori folosirea mașinilor, instrumentelor și sculelor, cele în- 
timplate ca urmare a circulației mijloacelor de transport etc.

Primele de asigurare se stabilesc în funcție de mărimea sumei 
pentru care solicitantul dorește să se asigure, de profesie Și de 
locul de muncă, precum și de durata cont actului. De exemplu, 
pentru un agricultor (în afara îngrijitorilor de animale și de me
seriași), prima anuală de asigurare este de 1,60 lei pentru fiecare 
1000 de lei din suma totală asigurată. La asigurările cu sume 
nelimitate (convenite) prima de asigurare se poate plăti și în 
rate lunare, trimestriale sau semestriale.

ASIGURAREA COMPLEXA
Posesorii asigurărilor 

complexe ale gospodăriilor 
beneficiază de avantaje im
portante, Administrația A- 
sigurărilor de Stat acordînd 
despăgubiri în cazurile de 
distrugere sau deteriorare a 
bunurilor ca urmare a in
cendiului, trăznetului, ex
ploziei. ploilor torențiale, 
grindinei, furtunii, cutre
murului de pămînt, prăbu
șirii sau alunecării de te-

ren. furtului prin spargere. 
Se acordă despăgubiri și 
pentru pagubele pricinuite 
ca urmare a stricăciunilor 
accidentale ia instalațiile 
de apă, canal și gaze, a că
derii pe clădirile sau adă
posturile în care se aflau 
bunurile asigurate, ori a 
prăbușirii clădirilor sau a- 
dăposturilor respective, pre
cum și in cazul izbirii lor 
de către un vehicul. Stupii

(fără familie de albine) și 
toate uneltele agricole, viti
cole, pomicole etc sînt asi
gurate la domiciliu, în 
timpul transportului și la 
locurile de producție. Pen
tru cazurile de invaliditate 
permanentă sau deces sînt 
acoperite toate accidentele 
ce se pot întimpla Ia domi
ciliul asiguratului : incen
diul, trâznetul, explozia, 
cutremurul de pămint, lovi-

rea, căderea, acțiunea cu
rentului electric etc.

La asigurarea pentru ca
zurile de despăgubiri civile 
A.D.A.S. își asumă răspun
derea pentru acoperirea su
melor datorate de asigurat 
și de membrii familiei a- 
cestuia pentru pagubele 
provocate Ia imobilul pro
prietarului. (de incendiu și 
explozie) și pentru acoperi
rea sumelor datorate altor

ASIGURĂRILE
Cititorii cunosc, probabil, din cele ce s-au mai scris, că 

A.D.A.S. practică mai multe forme de asigurări de autove
hicule. Vom recomanda automobiliștilor asigurarea globală, 
care acoperă — printr-un singur contract — o multitudine 
de riscuri în legătură cu circulația auto.

A.D.A.S. plătește valoarea reală a avariilor provocate de 
accidente autoturismului asigurat. în asigurarea globală sînt 
cuprinse și riscuri de accidente corporale suferite de condu
cătorul autoturismului sau de alte persoane aflate în auto
turism. Sumele prevăzute a se plăti pentru fiecare persoană 
accidentată sînt de 10 000 lei în caz de invaliditate perma
nentă totală (sau un procent din această sumă, proporțional 
cu gradul de invaliditate permanentă parțială) plus, cazurile 
în care asiguratul este obligat să plătească despăgubiri civile 
pentru vătămarea persoanelor și avarierea bunurilor aflate 
atît în afara cît și înăuntrul autoturismului asigurat care a 
provocat accidentul. ' \

ALTE FORME
La cererea publicului, 

A.D.A.S. a diversificat asigu
rările pe care le practică:

1. „Asigurarea familială de 
aocidente“. Particularitatea 
acesteia constă în condițiile 
deosebit de avantajoase in 
care se încheie asigurarea ; 
pe lingă asiguratul principal, 
care poate fi la încheierea a- 
sigurării în vîrstă de pînă la 
70 de ani sint cuprinși, fără 
nici un adaus de primă, soția 
(soțul), în vîrstă de pînă la 
70 de ani, precum ți copiii,

indiferent de numărul lor, în 
vîrstă de la 5 la 16 ani.

Asigurarea se încheie pe o 
durată de trei luni, putindu- 
se încheia pînă la trei con
tracte de asigurare pentru a- 
ceeași perioadă. Prima de asi
gurare pentru fiecare con
tract este de 25 de lei.

2. „Asigurarea turist". A- 
ceasta vine în întîmpinarea 
dorințelor acelor cetățeni care 
vor să încheie asigurări de 
durate mai scurte. In asigu
rare se cuprinde: persoana 
care încheie contractul (în

AUTO

Venind în întîmpinarea pre
ferințelor cetățenilor, care vor 
să-și materializeze spiritul de 
prevedere prin asigurare, Ad
ministrația Asigurărilor de 
Stat a introdus noi forme de 
asigurări de bunuri și de per
soane, a îmbunătățit condiții
le de aplicare a celor in vi
goare, acordînd noi avantaje 
asiguraților și studiind perma
nent posibilitățile de a satisfa
ce cît mai complet preferințe
le variate de asigurare ale ce
tățenilor.

Amintim, de exemplu, de 
„Asigurarea complexă a gos
podăriilor cetățenilor" una 
dintre cele mai complete și 
folositoare asigurări ce se pot 
încheia la A.D.A.S, atît. de 
către locuitorii orașelor cît și 
ai satelor. Aceasta acoperă o 
arie largă de riscuri și dă 
dreptul asiguratului și soției 
sale să primească sume impor
tante în cazul cînd Adminis
trația Asigurărilor de Stat este 
în situația de a onora con
tractele încheiate.

Amintim, de asemenea, for
mele variate de asigurări de 
autoturisme introduse ca ur
mare a sporirii numărului de 
mașini care străbat șoselele 
țării și studierii atente a tu
turor riscurilor care au legă
tură directă cu folosirea a- 
cestui mijloc modern de de
plasare.

în urma studiilor întreprin
se, A.D.A.S. a introdus „Asi
gurarea de abonament a cul
turilor agricole" care se adre
sează cooperativelor agricole 
de producție, oferindti-L, posi
bilitatea sri obțină despăgubiri

domiciliul său 
rește să asigure bunuri 
valoare de 30 000 lei 
plăti numai 60 Iei pe an.

persoane, pentru accidenta
rea lor și avarierea bunuri
lor acestora aflate la domi
ciliul asiguratului.

Numeroasele avantaje ale 
acestei forme de asigurare, 
practicată de A.D.A.S., o 
fac utilă oricui. Ea este cu 
atît mai solicitată cu cît 
prima de asigurare este 
foarte redusă : 2 lei pentru 
fiecare 1 000 de lei din va
loarea bunurilor asigurate, 
pentru un an întreg. Astfel, 
un cetățean — indiferent de 

,ău — care do- 
în
va

* 28 de forme de asi
gurare la A.D.A.S.
• Relații cu 6 mili
oane de asigurați • 
Importante despăgu
biri plătite celor pre

văzători

Sumele plătite de A.D.A.S. la asigurarea globală, în ca
drul despăgubirilor civile sînt pînă la 20 000 de lei pentru 
fiecare persoană accidentată și pînă la 10 000 de lei pentru 
pagubele provocate bunurilor.

Asigurarea încheiată pe numele posesorului legal al auto
turismului este valabilă pentru toate riscurile arătate mai 
sus și in timpul în care autoturismul respectiv este condus 
de celălalt soț. cum și de alți membri ai familiei aflați în în
treținerea asiguratului, locuind și gospodărind împreună cu 
acesta : bineînțeles, cu condiția ca aceste persoane să aibă 
permise valabile de conducere.

în cazurile în care un posesor de autoturism nu dorește să 
acopere în asigurare toate riscurile amintite mai sus el poate 
încheia o asigurare parțială. Posesorul de autoturism poate 
să extindă valabilitatea asigurării și pentru excursiile în 
străinătate.

DE ASIGURĂRI
vîrstă de la 16 la 70 ani) și 
bunurile gospodărești ale a- 
cesteia. Sumele asigurate sînt 
diferențiate în funcție de na
tura și urmările accidentului, 
fiind între 10 000 și 25 000 lei 
(pentru invaliditate perma
nentă și între 5 000 și 15 000 
de lei pentru deces). Pentru 

bunuri, suma asigurată ma
ximă este de 20 000 de lei.

Asigurarea se încheie pe o 
perioadă de o lună iar prima 
de asigurare este de numai 
15 lei, plătindu-se o dată cu

emiterea poliței de asigu
rare.

Asigurarea de accidente 
„Turist" se recomandă tuturor 
celor ce pleacă în concedii, 
excursii, delegații etc.

3. „Asigurarea de econo
mie și de invaliditate perma
nentă din accidente" dă po
sibilitatea asiguratului să e- 
conomisească în mod plani
ficat anumite sume de bani. 
Asiguratul va primi despăgu
biri în cazul unei invalidități 
permanente ca urmare a unui 
accident.

Asigurarea se încheie cu 
persoane în vîrstă de la 16 la 
65 de ani, pe durate cuprin
se între 5 și 10 ani, pentru 
sume de 10000 de lei sau mai 
mari (crescînd cu fracțiuni de 
cite 5 000 lei). Prima de asi
gurare se stabilește în funcție 
de durata asigurării și de 
suma asigurată, plata făcîn- 
du-se anual, anticipat. La ce
rerea asiguratului prima se 
poate plăti și în rate semes
triale, trimestriale sau luna
re, de asemenea anticipat.

importante in cazuri de 
daune.

