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D o f t a n a
Duminică dimineața a avut loo 

Ia Doftana solemnitatea depune
rii unor coroane de flori în me
moria comuniștilor și altor deți
nuți antifasciști, care și-au găsit 
moartea acum 27 de ani sub dă- 
rîmăturile celei mai cumplite 
temnițe din țară.

Au depus coroane de flori re
prezentanți ai Comitetului regio
nal Ploiești al P.C.R., Sfatului 
popular regional, Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști, Co
mitetelor raional și orășenesc 
Cîmpina ale P.C.R., a numeroase 
întreprinderi și instituții din ora
șul și raionul Cîmpina. Au făcut 
de gardă vechi activiști de partid. 
S-a păstrat un moment de recu
legere în memoria victimelor în
tunecatei închisori.

După pelerinajul făcut la cimi
tirul „Trei-pruni“, cei peste 500 
de reprezentanți ai uzinelor cîm- 
pinene, rafinăriilor și schelelor 
Văii-Prahovei, țărani din împre
jurimi, militari și elevi au vizitat 
secțiile muzeului.

(Agerpres)

CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR
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PERSONALĂ
întreprinderea noastră a 

fost printre primele care, în 
urmă cu cîțiva ani, a apli
cat — în țesătorie — sa
larizarea în funcție de cali
tatea produselor, stimu- 
lîndu-se în acest fel cointe
resarea muncitorilor pentru 
îmbunătățirea activității 
lor, ridicarea calificării, 
studierea și aplicarea a ceea 
ce este nou în domeniul 
nostru. Stabilind o cotă de 
defecte la mia de bătăi/ 
război/ore s-a creat posibi
litatea ca prin reducerea ei 
să se obțină un cîștig mai 
mare, și invers. Acest lucru 
a constituit o emulație pen
tru colectivul nostru. Preve
derile recentei hotărîri re
prezintă concepția partidu
lui nostru ca partea hotărî- 
toare a venitului celor ce 
muncesc să se realizeze din 
salariu. în acest fel se asi
gură o interdependență mai 
strînsă între muncă și re
zultatele ei, măsură pe care 
o socotim de mare însem
nătate pentru fiecare mem
bru al colectivului unei uni
tăți economice și a unității 
în ansamblu.

Studiind cu atenție fie
care prevedere, propunem 
ca în sistemul îmbunătățit 
de salarizare să se mențină 
in salariul tarifar piața 
după calitate. în acest sens 
trebuie, credem, să se stabi
lească cu maximum de exi
gență criteriile potrivit că
rora să se poată cîntări ac
tivitatea fiecăruia.

Plenara a constatat, și ex
periența ne-a dovedit, că 
sistemul de salarizare în vi
goare nu mai corespunde 
cerințelor actuale și de

perspectivă. Cuprinderea în 
structura lui a unui coefi
cient de depășire a norme
lor a dus la un decalaj mare 
între salariul tarifar și cel 
total. în industria textilă, 
cînd s-au întocmit rețele
le tarifare s-au corec
tat normele de producție, în 
sensul că s-a prevăzut în 
structura salariului mediu 
o depășire a normelor de 
20—23 la sută — coeficient 
pentru care nu exista prac
tic nici o acoperire. Măsu
rile converg spre înlătura
rea acestei deficiențe. După 
părerea noastră trebuie să 
se planifice salariul tarifar 
mediu și nu cîștigul mediu, 
în prezent sîntem nevoiți să 
acordăm premii unor sec
toare numai pentru că tre
buie să se realizeze cîștigul 
mediu planificat pe între
prindere. în primele nouă 
luni ale anului în curs fa
brica noastră nu a realizat 
această prevedere datorită 
faptului că nu s-a achitat 
plata tuturor adausurilor la 
salariul tarifar (premii), în- 
trucît unele sectoare nu au 
realizat condițiile de pre
miere. Asta nu înseamnă că 
muncitorii nu și-au primit 
drepturile, dar indicele sta
bilit nu a fost atins. Crește
rea ponderii salariului tari-

Ing. VALENTIN BADEA 
director

ȘTEFAN TOMESCU 
economist 

șeful serviciului O.N.M. 
Fabrica ..Dorobanțul" 

Ploiești
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Posibilități largi de organizare 

ș ti in ți fie ă a producției
în peisajul industrial con

temporan al Olteniei, lingă 
steluța ce simbolizează forța 
de 1 000 de MW a termocen
tralei electrice se conturează 
cetatea chimiei, unul din cele 
mai mari combinate din tară, 
aliniind o salbă industrială 
de 14 fabrici. Prin gradul 
înalt de automatizare, prin 
utilajele și instalațiile mo
derne de care dispune, com
binatul craiovean ocupă un 
loc important intre furnizo
rii de îngrășăminte chimice 
de amoniac, acid azotic, uree. 
Pentru ridicarea acestui o- 
biectiv statul a investit circa 
4 miliarde lei din care un 
miliard lei se materializează 
în prezent în noile fabrici 
ce reprezintă etapa de ex
tindere.

Mai bine de 400 de chi- 
miști ai combinatului, din 
activul de bază al comite
tului de partid, cadre de con-
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ducere, ingineri si tehnici
eni s-au întrunit recent în- 
tr-o adunare de lucru pen
tru a pune în dezbatere pro
iectul de Directive al C.C. 
al P.C.R. cu privire la per
fecționarea conducerii și 
planificării economiei na
ționale.

Ca o caracteristică gene
rală a discuțiilor purtate s-a 
desprins adeziunea deplină a 
chimiștilor la noile măsuri 
preconizate de partid precum 
și dorința neclintită de a 
depune eforturi sporite pen
tru traducerea lor întocmai 
în viață. Spiritul de înaltă 
răspundere și maturitate cu 
care au fost dezbătute teme
le din proiect, competenta 
cu care participanții și-au 
analizat propria lor activi
tate au dus la formularea 
unor prețioase propuneri iz- 
vorîte din propria experien
ță și menite să ridice pe o

• •••••••• ••••

treaptă superioară eficienta 
economică a acestui obiectiv 
industrial tînăr și modern.

Inginerul Nicolae Daud, 
directorul general al com
binatului a expus în cuvîntul 
său cauzele care au dus la 
o nerealizare a planului de 
producție al combinatului pe 
primele trei trimestre într-o 
valoare de 136 milioane lei. 
Vorbitorul s-a referit la o 
serie de lipsuri din activi
tatea colectivului combina
tului subliniind. în primul 
rînd, deficiențele din orga
nizarea muncii, lipsa de ca
lificare și experiență a ca
drelor precum și sistemul 
de conducere al combinatu
lui „de la distanță" de către 
departament si ministerul 
chimiei. Directorul general a

M. DUMITRESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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REGIONALE DE PARTID
în întîmpinarea Conferinței 

Naționale a Partidului Comunist 
Român, din 6 decembrie a.c., 
ieri au avut loc conferințele or
ganizațiilor de partid din orașul 
București și din regiunile Argeș, 
Bacău, București, Crișana, Do- 
brogea, Hunedoara, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Oltenia și Su
ceava.

La lucrările conferințelor au 
luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetelor și Birou
rilor organizațiilor respective, 
membri ai Birourilor și Comite
telor raionale și orășenești de 
partid, delegați desemnați în or
ganizațiile de partid din între
prinderi industriale, unități agri
cole socialiste, din întreprinderi 
de construcții și de transporturi, 
instituții științifice și culturale, 
reprezentanți ai organelor locale 
de stat și ai organizațiilor de 
masă și obștești.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi de secții la C.C. al P.C.R., 
miniștri, reprezentanți ai unor 
instituții centrale.

• ••• •••••••••

Conferințele au avut la ordi
nea de zi: Dezbaterea Direc
tivelor cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării 
economiei naționale, corespunză
tor condițiilor noii etape de dez
voltare socialistă a României și 
a Principiilor de bază ale îmbu
nătățirii organizării administrativ- 
teritoriale a României și sistema
tizării localităților rurale; Ale
gerea delegaților la Conferința 
Națională a P.C.R.

Primii secretari ai organizații
lor de partid, tovarășii Dumitru 
Popa — oraș București, Petre 
Duminică — regiunea Argeș, 
Ion Ichim — regiunea Bacău, 
Gheorghe Necula — regiunea 
București, Teodor Haș — regiu
nea Crișana, Constantin Mîndrea- 
nu — regiunea Dobrogea, Gheor
ghe Călin — regiunea Hunedoa
ra, Nicolae Vereș — regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară, 
Gheorghe Petrescu — regiunea 
Oltenia, Vasile Potop — regiunea 
Suceava, au făcut expuneri asu
pra documentelor adoptate de 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R.
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Subliniind importanța progra
mului stabilit de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, participanții Ia conferin
țe au exprimat hotărîrea fermă a 
comuniștilor, a întregului popor, 
de a înfăptui noile măsuri elabo
rate de partid, măsuri care se in
tegrează organic în acest program 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste. Totodată conferințele au 
afirmat adeziunea deplină a tu
turor oamenilor muncii din patria 
noastră față de politica externă 
a partidului și guvernului.