în prezent, Administrația 
Asigurărilor de Stat întreține 
relații cu peste 6 milioane de 
asigurați. Mii de asigurați au 
primit sume importante pen
tru urmările unor accidente, a 
pagubelor la bunuri etc. Ast
fel, numai în prima jumătate 
a acestui an A.D.A.S. a plă
tit despăgubiri de peste 10 
milioane de lei tuturor cetățe
nilor care au încheiat asigu
rări de animale ți au avut 
pagube ; de la începutul anu
lui și pînă în prezent poseso
rii de autoturisme asigurate, 
din municipiul București, au 
primit despăgubiri de peste 5 
milioane lei. Cooperativa meș
teșugărească „Muncă și artă" 
din Galați a primit 152 700 de 
lei pentru pagube produse bu
nurilor unității de către un in
cendiu. Cooperatorii din Vă- 
răști — Ilfov au primit a- 
proape două milioane de lei 
pentru pagube la bunuri și a- 
nimale. Exemplele citate scot 
în evidență importanța unei 
asigurări încheiate la timp. 
Inutil regretă cei care nu au 
fost prevăzători, după ce un 
incendiu le-a distrus bunurile, 
le-a provocat pagube impor
tante în gospodărie. Nu de
pindea decît de ei să ia mă
sura cuvenită astfel încât să 
poată beneficia de avantajele 
asigurării. Pentru a preveni, 
pentru a reface eventualele 
lor daune se cere un lucru 
foarte simplu: să se încheie 
la A.D.A.S. asigurarea care 
corespunde cel mai mult in
tereselor, preferințelor, cunos- 
cîndu-se faptul că Administra
ția Asigurărilor de Stat pune 
Iți dispoziția cetățenilor nu 
mai puțin de 28 de forme de 
(fțigurări de bunuri și de per
soane.



ANCHETA INTERNAȚIONALĂ

VEDETELE DE FILM
DE LA MINISTERUL

iNVÂȚĂMÎNTULUI

ȘI „PROBLEMELE1 
PROFESIUNII LOR

Prin decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a fost înființat Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii, a- 
vînd sarcina de a înfăptui poli
tica partidului și stalului în do
meniul agriculturii, silviculturii și 
al gospodăririi apelor ; drept ur
mare, Consiliul Superior al Agri
culturii și-â încetat activitatea.

Prin alt decret al Consiliului 
de Stat tovarășul Nicolae Gio- 
san a fost 
ministru al 
culturii.

CRONICA U.T.C

numit în funcția de 
agriculturii și silvi-

Se scrie foarte mult despre viața par
ticulară a actorului de cinema, despre 
micile sau marile lui pasiuni, despre 
personalitatea sa intimă pe platourile de 
filmare, acasă sau in întâlnirile monde
ne ; vedeta ecranului dobîndește aura 
celebrității adesea nu numai în sfera 
creației, iar mitul idolului peliculei de 
celuloid se îmbracă nu odată exclusiv 
în veșmintele de poleială ale publicită
ții comerciale. Este interesant insă de 
dfldt ce cred merii actori despre profe
siunea pe care o practică, despre legătu
ra eu destinatarii
spectatorii, despre fenomenele 
ale cinematografului, privite

acestei profesiuni, 
actuale 

egalăin

măsură ca artă și industrie. în acest fel 
confesiunile sincere și obiective, socotim 
că vor contribui la restabilirea echili
brului dintre realitate și fabulație, la de- 
mistificarea unor false presupuneri și 
— pe cît posibil — la redarea adevăra
tei imagini spirituale a acestor oameni 
pasionați de meseria pe care o practică, 
devotați muncii de creație.

Ancheta de față cuprinde răspunsu
rile cîtorva dintre cei mai cunoscuți re
prezentanți ai artei cinematografului, 
oferite cu amabilitate și plăcere cititori
lor ziarului nostru. Interlocutorii noștri 
sînt actorii Marcello Mastroianni (Italia), 
Rita Tushingham (Anglia), Francoise 
Arnoul (Franța) și Alberto Sordi (Italia).

sosit în Capitală oMarți a 
delegație a Partidului Comu
nist Francez condusă de tova
rășul Gustave Ansart, membru 
al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Francez, care, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
va face o vizită în țara noas
tră.

Marți seara a sosit în Ca
pitală o delegație a Comite
tului polonez de oooperare a 
organizațiilor de tineret 
(O.K.W.O.M.) condusă de 
Stanislaw Jaskiewicz, secretar 
al Uniunii Tineretului Socia
list din R. P. Polonă (Z.M.S.) 
care la invitația C.C. 
U.T.C. va face o vizită 
țara noastră. La sosire, 
aeroportul Băneasa, erau 
față Mircea Angelescu secre
tar al C.C. al U.T.C., activiști 
ai C.C. al U.T.C., precum și 
Miroslaw Jurkowski, al doilea 
secretar al ambasadei R. P. 
Polone la București.

al 
în 
pe 
de

(Agerpres)

MARCELLO 
MASTROIANNI :

cutare starletă la invidia- 
titlu de interpretă princi-

ză
tul
pală. Mă interesează doar as
pectul lor profesional, acela al 
cunoașterii șl confruntării rea
lizărilor artistice.
FRANCOISE 
ARNOUL:

1. în primul rînd acesta în
seamnă a avea experiența vie-

care 
din-

1. Dezideratul după părerea 
mea îmbracă noțiunea de de- 
săvîrșire, este dacă vreți idea
lul spre care tinde orice actor 
din lume. Au fost și sînt și as
tă;’' în lumea filmului mulți 
ac. jri foarte buni; actorii 
mari rămîn niște rarități, ja
loane spre care tindem cu to
ții. Nu cunosc ^rețeta", mi-ar 
fi — vă închipuiți — utilă și 
mie. Ceea ce nu mă împiedică 
să caut să o înlocuiesc prin 
pasiune, atașament și foarte 
multă muncă, o muncă exte
nuantă, dar întotdeauna plă
cută fiindcă o îndrăgesc.

2. Nu cred în actorii 
declară că arta lor este
colo și mai presus de publicul 
obișnuit. Aceștia sînt ori niște 
mici filistini ori oarecari rătă
ciți într-o meserie făcută de la 
început pentru a răspunde ne
cesităților spirituale, sufletești 
ale prietenilor și judecătorilor 
noștri de dincolo de ecran sau 
de luminile rampei. Personal 
eu exist ca actor numai și nu
mai fiindcă înaintea mea a 
existat destinul artei mele, 
publicul larg pentru care mă 
bucur și sufăr, rîd și plîng, 
pentru care — într-un cuvînt 
— trăiesc!

3. Există diverse teorii asu
pra acestei blestemate crize: 
televiziune, turismul, comodi
tatea. Părerea mea este însă 
că ne lipsesc filmele bune, fil
mele în care să fie întrunite 
exigențele criticii și sufragiile 
spectatorilor.

4. Festivalurile s-au născut 
ca o necesitate de comunicare 
intre toți oamenii care trudesc 
și creează în aceeași direcție, 
o întîlnire profesională, o re
vistă a creației și producției, 
o, dă a cinematografului 
piivit ca industrie șl artă.

Atîta timp cît oamenii de 
profesiune cred în meseria lor, 
ei doresc să se cunoască, să-și 
confrunte realizările, 
prezinte succesele. Și în a- 
ceastă situație nu cred că 
vreodată festivalurile, ca no
țiune teoretică și practică, ar 
fi prea numeroase. Particip 
întotdeauna cu plăcere și 
bucurie, în limita timpului 
disponibil, la festivaluri fiind
că întotdeauna aflu aici prie
teni noi și satisfacții artistice 
inedite.

) 1 Ce înseamnă, după
1 părerea dv.,a fi un „ac

tor mare" ?
2 Ce credeți despre 

I relația actor-public, 
, cum influențează a- 
1 ceasta cariera dv. in

terpretativă ?
3 Ce părere aveți 

despre criza actuală a 
cinematografului mon
dial? ..
4 Există astăzi în 

lume numeroase festi
valuri cinematografice 
Internationale. Există și 
6 tendință spre plurali- 
zareo și diversificarea 
acestora, odată că pă
rerea contrarie de limi
tare a numărului lor de 
teama banalizării im
portanței și utilității lor.

Care este părerea dv. 
în această direcție ? Ce 
vă interesează personal 
la un festival interna
țional?

să-și

RITA 
TUSHINGHAM :

1. Ciudat, de multe ori mă 
'ntrebam și eu același lucru. 
Hunoscînd creația artistică a 
:elor mai mari interpreți de 
:inema, mi-am dat seama de 
’antasticele lor însușiri spiri- 
:uale. Toți cei ce aspiră spre 
icest înalt titlu au nevoie de 
■nult suflet, au nevoie să simtă 
ii să iubească viața, oamenii, 
îă aibă încredere în,ei înșiși 
ii să rămîna cinstiți idealului 
>ropus.

2. Drumul spre succes trece 
jrin sufletul publicului. Eu 
rred în spectatorii mei și-i iu- 
>esc. în special mă preocupă 
jublicul tînăr și mă orientez 
pre roluri inspirate din viața 
ineretului contemporan, care 
ferește să adere total la ones- 
itatea și puritatea, specifice 
ineretului de totdeauna.

Din păcate avem 
n„te filme comerciale 
pervertesc bunul gust și 
jărtează spectatorul de
ievărata artă a cinematogra- 
felui. Televiziunea în concu
rență cu ecranul oferă aceleași 
produse de consum submedio- 
:ru; producătorii își refuză 
ncrederea și banii tinerilor 
realizatori dornici să atace 
convențiile și falsitatea mic- 
purgheză, să ridice adevărate- 
e probleme ale societății ac
iuate. Și desigur că în acest 
ilimat cinematograful rămîne 
n multe situații doar o indus- 
;rie de pelicule refuzate tot 
nai mult de publicul selectiv 
ji avizat.