în încheierea dezbaterilor, 
participanții la conferințe au a- 
dresat telegrame Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care își exprimă 
aprobarea și sprijinul deplin față 
de măsurile cuprinse în docu
mentele Plenarei din octombrie, 
precum și hotărîrea de a-și con
sacra întreaga energie, pricepere 
și capacitate de muncă transpu
nerii în viață a sarcinilor ce 
decurg din aceste documente.

• ••••••••»••••

ȘI-AU ÎNDEPLINIT 
SARCINILE ANUALE
DE PRO

DEVA — Uzina chimico-me- 
talurgică ZIatna este a doua uni
tate industrială din regiunea Hu
nedoara care a îndeplinit, înain
te de termen, sarcinile anuale de 
plan la producția globală și mar
fă. îmbunătățirile aduse procesu
lui tehnologic și folosirea mai de
plină a timpului efectiv de lucru 
și a capacităților de producție au 
contribuit la creșterea producti
vității muncii cu peste 17 la sută 
față de prevederi. Eficiența eco
nomică a producției este oglin
dită în cele 13 221 000 Iei bene
ficii șill 000 000 lei economii rea
lizate peste prevederi în primele 
9 luni ale anului.

★

CRAIOVA — Colectivul Uzi
nei de reparații din Craiova a 
îndeplinit cu aproape două luni 
de zile mai devreme principalii

D U C Ț I E
indicatori de plan stabiliți pen
tru acest an.

Rezultat al depășirii cu 15,2 la 
sută a productivității muncii pla
nificate și al îmbunătățirii ritmi
cității producției, acest succes 
creează posibilitatea efectuării 
pînă la finele anului a unui vo
lum de reparații peste plan în 
valoare de peste 5 700 000 lei, 
nivelul producției fiind cu aproa
pe două cincimi mai mare decît 
cel din 1966.

Printre realizările de pînă acum 
ale acestui colectiv se numără și 
depășirea cu 1 264 000 Iei a sar
cinilor anuale revenite la piese 
de schimb pentru mașini agri
cole, producerea a 25 436 asper- 
soare pentru irigații, obținerea în 
numai 9 luni a unui volum su
plimentar de beneficii de 
3 152 000 lei.

(Agerpres)

De cinci ori

Păminturi și ape și maluri, oameni și arbori, maluri și 
case. Din ape au crescut ierburi și trestii și cîntece și doruri, 
și iubire și vise, și visul pescarului.

Din soare — cale de lumină, din minte — ascuțiș de vîslă, 
din trup — putere de ancoră, din ierburi — ochiuri de plasă,

din coajă de copac — lotcă, din lotcă — hotar depărtărilor 
de apă...

Pescarul — veșnicul hotar al apelor.

Fotografia : O. PLECAN 
Text: I. CUCU

Pe porțile Uzinei „Electropu- 
tere" din Craiova a ieșit cea de a 
treia locomotivă electrică de 6580 
cp. Cu acest prilej, inginerul 
A. Marx, șeful secției, ne-a in
format că puternica mașină a 
fost executată intr-un timp cu o

mai repede
cincime mai scurt decît cel înre
gistrat la prima locomotivă de 
acest tip. Alte două locomotive 
electrice se află în faze avansate 
de montaj.

(Agerpres)

APEL LA DREPTATEA PALMEI?
„Vă rugăm să interveniți 

urgent. Scriu în numele meu 
și al celor trei frați mai mari. 
Ne aflăm cu toții într-o si
tuație disperată datorită pă
rinților care ne-au alungat 
de-acasă. Mai mult : ne-au 
dat în judecată pe motiv că 
i-am fi lovit în una din seri. 
Tribunalul raional Cîmpina 
a decis condamnarea fiecă
ruia la trei luni închisoare 
corecțională ceea ce este o 
nedreptate. Sîntem victirhele 
unei înscenări, niciunul din 
noi nu a ridicat mina asupra 
părinților..."

Un fragment din scrisoa
rea tînăruiui Ionel Mincoff 
din comuna Călinești, raio
nul Cîmpina, adresată re
dacției și însoțită pe antet 
de cuvintele : „f.f. urgent".

Nu puteam rămîne indife
renți. Tonul hotărît al scri
sorii, gravitatea în sine a 
faptelor (patru oameni con
damnați pe nedrept, după 
susținerile lor) insistența co
respondentului pentru cerce
tarea cazului ne-au determi-

nat să ne deplasăm la Plo-
iești în ziua judecării re-
cursului...

Răsfoind dosarul cu pri-
cina (839/67) am desprins din 
el cauzele pentru care cei 
patru frați au apărut în fața 
instanței. Cei patru frați nu 
s-au putut împăca niciodată 
cu ideea că tatăl, după moar
tea mamei lor s-a recăsăto
rit. Dacă ani de zile „ma
ma vitregă" a fost bună — 
le-a gătit, le-a spălat, i-a în
grijit ca pe proprii copii — 
mai tîrziu, cînd aceștia an 
crescut, și-au arătat într-un 
chip ciudat „recunoștința" : 
o considerau în casa lor un 
musafir nepoftit.

Dar anii au trecut și, pe 
rînd, copiii și-au întemeiat 
căminul propriu. Cel mare, 
Stelian, a devenit strungar 
și lucrează la Uzina „1 Mai" 
din Ploiești ; Nicolae, tot în 
Ploiești; Ștefan a plecat 
ceva mai departe la Govora, 
ca mecanic auto. Acasă a ră
mas cel mic, Ionel.

O vreme e liniște în fami
lia Mincoff dar, iată că, in
tr-o zi, și „cel mic" își dă 
seama că a ajuns „mare" — 
a trecut cu puțin pragul ce
lor 20 de ani. Mezinul începe 
să pună „piciorul în prag", 
să caute „nod în papură"

fost poftit să-și vadă de 
treabă, să respecte pe mama 
vitregă (cu respectul pe care 
aceasta i-1 acordă) și să nu 
se mai amestece în treburi 
care nu-1 privesc.

Ce s-a întîmplat după a- 
ceea ?

A m cerce f a f
s c r i s o a r e a
d u m n e a v o a s t r Va

pentru a se certa tot mai 
des cu maică-sa. Motivul era 
același : „ești o străină".

Răbdarea, oricît ar fi ea 
de părintească, are însă și 
ea limite. Cusurgiul fin a

Un gest necugetat și lipsit 
de responsabilitate care a 
fost probat cu martori și ex
pertize medicale. Tînărul a 
cerut ajutorul fraților săi și 
aceștia s-au grăbit să-l ofere.

Au hotărît toți patru să 
„vorbească" cu părinții. Și 
au „vorbit". Certificatul me- 
dico-legal eliberat a doua zi 
face dovada „atenției" copi
ilor față de părinții lor — 
tatăl trei zile îngrijiri me
dicale, iar mama șase.

Ce a urmat, știți din scri
soarea lui Ionel. Procesul era 
iminent. Ingratitudinea copi
ilor în forma ei violentă, 
brntală, a fost sancționată — 
și pe bună dreptate — de 
tribunalul din Cîmpina.

Reintilnim pe cei patru 
frați în ziua recursului pe 
sala Tribunalului regional 
Ploiești. Aveau toți o mină 
de oameni pocăiți. Cel mai 
insistent în a-și cere iertare 
era chiar Ionel Mincoff — 
cel care a organizat bătaia 
părinților — și cel care a 
scris ziarului să-i vină în 
ajutor pentru a-i face „drep
tate".

Dreptatea — așa cum re
zultă și din probele de Ia 
dosar — era de partea pă

rinților și de partea ei (în 
fond cu ce drept își permit 
unii tineri să aleagă în rela
țiile cu părinții, indiferent 
ce motive de nemulțumire 

ar avea, dreptatea bîtei ?) 
sîntem și noi. Autorul scri
sorii. Ionel Mincoff, trecea 
acum de la acel ton catego
ric , („vă rog apărați-mă") Ia 
unul de mielușel blind. „Vă 
rog să nu publicați nimic în 
ziar. Ați văzut, ne-am împă
cat cu părinții".