4. Nu mă interesează cîte 
festivaluri avem astăzi în 
lume ; nici dacă ele nu mai a- 
iuc beneficiile scontate de dis- 
iribuitorii peliculelor comer
ciale, nici dacă ele promovea-

prea 
care 

înde- 
la a-

ții, presupunînd că talentul, 
dăruirea există. Și apoi posi
bilitatea de comunicare liberă, 
sinceră și expresivă a unui 
întreg univers personal, intim; 
nevoia de a dărui frumusețe 
sufletească și adevăr.

2. Trebuie să găsim modali
tatea de a ne apropia și a cu
ceri printr-o problematică de 
actualitate un public contem
poran. Să-i aducem în față 
imaginea societății în care 
trăim, să-l facem să se regă
sească pe ecran în identitatea 
personajelor pe care i le înfă
țișăm. Am încercat întotdea
una să-mi cunosc publicul, 
să-l emoționez cu sinceritate, 
să-i solicit atenția și înțelege
rea, să mă transform într-o 
mesageră a dorințelor și aspi
rațiilor lor spre bucurie și fe
ricire.

3. Această criză a cinema
tografului mondial a luat în 
Franța proporții grave pentru 
actori. Șomajul atinge astăzi 
în industria franceză de film 
o proporție de 80 la sută. Nu 
ne lipsesc nici cadrele de ac
tori și nici de regizori. în spe
cial avem foarte mulți tineri 
talentați. Problema cea mai 
gravă este însă aceea a difu
zării filmelor produse, deoare
ce întreaga distribuție în re
țeaua comercială este contro
lată de 3 grupuri mari dintre 
care două sînt particulare și 
impun în exclusivitate nivelul 
artistic de consum al întregii 
producții.

4. Venim cu plăcere la fes
tivaluri pentru a ne cunoaște, 
pentru a ne înțelege reciproc 
și nemijlocit. Facem aceeași 
meserie și sîntem obligați să 
colaborăm pentru a exista. 
Cîștigurile de ordin artistic, 
nevoia de prietenie și coope
rare sînt desigur deasupra ori
căror speculații de ordin fi
nanciar. Cinematograful, artă 
internațională în esență, nu 
mai poate trăi astăzi fără o co
laborare cît mai divers repre
zentată și festivalurile se în
scriu desigur în primul rînd 
în acest deziderat.

care joci. A fi mai mult decît 
un interpret ireproșabil, a fi 
un adevărat mesager al idea
lurilor înalte.

2. De vreo 25 de ani fac ci
nematograf satiric pentru un 
public pe care am învățat să 
mi-1 cunosc, să mi-1 stimez, să 
mi-1 respect. Mă străduiesc să 
aduc în rolurile mele, în care 
satira, umorul, se asociază cu 
tandrețea, cu dragostea de oa
meni, fațetele multiple ale 
inșilor anonimi pe care nu-i 
cunosc dar pe care-i simt a- 
proape de sufletul meu. Joc 
doar pentru public, trăiesc 
pentru a juca și mă bucur că 
rolurile mele sînt apreciate de 
spectatorul necunoscut care-și 
plătește cu încredere biletul 
de intrare pentru a mă întîlni 
pe ecran.

3. Această criză cred că este 
în primul rînd generată de 
confuzia dintre tradiție și ino
vație în artă, de încercările 
comerciale de a impune un a- 
nume gen de cinematograf.

Desigur că televiziunea, cu 
multiplele sale aspecte, contri
buie la îndepărtarea spectato
rului de sala de cinematograf. 
Deși din alt unghi de vedere 
televiziunea are totuși meritul 
de a combate printr-o serie de 
programe foarte reușite cine
matograful mediocru, pelicu
lele confecționate de imposto
rii acestei arte atît de minu
nate și populare care este fil
mul.

4. într-adevăr se pare că 
am ajuns la un fel de devalo
rizare a festivalurilor, dacă ne 
gîndim la o serie de aspecte 
comerciale, de difuzare sau la 
alte situații (bine cunoscute) 
cînd acestea s-au transformat 
în niște parăzi de vedete și 
starlete sau la tranzacții dubi
oase de distincții premiale. 
Ceea ce contează însă la un 
festival este spiritul său inter
național, profesionalismul ma
nifestărilor sale, posibilitatea 
schimburilor sincere și priete
nești de opinii și experiențe. 
Și acestea sînt, desigur motive 
suficiente pentru a-mi expri
ma încrederea în ele.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan, a pri
mit, marți la amiază, pe di
rectorul general al Institutului 
Federal de Statistică al Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Ibrahim Latifici, care 
se află într-o vizită în țara 
noastră .

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, 
a luat parte Constantin Iones- 
cu, directorul general al Di
recției Centrale de Statistică.

Consiliul de Stat a stabilit prin 
decret data de 21 decembrie 
1969, pentru alegerea unui de
putat în Marea Adunare Națio
nală, în locul rămas vacant în 
circumscripția electorală nr 11 
„Parcul Libertății", sectorul 5 
din municipiul București.

Anchetă realizată de

ION MIHU

* (Urmare din pag. I)
nenumărat! tineri, care au în
scris cu sîngele lor pilduitoare 
pagini de vitejie. Șirul faptelor 
de eroism ale tineretului român 
în luptele pentru eliberarea pa
triei este lung. însuflețite de 
chemările partidului comunist, 
de idealul eliberării, de dra
gostea adîncă față de patrie, fa
ță de viitorul ei liber și lumi
nos, trupele române, în rîndul 
cărora marea masă a militarilor 
era din generația tînără, au dus 
lupte înverșunate pentru nimi
cirea- forțelor fasciste din inte
riorul țării, au făcut zăgaz de 
netrecut în fața ofensivei date 
de forțele hitleriste-hortiste în 
Podișul Transilvaniei și în Ba- 
nart ; au sfărîmat fortificațiile 
de pe Olt și Mureș, au pornit 
ofensiva, în strînsă frăție de ar
me cu trupele sovietice, și, în 
ziua de 25 octombrie 1944, au 
eliberat întregul teritoriu al pa
triei. Armata română a conti
nuat apoi lupta eroică, alături 
de armata sovietică, contribuind 
la zdrobirea trupelor fasciste 
de pe teritoriile Ungariei și Ce
hoslovaciei, pînă la victoria fi
nală asupra Germaniei hitleris- 
te.

La chemarea Partidului Co
munist Român. în lunile decem
brie 1944 și ianuarie 1945 au 
plecat spre front două eșaloane 
de voluntari. O mare parte din
tre acești voluntari erau 
membri ai P.C.R. și ai U.T.C.

ALBERTO
SORDI:

1. A fi întotdeauna pe scenă 
sau pe ecran identic cu per
sonajul pe care-1 înfățișezi. A 
fi întotdeauna crezut, stimat 
și iubit de publicul pentru

(Urmare din pag. I)
— 419 000 de lei înseamnă 

sumă... Cum s-a întîmplat ?
(M-am străduit să-mi notez 

tot. Redau cu foarte, foarte 
mici și neînsemnate modificări).

— Doar venisem la sediul 
cooperativei, și tovarășul con
tabil șef m-a luat la Țurnu să 
ridicăm banii pentru pensiile 
bătrînilor. Vreo zece sau două
sprezece mii. Cînd ne-am îna
poiat, dînsul a ales cîteva pa
chete de bani noi și le-a luat, 
spunîndu-mi că a doua zi îi va 
restitui... Peste cîteva zile am 
luat banii pentru plata retribu
ției la ziua-muncă : aproape o 
sută de mii de lei. Cînd am 
venit la C.A.P., șeful și-a ales 
iarăși cîteva pachete noi numai 
de cîte o sută. Numai bani noi 
lua... „Lasă frumușico, așa avea 
dînsul o vorbă cînd încercam 
să zic ceva, că nu se întîmplă 
nimic. Eu sînt... știi tu cine sînt 
eu în comună și, ține minte, 
nimic nu se mișcă pînă nu ridic 
eu un deget". A doua zi m-a 
chemat cu borderourile și m-a 
învățat cum să operez. Ce era 
să fac ? îmi era frică de puș
cărie...

Așa s-au petrecut lucrurile în 
fiecare săptămînă... Șl apoi, 
cînd ridicam de la bancă sume 
mai mari de bani nu aveam 
unde-i ține, pentru că în casa 
de fier încăpeau foarte puțini. 
Pe ceilalți îi așezam sub masă 
și încuiam cu broasca și cu un 
lacăt. în cîteva rînduri, deși eu 
închisesem casieria, am găsit 
urmele unor petreceri. Speria
tă, i-am spus tova’rășului pre
ședinte că mai are cineva chei. 
Dînsul le-a scos din buzunar și 
mî le-a arătat : acestea sînt, 
dar ce, nu ai încredere în mine? 
Și am avut, dar iată-mă unde 
am ajuns... Ca să nu spun, din 
cînd în cînd îmi dădeau și mie 
cîte patru-cinci sute de lei. Mai 
mult nici n-aș fi putut primi 
că n-aveam cum justifica în 
fața soțului proveniența bani
lor...

— Deci îți recunoști vinovă
ția ?

o

— Da, sînt vinovată, dar nu 
pentru întreaga sumă. Dar, deși 
am luat cel mai puțin, mă afiu 
singură aici.

— Și cum operați în acte ?
— Adăugam... Adăugam cîte 

o cifră în dreptul sumei de bani 
ce se cuvenea unui membru 
cooperator. Din 120, făceam 
ușor 1 200 sau orice altceva. O 
singură modificare pe un bor
derou, atît făceam ca să se 
creadă, la un eventual control, 
că s-a greșit. Ca să recuperez 
sumele pe care tovarășul con
tabil mi le lua, am fost obligată 
de dînsul să întocmesc și bor- 
derouri duplicat pe care obți
neam semnătura oamenilor, să 
strecor și cîte un membru coo-

Marți a sosit In Capitală 
Francis Cohen, directorul re
vistei „La Nouvelle Critique", 
care face o vizită în țara noa
stră la invitația redacției re
vistei „Lupta de clasă".

La sosire, 
salutat 
bru al 
tor-șef 
clasă",
ședințele 
redactor-șef adjunct al revistei 
„Lupta de clasă".

oaspetele a fost 
de Ștefan Voicu, mem- 
C.C. al P.C.R., redac- 
al revistei „Lupta de 
și Nestor Ignat, pre- 

Uniunii Ziariștilor,

Pentru o mal bună organizare și 
desfășurare a învățămîntului de 
cultură generală fără frecventă, 
în anul școlar 1969/1970 sesiunile 
de examene la învățămîntul de 
cultură generală fără frecvență, 
pentru elevii din toate clasele, se 
vor desfășura în următoarele peri
oade : — 3—15 ianuarie (sesiunea 
I); și — 6—19 aprilie (sesiunea a 
Il-a).

In sesiunea I, elevii se pot pre
zenta, la alegere, la cel mult ju
mătate plus unul din obiectele 
prevăzute în planul de învățămînt, 
iar în sesiunea a Il-a la obiectele 
la care nu au susținut examen în 
prima sesiune sau la care, deși 
s-au prezentat, nu au obținut me
dii de promovare.

Elevii care nu se prezintă la nici 
un examen în prima sesiune pot 
susține toate examenele in sesi
unea a Il-a.

La fiecare obiect de studiu, e- 
levil susțin examen integral (lu
crare scrisă și examen oral) din 
întreaga materie prevăzută în pro
grama clasei la obiectul respec
tiv.

Elevii din clasele V—VIII (învă- 
țămînt fără frecvență), care doresc 
să susțină examene de promovare 
pentru două clase într-un an șco
lar, se pot prezenta la examene 
pentru toate obiectele de învăță
mînt dintr-o clasă în prima sesi
une și, dacă promovează, susțin 
examenele pentru clasa următoare 
în sesiunea a Il-a. Elevii ct.rigențl 
sau neprezentați la 1—2 obiecte 
pot susține examenele respective 
in primele 3 zile ale sesiunii a 
doua.

La institutele pedagogice de în
vățători și de educatoare, exame
nele la învățămîntul fără frecven
tă, atît pentru anul I cît $1 pen
tru anul II, se desfășoară într-o 
singură sesiune. Integral, In peri
oada 6—19 aprilie.

La Dubrovnik, au înce
put marți lucrările Adună
rii Generale a Comitetelor 
Olimpice Naționale și ale 
ședinței Comitetului Execu
tiv al C.I.O. cu reprezentan
ții Comitetelor Olimpice 
Naționale. La lucrări parti
cipă delegați din 82 de 
țări. România este repre
zentată de Anghel Alexe, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fi
zică și Sport și al Comite
tului Olimpic Român,

STEAUA - I.S.K.A. SOFIA 4-Z

dinFirma Waagner-Biro 
Viena, în colaborare cu Ad
ministrația austriacă a petro
lului, a organizat marți în Ca
pitală un simpozion tehnic pri
vind tratarea țevilor și a con
ductelor folosite în industria 
petrolieră extractivă.

(Agerpres)

Școala generală de 10 ani 
din comuna Laza, județul 
Vaslui a sărbătorit împlinirea 
a 100 de ani de la înființare. 
Cu prilejul acestui eveniment, 
colectivul de cadre didactice 
și elevi ai școlii au adresat o 
telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.• •••••

• Ieri după-amiază s-a dis
putat la Arad întîlnirea inter
națională feminină de tenis de 
masă dintre echipele Voința și 
Boulogne Billancourt (Franța). 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 5—2. întîlnirea a con
tat pentru primul tur al „Cupei 
campionilor europeni".

• SELECȚIONATELE eu
ropene de tenis de masă și-au 
continuat lungul lor turneu 
în Japonia, evoluînd de data 
aceasta la Tokio, unde re
prezentativele nipone au re
purtat victorii categorice : 8—0 
la masculin și 3—0 la femi
nin. Iată rezultatele meciului 
feminin : Yukie Ozaki — Ma
ria Alexandru 2—1 (21—14,

MERIDIAN
13-21, 22-20) ; Toshiko Owa- 
da, Edith — Buchholtz 2—0 
(21—11, 21—6) ; Owada, Ko- 
nno — Alexandru, Buchholtx 
2—0 (21—17, 21—12).

• TRADIȚIONALA întîl
nire de haltere dintre selec
ționatele orașelor Chișinău și 
Cluj s-a încheiat cu scorul de 
7—2 în favoarea gazdelor. în 
limitele categoriei 
ridon Herghelegiu 
un nou record al 
ridicînd la stilul 
177,500 kg. La totalul 
trei stiluri, Herghelegiu a re
alizat 462,500 kg, situîndu-se 
pe primul loc. Al doilea punct 
al formației clujene a fost ob
ținut de Ion Csete, la catego
ria semigrea.

grea, Spi- 
a stabilit 

României, 
„aruncat" 

celor

Aseară la lumina reflec
toarelor stadionului Repu
blicii intr-un meci interna
țional amical de fotbal, 
Steaua a învins cu 4-2 (2-0) 

pe Ț.S.K.A. Sofia prin 
punctele înscrise de Tăta- 
ru (2), Ștefănescu și Voi- 
nea. Pentru oaspeți au 
marcat Masilev și Jekov.

(Agerpres)

• Maestrul român Dolfi 
Drimer continuă să facă pro
grese în turneul zonal de șah 
ce se desfășoară în Austria, 
în urma victoriei obținute în 
runda a 12-a la Hartoch 
(Olanda), Drimer a trecut pe 
locul 5, cu 7 puncte și o par
tidă întreruptă, la numai un 
punct față de noul lider al 
clasamentului, suedezul An
dersson.

„România duce astăzi un 
război pentru interesele întregu
lui popor român... — scria 
„Scînteia tineretului" 
nuarie 1945 tovarășul 
Ceaușescu, pe atunci secretar al 
C.C. al U.T.C. Pentru a putea 
contribui în mod efectiv la 
război, este nevoie ca întregul 
tineret să fie mobilizat la lupta 
pentru zdrobirea fascismului, să 
muncească pentru mărirea pro
ducției...

Toți tinerii trebuie să se con
sidere soldați ai luptei contra 
fascismului. Ei trebuie să fie la 
datorie nu numai pe front dar 
și în dosul frontului...

Lozinca întregului tineret să 
fie «Totul pentru front», «Totul 
pentru victoria armatelor aliate 
asupra bandelor fasciste», tine
retul trebuie să fie în fruntea 
muncii pentru mărirea produc
ției de război".

Așa cum arată documentele și 
mărturiile vremii, în detașa
mentele de voluntari s-au înro
lat tineri din București, Craio
va, Brașov, Cluj, Turnu-Seve- 
rin, Turda, Mediaș și din alte 
localități ale țării. Din Capitală 
au plecat tineri de la C.F.R., 
de la fabricile „Vulcan", 
„Wolf", „Gagel", de la Societatea 
de gaz și electricitate, de la 
S.T.B. și din alte întreprinderi.

In fruntea tinerilor voluntari 
se afla comunistul Constantin 
Godeanu, membru al C.C. al 
U.T.C.

Din Brașov au răspuns che-

în 
din ia- 
Nicolae

mării partidului comunist ti
neri de la G.F.R., de la ,.Astra" 
și „Voina". Aproape întregul 
nucleu al organizației U.T.C. de 
la Uzinele I.A.R. a plecat pe 
front, în frunte cu utecistul 
Alexandru Rusu, secretarul ce
lulei și membru în biroul Co
mitetului județean U.T.C. Bra
șov.

Un grup de voluntari format 
aproape în întregime din ute- 
ciști de diferite naționalități a 
plecat din orașele Cluj și Tur
da, animați de aceeași dragoste 
de patrie și voință de luptă. în
tr-o scrisoare deschisă adresată 
de pe front părinților și frați
lor lor, populației din nordul 
Transilvaniei, publicată la în
ceputul lunii martie 1945 în zia
rul „Erdelyi Szikra", acești ti
neri scriau : „Aproape de două 
luni am plecat din mijlocul vos
tru și acum vă scriem de ce și 
unde. Dragă prietene ! într-o 
bună zi ne-am părăsit casa, pă
rinții, soțiile și ne-am prezentat 
ca voluntari la divizia «Tudor 
Vladimirescu»... Am hotărît, 
deci, că vom porni la drum și 
cu forțele noastre vom grăbi 
nimicirea definitivă a fiarei 
fasciste..." Scrisoarea era sem
nată de tînărul muncitor Aurel 
Suciu, secretarul celulei U.T.C. 
de la Uzinele „Unirea" din 
Cluj, studentul Ludovic Czeller- 
Gal, membru în Comitetul jude
țean al U.T.C. Cluj și de alți 
tineri luptători.

în Ungaria, la Verpelât, s-a

format batalionul de voluntari 
cunoscut sub denumirea de „Ba
talionul de Cadre". După o 
scurtă perioadă de instrucție, 
voluntarii primului eșalon au 
ajuns pe prima linie de foc. 
Luptele se duceau în condițiile 
grele ale iernii, în munții Ceho
slovaciei, prin zăpezi și geruri 
cumplite. In luptele crîncene 
pentru cucerirea înălțimilor 
munților, pentru eliberarea sa
telor și orașelor, au căzut cei 
dintîi eroi din batalionul ute- 
ciștilor : Dumitru Negrea, Pe
tre Vîșcu, Constantin Godeanu, 
Aurel Suciu, Alexandru Rusu 
și alții.