Da, in sala de ședință, ge
nerozitatea părinților s-a do
vedit încă odată mai puter
nică și mai omenească decît 
a fiilor lor : i-au iertat. Dacă 
au făcut bine sau nu rămîne 
s-o dovedească, în conti
nuare, faptele copiilor. In 
ceea ce ne privește, ne de
solidarizăm de asemenea a- 
titudini și tocmai de aceea 
le-am și înfățișat cititorilor 
noștri.

MIRCEA NICOLAE
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PRIMUL PAS-CU DREPTUL!
Două sute de perechi de 

ochi privesc în aceeași direc
ție cu atenție. Două sute de 
creioane aleargă din cînd în 
cînd pe hîrtie, trădînd o neîn
credere firească numai în ca
litățile memoriei. Lecție, oră 
de curs, școală ? Atmosfera 
este întregită și de cuvintele 
binecunoscute, scrise frumos 
undeva în Spatele „catedrei" : 
ÎNVAȚAȚI, ÎNVAȚAȚI, ÎN- 
VAȚAȚI!. Și într-adevăr, im
presia de moment este con
firmată apoi pe parcurs.' aici 
se învață, elevii prezenți au în 
atitudinea lor aceeași curiozi
tate ca și la ore. „Lecția" nu 
este una din acelea pe care 
le au în fiecare zi.

La Grupul școlar ăl Com
binatului siderurgic gălățean 
are loc instruirea organelor 
de curînd alese în birourile 
organizațiilor de bază, în co
mitetele U.T.C. La cel mai 
mare grup școlar din țară se 
învață, în seara aceasta, un 
obiect nou : conducerea acti
vității de organizație. Con
form programului, stabilit — 
și respectat I — pînă la mi
nute, instruirea a început cu 
întrebări. întrebări pe mar
ginea diverselor documente 
apărute în ultima vreme în 
legătură cu atribuțiile sporite 
ale organizației U.T.C. Amă
nuntul este semnificativ : în

,,[fiM0NT“ - UN SPECTACHL
FRUMOS" un NETEATRU

Azi, a monta Goethe e un 
act Caj.iijos și, în același timpt 
de intelectual rafinat, căci 
teatrul său nu se mai iubește 
șl nu se mai urăște, ci doar se 
respectă. Cu acel respect indi
ferent cu care vorbești despre 
autorii manualelor de școală, 
cu cate-l privești alături de 
Schiller încremenit pentru tot
deauna Iii statuia de la Wei- 
mâr, Goethe nu e un ideal 
care se prăbușește, ci unul 
care se stinge glorios. Goethe 
nu trebuie coborit de pe pie
destal, nu trebuie amestecat 
cu noi, ci doar să-i căutăm 
autenticul din operă șt exis
tență. A citi clasicii e privile
giu de inițiați, a-i monta e 
privilegiul regizorilor mari. 
Ceilalți, obișnuiții, îi pot dis
prețul sau scrie în ziare arti
cole despre absența lor din 
repertoriu.

De ce a ales și regizat Ion 
Olteana „Egmont" ta teatrul 
din Bacău ? Din rațiuni cul
turale sau artistice ? Specta
colul, de la început trebuie 
spus, e un spectacol cult, de o 
cultură obositoare, cu inten
ția de a fi văzută. E insă și 
un spectacol fără calități spe
cific teatrale. O succesiune de 
tablouri în mișcare, chiar dacă 
ele amintesc un Vermeer sau 
un Brueghel, nu poate fi ros
tul teatrului. Ciulei montând 
„Danton" alia inspirației plas
tice un profund realism, I. Ol- 
teanu e permanent însă un 
pictor, doar rareori fiind șt 
regizor. Toată lumea știe că 
azi teatrul supraviețuiește prin 
prezența actorilor, prin rea
lismul impus de existența lor 
corporală pe scenă; aici însă 

felul acesta instruirea nu în
cepea, de fapt, în momentul 
acesta, ci mult mai înainte, 
cu capitolul „studiul materia
lelor". Acum studiul este con
tinuat într-0 altă formă: între
bări *— răspunsuri întrebări, 
în acest fel s-â imprimat, de 
la primele secvențe ale instru
irii, un caracter de lucru vizi
bil, în cel mai deplin înțeles 
al cuvîntului.