Alăturîndu-se întregului popor 
român în lupta sa pentru a con
tribui la înfrîngerea definitivă 
a fascismului, Mișcarea Tinere
tului Progresist din România a- 
dresa, 
către 
găsim 
lui —

martie 1945, un apel 
tineretul țării. „Ne

faza finală a războțu-
spunea în acest apel

—, în faza asaltului final, cînd
toate forțele armatei noastre, 
alături de ale aliaților, se con-

în 
tot 
în 
se

centrează spre obținerea cît 
mai grabnică a victoriei (...) 
Mișcarea tineretului progresist 
din România face apel (...) în 
deplină libertate a cugetului, 
sub steagul luminos al culturii 
și al progresului penitru : a 
sprijini războiul just, pe front 
sau în spatele frontului, lozinca 
întregului tineret să fie ; «To
tul pentru victorie».

Participarea tinerei generații, 
în frunte cu uteciștii, la obține
rea victoriei în războiul anti
hitlerist, a dovedit creșterea 
conștiinței sale politice, hotărî- 
rea de a-și da întreaga contri
buție la lupta forțelor democra
tice, conduse de P.C.R., pentru 
democratizarea țării și constru
irea unei „Românii frumoase, 
libere și democratice — după 
cum grăia un apel al Mișcării 
Tineretului Progresist — așa 
cum au visat-o cele mal lumi
nate minți ale neamului nostru, 
în care tineretul să poată duca 
o viață fără grijă, curată, ge
neroasă și îmbelșugată".

„SIGURANȚĂ
Șl MĂIESTRIE”

control. Dar în doi ani și ju
mătate, eu n-am fost controlată 
niciodată...

Declarația unui hoț. ar putea 
să spună și contabilul șef ION 
DIMANCEA, șl președintele 
cooperativei ION MARIN, și 
cei doi inspectori cărora le-am 
amintit mai sus numele. Oare 
așa să fie ? “ 
Cristina este 
putem crede 
lume că Ion 
care ținea să 
de avea prilejul că este cel mai 
bun contabil, omul căruia expe
riența i-a format ochiul în așa 
fel încît în orice condiții ar fi • 
nevoit să lucreze tot ar desco
peri greșeala — să nu fi obser-

Vinovăția Măriei 
evidentă. Dar nu 
pentru nimic în 
Dimancea, omul 
dovedească oriun-

ÎN BOXA
ACUZAȚILOR

perator, care nu participa Ia 
muncă, cu o sumă frumușică de 
bani. De cîteva ori am lucrat 
direct în actele băncii, modifi- 
cînd dispozițiile ■ de plată cu 
care se opera în conturi.

— Cum de-ați avut curaj ?
— Tâvarâșul contabil zicea că 

el răspunde, că el este cel care 
controlează. Mă asigura că dacă 
el îmi semnează actele, auto
mat eu sînt absolvită de orice 
răspundere, pentru că de aceea 
nu mi-a format nici un fel de 
dosar, cînd m-a încadrat la 
casierie, că are oameni la bancă 
și peste tot. Și, oameni avea, 
pentrucă și i-a făcut prin me
sele organizate la C.A.P. și prin 
cadourile date. Și de la Uniune 
și de la Bancă și de peste tot 
veneau tovarăși, ziceau că în...

vat aceste potlogării. Cum de 
nu i-a sărit în ochi faptul că un 
membru cooperator apărea în 
borderou cu trei mii și patru 
mii de lei retribuție pe o peri
oadă, cînd media pe cooperativă 
era de numai cîteva sute ? E 
absurd să se creadă că e vorba 
numai de neglijență sau super
ficialitate, cînd timp de doi ani 
a semnat mereu acte în nere
gulă, cind, absolut mereu, din. 
mai 1967 încoace la ziua-muncă 
s-au plătit nu numai sumele 
ridicate în acest scop de la 
bancă dar și o parte din banii 
intrați în casă din vînzările în 
numerar a unor produse. Chiar 
dacă ar fi fost cel mai afon din
tre toți contabilii din lume și 
tot ar fi observat că sumele 
înscrise în borderourile de pla-

tă nu concordă cu cele din dis
pozițiile de plată. Și, apoi, toa
te aceste acte erau contrasem
nate și de către președintele 
cooperativei. Aceste semnături 
nu constituie suficiente dovezi 
pentru vinovăția lor ?

Pentru cineva neavizat, si
gur, într-un control de cîteva 
minute, și acesta printre... pa
harele de vin și copanele de 
pasăre, era imposibil să obser
ve falsurile din actele conta
bile și financiare. După cum se 
discută și acum pe la Uniunea 
județeană a C.A.P., era o ade
vărată luptă între inspectori 
care să ajungă în contrpl la 
Traianu : treburile merg bine, 
oamenii sînt „de comitet".

...La 23 de ani ai săi Ma
ria Cristina este o infractoare. 
Un exemplu rău. Dar cei din 
jurul său n-au nici o vină ? Nu 
vorbim numai de colectivul de 
muncă. Dar soțul, socrii, părin
ții, frații, de ce n-au intervenit 
cu un sfat cînd au observat că 
aduce acasă bani pe care nu-i 
poate justifica (în timpul an
chetei soțul a adus, cu un coș 
de papură, 76 000 lei-bani li
chizi !?), cînd o întîlneau, a- 
proape zilnic cu o altă rochie, 
cînd o vedeau plecînd în costi
sitoare vizite la București și în 
alte părți sau i-au observat 
neglijența cu care umbla cu 
banii ? Acum, pe ulițe, în cîmp, 
mulți spun că au știut că 
pune mina, că înșeală in dreap
ta și în stingă dar nu i-au zis... 
„Ne-a fost rușine... de ce să mă 
vîr eu unde nu-mi fierbe oala" 
— auzi cel mal adesea.

Pentru fapta sa M. C. va su
porta pedeapsa ce i se cuvine. 
Hăul. însă, e bine să fie stîrpit 
din rădăcină. Pentru aceasta, 
ancheta organelor în drept tre
buie extinsă. Măcar acum, în 
ceasul al doisprezecelea să se 
dovedească faptul că s-a renun
țat la duhul blîndeții și al în
țelegerii, complicii delapidării 
de la C.A.P. Traianu — oricum 
s-ar numi ei și oricare le-ar fi 
locul de muncă — trebuind să 
fie exemplar trași la răspun
dere.

(Urmare din pag. I)

finalei pe țară a concursului 
profesional „Siguranță și măies
trie". 30 de tineri din județe 
diferite care timp de două zile 
vor căuta să arate ce știu, ce 
pot în meseria lor. Nu este 
prima dată cînd, martori oculari, 
introducem cititorul în at
mosfera concursurilor profesio
nale devenite tradiționale. Pri
lej de mobilizare în planul pro- 

' al per- 
de acest 
ușurință 
prezent 

deosebită 
Am scris

fesiei, stimul eficient 
fecționării, întrecerile 
gen au cîștigat cu 
teren constituind în 
una din formele cu 
aderență la tineri. ___
despre întrecerea strungarilor 
am relatat despre concursuri 
destinate tinerilor textiliști, am 
avut posibilitatea să-i prezen
tăm în întrecere pe oamenii 
de la volan. De astă dată și-au 
dat întîlnire în cadrul acestui 
bine venit concurs stăpînii vo
lanului pe drumurile de fier 
ale țării. Organizat de C.C. al 
U.T.C. în colaborare cu condu
cerea Ministerului Transportu
rilor, departamentul căilor fe
rate, concursul „Siguranță și 
măiestrie" a urmărit de-a lun
gul desfășurării sale, timp de 
mai multe luni, exact ceea ce 
spune atît de sugestiv însuși 
titlul : să catalizeze aspirația 
spre perfecțiune a meseriașilor 
din sectorul transporturilor ru
tiere — profesie cu nobilă tra
diție la noi în țară în curind 
centenară — să contribuie la 
amplificarea siguranței, a mă
iestriei lor.

Cum era firesc concursul 
început 
faza de 
mare de tineri din unitățile fe
roviare, _ J* ’ 
de ridicare a calificării ____
cu insistență de exigențele me
reu mai ridicate ce există în 
acest domeniu în aceeași mă
sură pe mecanicii de locomo
tivă Diesel electrice și cu aburi, 
pe mecanicii ajutori, pe fo- 
chiști.

Conform unui procedeu dove
dit eficient, verificat cu ocazia

a 
prin antrenarea în 
masă a unui număr

angajînd în procesul
.......... i cerut

altor concursuri, similare, pro
ba practică în faza de masă la 
unitățile de bază — în depouri 
— s-a constituit din observația 
activității din fiecare zi, din a- 
naliza cantitativă și calitativă 
a rezultatelor obținute la locul 
de muncă. Proba teoretică n-a 
făcut decît să completeze inspi
rat, preocuparea pentru a stă- 
pîni cît mai exact, dorința de a 
pătrunde cît mai adine în inti
mitatea meseriei. Aprofundarea 
instrucțiunilor de serviciu, fixa
rea lor, întîlnirea cu problemele 
noi din practica lucrului pe lo
comotivă — iată obiective care 
au jalonat întrecerea pe parcur
sul desfășurării sale. A urmat 
faza superioară la nivelul celor 
8 regionale C.F.R. Și iată acum 
pe cei 30 de tineri veniți la 
Galați de la Iași, din București, 
de la Brașov, Deva, Timișoara, 
Craiova și Cluj „plonjînd" spre 
titlul de cîștigător.

— Cîștigători sînt de fapt toți 
cei care au fost antrenați în 
întrecere, ne spune inginerul 
Gheorghe Miron, șef de secție 
la C.C. al U.T.C. 'Lipsită de fes- 
tivism, urmărind în principal 
creșterea participării tinerilor 
la realizarea sarcinilor de plan 
în unitățile unde lucrează, con
cursurile s-au materializat direct 
în graficele de producție. S-a 
întărit gradul de disciplină, a 
crescut siguranța circulației, a 
devenit posibilă preîntîmpina- 
rea într-o serie de situații a 
evenimentelor de circulație. Vom 
fi cu atît mai bucuroși cu cît 
acestor aspecte ale muncii- li se 
va asigura continuitatea. Fina
la pe țară nu va însemna un 
punct terminus ci, dacă vreți, 
un argument pentru ascenden
ță. Cine va cîștiga ? Noi le 
urăm succes tuturor I

La această oră cei 30 de tineri 
ceferiști ,se află în plină între
cere. Cîteva din gîndurile lor, 
cîteva cuvinte despre cei ce s-a i 
dovedit a fi mai bine pregătiți 
— în corespondența noastră de 
mîine.

I. CHIRIC 
N. UDROIU
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Sosirea la Bruxelles
BRUXELLES 21. — Trimișii 

speciali Agerpres, Z. Brumâru 
și I. Badea, transmit: In după- 
amiaza zilei de marți, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit 
de ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, a sosit 
în capitala Belgiei.

Pe aeroportul militar Mels- 
brock, împodobit cu drapelele 
de stat ale României și Belgiei, 
au venit în întîmpinarea oas
peților români primul minis
tru, Gaston Eyskens, ministrul 
afacerilor externe. Pierre Har- 
mel, generalul Delperdange, 
aghiotantul regelui, coman
dantul circumscripției militare 
numărul I. Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la Bucu
rești. Van Bellinghen, ambasa

întrevederile 
lui Mircea Mali ța

NEW YORK 21. — Corespon- 
lentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
ransmite : Locțiitorul șefului de- 
egației Republicii Socialiste Ro- 
nânia la cea de-a 24-a sesiune a 
adunării Generale a O.N.U., 
lircea Malița, adjunct al minis- 
rului afacerilor externe, a avut 
uni după-amiază o întrevedere 
u directorul general al Organi- 
ației Mondiale a Sănătății, 
W. G. Candau.

In cadrul întrevederii au fost 
bordate probleme privind rela- 
iile dintre România yi Organiza
ta Mondială a Sănătății, progra
mul acestei organizații și partici
parea tării noastre la realizarea 
icestuia.

Întrevederea s-a desfășurat 1n- 
r-o atmosferă cordială de lucru 
i a fost caracterizată drept utilă 
■i fructuoasă.

Marți dimineața Mircea Malița 
a avut o întrevedere cu directo
rul general al F.A.O., Addeke II 
Boerma, la sediul secretariatului 
O.N.U. din New York.

Au fost discutate probleme 
privind formele de colaborare 
dintre România ji F.A.O. și par
ticiparea tării noastre la activita
tea acestei organizații mondiale.

Întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de conlucrare cor
dială. 

dor. șeful protocolului, Andre 
Forthomme, ambasador, con
silier al ministrului afacerilor 
externe, precum și persoanele 
oficiale atașate pe lingă pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri și ministrul afaceri
lor externe ai țării noas
tre. Sint prezenți, de ase
menea, ambasadorul Româ
niei la Bruxelles, Alexandru 
Lăzăreanu. membri ai amba
sadei române cu familiile lor, 
un grup de români aflați în 
Belgia, ziariști români și bel
gieni și reprezentanți ai pre
sei străine.

La coborîrea din avion, pre
mierul român și ministrul a- 
facerilor externe sînt salutați 
cordial de primul ministru 
Eyskens și de celelalte perso

Mircea Malița a avut marți la 
prînz o întrevedere cu ministrul 
de stat însărcinat cu afacerile ex
terne al Republicii Africii Cen
trale, Nestor Kombot Naguemon, 
șeful delegației tării sale la se
siune.

Cu acest prilej, a fost abordată 
o serie de probleme ale relațiilor 
bilaterale.

Întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate, fiind, apreciată ca utilă șt 
fructuoasă.

PUTERNICE DEMONSTRAT'.! 
TN JAPONIA

Marți după-amiază, capita
la niponă și alte orașe din Ja
ponia au cunoscut momentele 
de înaltă tensiune ale marilor 
demonstrații împotriva revi
zuirii tratatului de securitate 
japono-american, organizate de 
Partidul Comunist, Partidul 
Socialist, precum și centrala 
sindicală Sohyo și alte organi
zații democratice. Potrivit u- 
nor aprecieri locale, numai la 
Tokio au fost peste 100 000 de 
demonstranți, iar numărul to
tal al celor care au luat parte 
la acțiunile de protest împo
triva războiului în cele peste 
750 de localități ale țării de
pășește cifra de un milion. 

nalități oficiale belgiene pre
zente. ■

O companie de onoare a for
țelor aeriene belgiene se află 
aliniată pe aeroport. Coman
dantul prezintă onorul, după 
care cei doi prim-miniș-tri trec 
în revistă compania.

Oaspeții români împreună 
cu personalitățile belgiene se 
îndreaptă apoi spre salonul o- 
ficial unde are loc o scurtă 
convorbire amicală. Oaspeților 
ie sînt oferite buchete de flori.

într-o mașină, escortată de 
motocicliști, cei doi prim-mi- 
niștri se îndreaptă în fruntea 
coloanei oficiale spre Hotelul 
Palace, reședință ce a fost re
zervată oaspeților români în 
timpul vizitei lor în Belgia.

Comitetul de pregătire a se
siunii jubiliare a O.N.U. de 
anul viitor, cînd organizația 
va împlini un sfert de secol 
de la crearea sa, a dat publi
cității lista propunerilor sale 
în care se prevede, printre al
tele, ca evenimentul să fie 
marcat prin prezența de șefi 
de state sau de guverne, pen
tru ca această aniversare să 
nu aibă numai un caracter 
pur festiv, de ceremonie, ci să 
se soldeze cu rezultate concre
te pe linia eforturilor pentru 
apărarea păcii și securității 
lumii. Comitetul propune, de 
asemenea, ca la sediul O.N.U. 
din New York să se organi
zeze o adunare generală a re
prezentanților tineretului lu
mii. Totodată propune întoc
mirea unei declarații istorice 
asupra realizărilor organizației 
și a țelurilor ei de viitor.

Comitetul de pregătire re
comandă ca cea de-a 25-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. să aibă ca moto „pa
cea și progresul", iar festivită
țile de sărbătorire a acestui 
mare eveniment internațional 
să înceapă la 26 iunie 1970, 
cînd se împlinesc 25 de ani 
de la semnarea Cartei O.N.U., 
la San Francisco, de către cei 
51 de membri fondatori ai or
ganizației. De asemenea se 
propune organizarea unor ma
nifestări culturale și artistice 
la sediul O.N.U., precum și 
pe plan regional și local.

LOVITURA 
DE STAT 

ÎN SOMALIA
Un guvern militar, al

cătuit din reprezentanți 
ai armatei și ai poliției, 
a preluat puterea în So
malia, în urma unei lo
vituri de stat, transmite 
postul de radio din Mo
gadiscio, capitala țării, 
intitulat acum „Vocea 
poporului somalez".

Primele știri sosite din Mo
gadiscio nu precizează împre
jurările în care a avut loc 
lovitura de stat și nici tendin
țele politice ale autorilor săi. 
Se menționează numai o de
clarație transmisă de postul 
de radio citat în care noile
oficialități somaleze se anga
jează să respecte angajamen
tele internaționale asumate 
anterior de această țară, să 
acționeze în vederea apla
nării luptelor intestine din 
Somalia și să acorde tot 
sprijinul posibil mișcărilor 
de eliberare din continen
tul african. Intr-o emisiune 
a postului „Vocea poporului 
somalez", se afirmă că lovitu
ra de stat este consecința unei 
administrații corupte și a vio
lării legalității care au dus la 
asasinarea președintelui Sher- 
marke. Postul de radio a a- 
nunțat că a fost creat un „con
siliu revoluționar" avînd ca 
sarcină principală apărarea 
securității țării. In capitală, 
ca și în restul țării, atmosfera 
pare calmă. Numai aeroportul 
închis, obloanele trase ale ma
gazinelor și străzile pustii (a 
fost interzisă deplasarea în 
grupuri mai mari de trei per
soane) amintesc de lovitura 
de stat, abia înfăptuită.

• MINISTRUL comerțului ex
terior al R.P. Ungare, Jozsef 
Biro, și ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, Poul Har- 
tling, au semnat la 20 octom
brie, la Copenhaga, un nou a- 
cord comercial pe termen lung. 
Agenția M.T.I. precizează că a- 
cordul, care intră în vigoare de 
la 1 ianuarie 1970, pe o perioadă 
de 5 ani, prevede aplicarea de 
către Danemarca a unei libera
lizări parțiale, ceea ce va face 
ca trei pătrimi din exportul un
gar în această țară să se reali
zeze fără limitări cantitative.

A fost semnat, de asemenea, 
un acord de colaborare tehnică, 
economică, Industrială și agri
colă, care prevede posibilitatea 
specializării de producție între 
întreprinderile interesate din 
cele două țări, schimb de docu
mentație tehnică și specialiști.

Menținerea „triun
ghiului alb“ din A- 
irica, alcătuit din 
R.S.A., Rhodesia, îm
preună cu Angola, 
Guineea și Mozambi- 
cul „portugheze" se 
dovedește dificilă. A- 
ceastă întreprindere 
anacronică evocă un 
tip sui-generis de 
neocolonialism con
cretizat în alianța 
colonilor albi de la 
Pretoria și Salisbu
ry, cu autoritățile por
tugheze adepte ale ex
ploatării coloniale pri
mare.

Erijîndu-se în port 
drapel ai dominației 
omului alb Ia sud 
de Zambezi, guver
nul sud-african ofe
ră „protecția sa“ 
pentru desfășurarea 
întregii acțiuni. Preto
ria își dezvoltă cu 
asiduitate o indus
trie ultramodernă de 
armament destinată 
a oferi un veritabil 
arsenal „triunghiu
lui alb". In urmă cu 
cițiva ani a devenit 
deja cunoscută crea
rea unor „forțe spe
ciale anti-guerilă" 
în cadrul armatei 
sud-afrlcane, unități 
destinate intervenției

OLANDA. — Demonstrație la Amsterdam pentru încetarea războiului din Vietnam.