Au fost prezentate apoi 
două materiale. Unul privind 
formele și metodele specifice 
activității unei Organizații

ÎNSEMNĂRI DE LA O ȘEDINȚĂ DE INSTRUIRE

U.T.C. dintr-o școală cum 
este aceasta, iar celălalt, — 
planificarea și organizarea 
muncii. „Materiale" este, 
însă, inexact spus. Ele au fost 
mai curînd niște pretexte 
pentru ca vorbitorii să poarte 
un permanent dialog cu sala. 
S-a realizat, astfel, în locul 
lecturii unor conferințe, o 
discuție de la om la om, de 
la activist la activist, între cei 
mai cu experiență si cei care 
acum începeau să și-o capete, 
în locul frazelor șablon pe 
care le-am întîlnit parcă prea 

totul Se reduce la soluții cro
matice, de mișcare, persona
jele deScinzînd parcă de pe 
ptnzele pinacotecii din Amster
dam, ci nu de pe străzile lui. 
„Egmont", piesa lui Goethe, 
ni se oferă intr-o ediție de 
lux, elegant ilustrată, clar lip
sită de aparat critic aplicat 
pe text. Din intenția decora
tivă a regizorului I. Olteana 
nu rezultă decît o anume at
mosferă familiară, reconstitu
ind o realitate picturală. Ște- 

C AR NET
TFA T RAU

fan Georgescu creează prin 
soluțiile sale scenografice un 
univers plastic frumos și de 
buh gust, in timp ce costu
melor (arh. A. Ivăneanu — 
Damaschin), îndeosebi celor 
ale nobililor, le lipsește une
ori o mai distinctă personali
tate. Regizorul a utilizat re
zultatele colaboratorilor săi 
pentru â crea un spectacol 
de o frumusețe vizibilă din 
care însă absentează sensurile 
operei.

Cine este Egmont P Azi, 
cînd știm destul. de multe 
despre politică, în eroul goe- 
theean nu vedem decît un 
personaj cu 0 viziune senti
mentală asupra politicii. Pen
tru ca soarta lui să nu ne 
apară meritată, el trebuie să 
aibă fie puritatea inatacabilă 
a prințului Mîșkin, fie naivi
tatea hidalgo-ului rătăcitor. 

des pînă acum : „Organizațiile 
U.T.C. au datoria", „Organi
zația U.T.C. trebuie să mobi
lizeze tinerii la...", am auzit 
în seara aceasta adresarea di
rectă ; „Vă amintiți că și 
noi...", sau „Ce ziceți, cum 
am putea face sau „Lucrul 
acesta notați-1, vă rog".

întrebări — răspunsuri — 
întrebări.

S-a discutat la modul acesta 
întreaga activitate a unei or
ganizații U.T.C. în școală. 
Accentul necesar pe organi

zarea activității educative, a 
timpului liber, a distracției, a 
sportului. Și s-a subliniat că, 
chiar dacă se desfășoară din
colo de orele de curs, activi
tatea U.T.C. trebuie în mod 
firesc să decurgă din specifi
cul muncii profesionale. Așa 
s-a ajuns la ideea ca anul 
acesta școlar ar putea fi punc
tul de plecare al unor tradiții 
care să se lege strîns de nu
mele școlii : sărbătorirea in
trării în producție, sărbători
rea noilor colegi și a absol
venților, prima practică, ul-

Egmont (V. Pupeza) nu 
are suflul romantic al 
partizanului libertății, nici 
căldura care să-i înnobi
leze ființa. L Olteanu a 
redus apoteoză romantică, ne- 
avînd încredere in aceste ela
nuri care dau strălucire tex
tului, fără a o înlocui însă 
prin altceva. Regizorul, inde
cis, a refuzat principala cali
tate a piesei: imagine a unei 
dezlănțuite nevoi de liber
tate. Ritmul extrem de lent, 
fără variație, transformă totul 
într-o curgere monotonă.

Ion Buleandră (ducele 
de Alba) are o apari
ție excelent concepută și 
deși nu rămîne la același ni
vel el explică personajul prin- 
tr-o uniune de virilitate și in
teligență perfidă. Din inter
pretare captează această reți
nere permanentă a forței prin- 
tr-un fortificat sistem de in
terdicții. Andrei Ionescu 
(Wilhelm de Orania) și O. 
Schumacher (Brackenburg) își 
servesc partiturile cu seriozi
tate, realizînd exact ceea ce li 
se pretindea. Kitty Stroescu 
în Margareta de Parrrta, evi
dent greșit distribuită, este 
Supusă unor sarcini pe care 
nu le poate duce pînă la capăt 
în ciuda eforturilor. Marga
retă, politician rafinat, e carac
terizată îri tonuri groase, lip
site de aristocratism. Constan
ța Zmeu (Klărchen) este o apa
riție plăcută. Păcat că aceste 
încercări actoricești, parțial 
izbutite, nu au ajuns să cola
boreze în vederea unui spec
tacol prin care se justifică 
montarea Unui clasic.