DUMITRU POPA 
PRIMIT

DE AMINTORE 
FANFANI

Marți a părăsit Roma, 
îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Consiliului Popu
lar al Municipiului Bucu
rești, condusă de Dumitru 
Popa, președintele Comite
tului Executiv, primarul ge
neral al Capitalei care, la 
invitația primarului orașu
lui Roma, Clelio Darida, a 
făcut o vizită în Italia. De
legația a fost primită de 
Amintore Fanfani, preșe
dintele Senatului și de 
Arnaldo Forlani, ministru 
de stat, însărcinat cu pro
blemele relațiilor externe. 
La întrevederi a participat 
și ambasadorul României 
în Italia Iacob Ionașcu. 
Membrii delegației au avut 
discuții ou primari și consi
lieri ai orașelor. Roma, Na- 
pcli, Veneția și Milano. Cu 
acest prilej a avut Ioc un 
schimb de păreri asupra o- 
rașelor, a circulației publice 
și deservirii social-cultura- 
le. Delegația română a vizi
tat, de asemenea, instituții 
cu caracter cultural și soci
al, întreprinderi economice,

militare la sud de 
Zambezi, oriunde in
teresele colonilor albi 
ar fi în joc. De altfel, 
incă de la începutul 
lui 1968 aceste „forțe 
speciale" au intrat 
in acțiune : ele au 
venit în sprijinul ra
siștilor de la Salisbu
ry pentru a „ajuta" 
la reprimarea mișcă
rii de eliberare 
Zimbabwe.

Dacă pînă acum,

apare Ia Johannes
burg că forțele ar
mate sud-africane
„își rezervă dreptul 
să atace oricare țară 
unde sînt instruiți
sau cantonați rebeli"
(cum sînt 
în limbajul 
participanții 
carea de

denumiți 
Pretoriei 
la miș- 
eliberare

națională). Dacă ser
viciile de Informații 
ale armatei R.S.A. 
ar indica existența

„DOCTRINA
V6RSTER“

Ia Pretoria se pre
fera discreția există 
actualmente indicii 
că guvernanții sud- 
africani înclină să-și 
afirme deschis și e- 
nergic „Ieadership“-ul 
în așa numitul „tri
unghi alb" de pe 
continentul african. 
Ministrul sud-african 
al apărării, P. W. 
Botha scria recent 
în oficiosul RÂND 
DAILY MAIL care

unei „tabere de in
strucție a rebelilor" 
într-o țară africană 
vecină — precizează 
Botha — unitățile sud- 
africane „vor ataca 
fără preaviz pe pă- 
mînt și în aer". A- 
ceastă politică se în
cadrează in concep
ția expusă săptămina 
trecută într-o dez
batere radiodifuzată, 
de premierul sud-a- 
frican Vorster. „A-

BONN: Willy Brandt 
a fost ales cancelar

Willy Brandt a fost ales marți cancelar al Republicii Fede
rale a Germaniei. întrunit în a doua sa ședință, noul Bundestag 
vest-german a luat cunoștință de scrisoarea președintelui Repu
blicii, Gustav Heinemann, care prezenta în mod oficial candida
tura Iui Willy Brandt, președintele Partidului Social Democrat.

Pnintr-un scrutin secret, depu
tății l-au ales pe noul cancelar 
cu 251 de voturi pentru și 235 
contra. Cinci deputați s-au ab
ținut, iar patru voturi au fost 
invalidate ; un deputat era ab
sent.

Din analiza votului, rezultă 
că Willy Brandt a obținut cu 
două voturi mai mult decît 
majoritatea absolută necesară 
pentru desemnarea cancelaru 
lui. Observatorii reamintesc 
faptul că cele două partide (so
cial-democrat și liber-demo-
crat), care au convenit să for
meze noua coaliție guvernamen
tală, dispun cu șase voturi mai 
mult decît majoritatea absolută 
și 12 mandate în plus față de 
creștini democrați. Se constată 
deci că nu toți deputății coali
ției au votat pentru Willy 
Brandt șl nu toți deputății o- 
poziției crestin-democrate i s-au 
opus.

Lista noului guvern prezidată 
de Willy Brandt urmează să fie 
publicată miercuri. în aceeași zi 
miniștrii vor depune jurămîn- 
tul.

★
In legătură cu alegerea lui 

Willy Brandt în fruntea guver
nului R.F. a Germaniei, agen
ția vest-germană D.P.A. trans
mite datele principale ale bio
grafiei sale.

Noul cancelar al R.F. a Ger
maniei s-a născut la 18 decem
brie 1913, la Luebeck. încă din

• • • •

frica de sud — a spus 
Vorster — nu s-a a- 
mestecat și nu se a- 
mestecă în treburile 
altor națiuni cu ex
cepția situațiilor cînd 
interesele ei au fost 
atinse sau cînd există 
indiciile unor acțiuni 
neprietenești din par
tea vecinilor". Așa
dar, dacă la Pre
toria se consideră că 
atitudinea unei țări a- 
fricane sau alteia e 
„neprietenoasă" se dă 
automat ordin de 
acțiune.

Asistăm, deci, la 
nașterea „doctrinei 
Vorster" care nu es
te nimic altceva 
decît exprimarea
tendinței rasiștilor 
sud-africani de a 
promova o politică 
de intervenție, de a 
patrona eforturile
disperate ale colo
nilor albi îndreptate 
spre menținerea ul
timelor domenii co
loniale pe pămîntul 
african. Anacronis
mul și lipsa de 
realism, dar șl pe
riculozitatea pe care 
o reprezintă, aseme
nea „doctrină" pen
tru pacea Africii sînt 
mai mult decît evi
dente.

EM. RUCĂR 

liceu, Willy Brandt desfă
șoară o vie activitate în orga
nizația de tineret a muncitori
lor socialiști. La venirea Ia 
putere a naziștilor, el se refu
giază în Norvegia. Aici studiază 
istoria și filozofia la Universi
tatea din Oslo, apoi profesează 
ziaristica, păstrînd concomitent 
legătura cu grupurile de rezis
tență germane. In timpul războ
iului civil din Spania el este 
alături de forțele republicane 
ca reprezentant al unei organi
zații de solidaritate socialistă și 
corespondent al unor ziare nor
vegiene.

Cînd trupele hitleriste cotro
pesc Norvegia, el se refugiază 
în Suedia, unde activează în 
mișcarea de rezistență antifas
cistă norvegiană și germană. 
După terminarea războiului, 
Willy Brandt se stabilește în 
Germania occidentală. El își reia 
activitatea în Partidul Social- 
Democrat, iar doi ani mai tîr- 
ziu, devine deputat în Bundes
tag. Apoi, se mută în Berlinul 
occidental unde este ales la 3 
octombrie 1957 primar al ora
șului, funcție pe care o ocupă 
pînă în 1965. în ultimii trei ani, 
Willy Brandt a fost, vicecance
lar șl ministru al afacerilor ex
terne al R. F. a Germaniei în 
guvernul „marii coaliții" pre
zidat de Kurt Georg Kiesinger.

STARE
DE ASEDIU
IN CHILE

Președintele Republicii Chile, 
Eduardo Frei, a declarat 
marți starea de asediu în țară, 
anunță agenția France Presse. 
Printr-un alt decret a fost în
treruptă sesiunea parlamentului. 
Arsenalul militar de la perife
ria capitalei și sediile unor in
stituții centrale sînt păzite de u- 
nități ale poliției și armatei.

La Santiago de Chile un pur
tător de cuvînt al președinției 
republicii a dat. publicității o de
clarație oficială în care se arăta 
că în dimineața zilei de 21 oc
tombrie, ofițeri din regimentele 
„Yungay" și „Tacna" au încer
cat declanșarea unei lovituri de 
stat. Autoritățile militare supe
rioare au luat toate măsurile 
necesare pentru a reduce posi
bilitatea de operare a acestor 
unități militare. Guvernul face 
apel la popor, sindicate, munci
tori și partidele politice să-și 
reafirme fidelitatea față de re
gimul legal din țară.

După cum anunță agenția 
France Presse, sindicatul mine
rilor din industria cuprului a 
declarat o grevă pe termen ne
limitat în semn de protest îm
potriva încercării de lovitură de 
stat de marți.

Cauzele 
unui protest 

studențesc
Un fapt neobișnuit l-a 

petrecut săptămîna trecută 
în cele trei secții din Ja
maica, Trinidad și Barba
dos a .Universității Indlilor 
de vest, cel mai mare in
stitut de invfițămint supe
rior din țările membre ale 
Commonwealthului britanic 
situate în regiunea Mării 
Caraibilor. Toți studenții și 
majoritatea corpului didac
tic au suspendat la 16 oc
tombrie cursurile șl au pe
trecut multe ore împreună 
discutind probleme privind 
libertățile academice și a- 
mestecul guvernelor respec
tive in viața universitară. 
Data nu a fost aleasă în
tâmplător. Dimpotrivă, ea a 
căpătat cu caracter simbolic 
pentru studenți întrucît re
prezintă prima aniversare a 
expulzării din Jamaica 
profesorului guyanez, Wal ■ 
ter Rodney, o acțiune care 
a declanșat^ la vremea res
pectivă, un puternic val de 
demonstrații de protest. 
Greva a intervenit și la 48 
de zile după ce un al doilea 
profesor, tot de origine 
guyeneză, dr. Clive Thomas, 
considerat drept un expert 
în problemele zonei Carai
bilor, a fost împiedicat să 
se mai înapoieze in Ja
maica.

Paradoxal, nici pînă acum 
guvernul din Jamaica nu a 
oferit o explicație oficială 
pentru interdicția aplicată 
celor doi profesori univer
sitari de a-și preda în con
tinuare cursurile. Hotărî- 
rca de expulzare a lor a 
fost legată, intr-un mod ex
trem de vâg, de cuvîntul 
„subversiune". In cazul pro
fesorului Walter Rodney, 
primul ministru din Ja
maica, Hugh Shearer și mi
nistrul său de interne, Roy 
Mc Neill, au afirmat nu
mai că el ar reprezenta 
„o amenințare la adresa 
Jamaicăi". In cel de al 
doilea caz, al dr. Clive Tho
mas, același McNeill a pre
tins numai că el este „un 
rezident prohibit" în Ja
maica. Dr. Thomas a ținut 
însă să „lămurească lucru
rile" și să dovedească că 
guvernele din cele trei țări 
s-au înțeles asupra unei 
politici comune în problema 
sa. El a plecat în Trinidad, 
a solicitat un post la Uni
versitatea St. Augustine dar 
a fost respins. Aparent 
„fără motive".

Aceste măsuri au provoca ‘ 
actualul val de nemulțunv 
din partea studenților și 
cadrelor didactice din Ja
maica, Trinidad și Barbados. 
In fapt, după cum s-a ară
tat în cercurile academice 
respective, cei doi profesori 
au declanșat „nervozitarea" 
autorităților respective prin 
felul lor sincer, deschis și 
lipsit de orice ambiguități 
în care au criticat unele 
stări de lucruri existente în 
țările membre ale Common
wealthului din regiunea 
Mării Caraibilor. Această po
ziție nu le-a fost iertată și, 
în consecință, s-a hotărit că 
este mai nimerit să fie în
depărtați din aceste țări. 
Ceea ce nu au prevăzut însă 
guvernele \_din Jamaica, Tri
nidad ți Barbados a fost 
reacția studenților. „Situa
ția — subliniază agenția 
REUTER — a ajuns să pro
voace griji guvernelor res
pective care se află intr-un 
proces de afirmare a unității 
regionale".

P. NICOARA

• COMITETUL interguverna- 
tnental al programului alimen
tar mondial reunit la Roma a 
hotărit să acorde unor institu
ții școlare din. Maroc un ajutor 
în valoare de 3,5 milioane do
lari. în baza acestei hotărîri, 
aproximativ 28 000 de elevi vor 
primi timp de cinci ani un a- 
jutor în alimente. Gomitetul in- 
terguvernamental al programu
lui alimentar mondial a acor
dat, de asemenea, Siriei 15 mi
lioane de dolari în vederea in
stalării cîtorva mii de familii 
în noua regiune a Eufratului, 
redată agriculturii ca urmare a 
construirii marelui baraj de pe 
acest fluviu.

ZIARIȘTI ROMANI PRIMIȚI DE 
PREMIERUL OLANDEZ

• PRIMUL ministru al Olan
dei, Piet de Jong, a primit gru
pul de ziariști români care face 
o vizită în această (ară. Cu acest

s o JT “t
prilej a avut loc o convorbire. 
In aceeași zi, ziariștii români au 
fost primiți de ministrul olan
dez al afacerilor externe, Jo
seph Luns.

• GUVERNUL statului Tri- 
nidad-Tobago studiază posibili
tatea adoptării unui amenda
ment constituțional pentru pro
clamarea republicii Trinidad- 
Tobago cu rămînerea ei în ca
drul Commonwealthului brita
nic, a declarat primul ministru 
dr. Eric Williams.la Conferința 
Asociației parlamentare a 
Commonwealthului. El a precizat 
că noua formă de guvernămînt 
a țării va avea ca model struc
tura ds stat a Indiei.

• PARTIDUL democratic de 
guvernămînt al președintelui 
Seretse Khama, a obținut o ma
joritate confortabilă în urma a- 
legerilor generale, primele care 
au avut loo în Botswana după 

declararea independenței în 
1966, ceea ce îi va permite să 
se mențină în guvern. Locurile 
au fost împărțite astfel : Parti
dul democratic a obținut 23, 
Frontul național — 3. Partidul 
poporului— 3, și cel indepen
dent —1.
ANIVERSAREA ZILEI FORȚELOR 

ARMATE ALE ROMÂNIEI
• CU prilejul celei de-a 25-a 

aniversări, a forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România 
locotenent colonel Virgil Gheor
ghiu, atașatul militar, aero și 
naval al României la Pekin, a 
organizat o conferință de presă.

Au participat reprezentanți ai 
presei militare, ai ziarelor cen
trale, radioului și televiziunii, ai 
agenției China Nouă, ai minis
terelor apărării și afacerilor ex
terne.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul Aurel Duma și 
membri ai ambasadei.

• IN cadrul manifestărilor 
organizate cu ocazia celei de-a 
25-a aniversări a zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialis
te România, colonel Nicolae 
Mandache, atașat militar aero 
și naval al României la Varșo
via, a oferit o gală de filme mi
litare și documentare. Au parti
cipat ofițeri superiori din ar
mata poloneză, ambasadori ți 
membri ai corpului diplomatic, 
atașați militari acreditați la 
Varșovia. A fost prezent Tibe- 
riu Petrescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Varșovia.

Cu acest prilej a fost deschisă 
o expoziție de imagini din via
ța și activitatea militarilor ro
mâni.

• CU ocazia celei de-a 25-a 
aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, atașatul militar aero 
și naval, locotenent-colonelul 
Stan Vlădescu, a ținut o confe
rință de presă în saloanele Am
basadei. Au ' participat repre
zentanți ai Statului Major elve
țian, atașați de presă, ziariști. 
Atașatul militar a prezentat, de 
asemenea, o gală de filme la 
care au asistat ambasadori și 

atașați militari, generali și ofi
țeri superiori, funcționari din 
Departamentul politic, oameni 
de artă, ziariști.

O DELEGAȚIE A R.D. VIETNAM 
A SOSIT LA PEKIN

• Delegația de partid și gu
vernamentală a R.D. Vietnam, 
condusă de Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, președintele 
Consiliului 'de Miniștri, a sosit 
Ia Pekin într-o vizită de prie
tenie in China.

La aeroport delegația a fost 
întâmpinată de Ciu En-lai, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat, și de alte persoane ofici
ale.
MOSCOVA: INDUSTRIA SO
VIETICA TN PRIMELE 9 LUNI 

ALE ANULUI

• IN comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică se relevă

— câ în comparație cu primele 
nouă luni ale anului 1968, în 
perioada respectivă a anului în 
ours producția industrială a 
sporit cu 7 la sută. S-au dezvol

tat cu precădere industriile 
electroenergetică, chimică și pe
trochimică, a construcțiilor de 
mașini și producătoare de bu
nuri de consum. Au fost produ
se 242 milioane tone țiței, 451 
milioane tone cărbune, 82,1 mi
lioane tone oțel, 627,3 mii auto
mobile. 4,9 milioane televizoare 
și altele.

Productivitatea muncii în in
dustrie a crescut cu 4,6 la sută 
în comparație cu primele nouă 

CLARIFICĂRI ASUPRA RELAȚIILOR AMERICANO — SUEDEZE

• LA New York a avut Ioc luni o întrevedere între secretarul 
de Stat ai S.U.A., William Rogers, și ministrul afacerilor externe 
al Suediei, Torsten Nilsson, care se află într-o vizită oficială 
în Statele Unite. La sfîrșitul întrevederii ministrul suedez a 
declarat corespondenților de presă că „a discutat și clarificat 
relațiile americano-suedeze" cu omologul său american. El a 
adăugat, răspunzînd unei întrebări, că a fost abordată și pro
blema conflictului biafrez. în ceea ce privește atitudinea Sue
diei față de Vietnam, Nilsson a declarat că „nu există nici o 
schimbare a poziției noastre de mai înainte".

Un purtător de cuvînt suedez a afirmat că ajutorul pentru 
reconstrucție în sumă de 40 milioane de dolari, pe care guvernul 
suedez a anunțat că-1 va acorda Republicii Democrate Vietnam, 
va fi furnizat imediat după încetarea ostilităților din Vietnam. 
In același timp, ajutorul umanitar constând din medicamente 
și echipament medical, va fi livrat în continuare R.D. Vietnam.

luni ale anului trecut, iar be
neficiile cu _peste 9 la sută.

In comunicat se precizează că 
nu și-au îndeplinit sarcinile de 
plan sectoarele producătoare de 
laminate feroase, de îngrășă
minte minerale, de materiale de 
construcții și altele.

• IN Bolivia a fost sărbătorită 
„Ziua demnității naționale", 
marcată în întreaga țară de ma
nifestații populare de sprijin a 

măsurii de naționalizare a bu
nurilor și instalațiilor societății 
nord-americane „Bolivian Gulf 
Oil Corp.", care, așa cum subli
nia recent ministrul planifi
cării, Jose Ortiz Mercadon, „în
cerca să se transforme într-un 
super-stat“.

• MINISTRUL afacerilor 
externe al Finlandei, Ahti 
Karjalainen, s-a pronunțat 
pentru o lărgire a relațiilor 
economice între Finlanda și 
R.D.G. — relatează core* 
pondentul din capitala Fi:.* 
landei al agenției A.D.N. Este 
deosebit de îmbucurător — 
a declarat ministrul — că 
întreprinderile, organizațiile 
economice și oamenii de a- 
faceri sînt interesați tot mai 
mult în intensificarea activi
tății lor îndreptate spre spo
rirea schimburilor noastre 
comerciale.

Ministrul de externe fin
landez a remarcat importan
ța încheierii anul trecut a 
unui acord comercial pe ter
men lung, valabil pînă în 
anul 1973, care oferă posibi
lități mai bune pentru cola
borarea economică și tehni- 
co-științiflcă între cele două 
țări.
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