GEOBGE BANU 

tima practică etc. Ideile au 
fost îmbrățișate cu mult in
teres.

în ceea ce privește plani
ficarea și organizarea muncii, 
momentul care a captat în
treaga atenție a fost acela în 
care s-a explicat deosebirea 
de conținut dintre un plan 
de muncă și un program de 
activități. Drept cea mai 
bună explicație au fost pre
zentate în paralel un aseme
nea plan, cu exemple culese 
chiar din activitatea unor or

ganizații ale școlii, și un pro
gram de activități. Deosebi
rea dintre o planificare ab
stractă, fără nici o legătură 
cu activitatea reală a tineri
lor și munca concretă, la 
obiect, a ieșit astfel cu atît 
mai mult în evidență. Simplu 
și eficient!

Un alt amănunt : referatele 
n-au urmat put și simplu unul 
după altul. Organizatorii s-au 
gîndit că încordarea de a fi 
atît de multă vreme atent va 
obosi — și pe bună dreptate. 
Și au intercalat între ele — 

ca divertisment și model — o 
emisiune locală înregistrată la 
o tabără școlară. Intenția era 
vizibilă. Și scopul a fost atins, 
pare-se. La sfîrșitul emisiunii, 
secretarul comitetului U.T.C. 
a anunțat: așteptăm propu
neri pentru melodia de del- 
chidere a emisiunii noastre! 
Propunerile au început să se 
audă chiar de atunci.

Sala era și ea aranjată pen
tru a fi în tema „lecției". De 
o parte, o expoziție cu piese 
și agregate lucrate, miniatu
ral, de elevii școlii. într-alta 
— cîteva gazete de perete 
umoristice ale altor școli, un 
exemplar din revistă „Muguri" 
a unui liceu din Brăila și 
altele, Sugestia acționa și de 
data aceasta: ce am făcut — 
și ce am mai putea face! Iar 
seara s-a încheiat cu un sim
pozion care a înfățișat, în 
versuri, amintiri ale celor ce 
l-au cunoscut și prin diafil- 
me, figura luî Lenin.

O instruire, deci, care a 
fost ea însăși o acțiune I

O instruire care, așa Cum 
n-a început odată cu primele 
întrebări, nici nu s-â încheiat 
de fapt după ultimele imagini 
ale diafilmului. Ea continuă, 
de la o zi la alta, în fiecare 
din acțiunile organizate.

D. MATALA

Se reconstituie 
palatul baroc 
din Oradea

După planurile Iul Anton 
Hillebrandt, între anii 1782— 
1771 (același arhitect care a 
realizat planurile palatului 
Imperial Schânbrunn. din 
Viena) s-a construit palatul 
episcopal baroc din Oradea. 
Cu doi ani în urmă au în
ceput lucrările de recon
strucție a palatului. Ele ajung 
la valoarea de 10 milioane 
lei. Interiorul va fi terminat 
în primăvară âhulul 1968. 
Spre a putea aduce lucrările 
Cit mai aproape de original, 
specialiștii au vizitat alte 
palate de acest gen din Eu
ropa căci interioarele palatu
lui vor trebui să primească 
principalele elemente aie 
vechii lor structuri. După 
terminarea iucrărilor. va fi 
amenajat și parcul palatului. 
După reconstrucție, sălile vor 
fi destinate muzeului regio
nal Cflșaha.

C.B.

Șantier cinematografic 
„Patru zile de vară"

— Colaborarea cu Fănuș 
Neăgu s-ă dovedit izbutită. 
Pot să afirm, acum, Cînd sînt 
la terminarea perioadei de 
montaj, deci într-un stadiei 
avansat, că în afara unor la
cune inerente, (de care nu ne 
place să vorbim) âm realizat 
cred Ceea Ce ne-am propus.

Acestea sînt primele lu
cruri pe care ni le spune re
gizorul Ion Miță despre fil
mul pe care l-a terminat 
recent.

— Comedie muzicală 7
— Nu, o comedie cu o par

te importantă de muzică. 
N-am folosit cîntăreți profe
sioniști. Cei care cîntă sînt 
actorii Jean Constantin și Ion 
Anghel. De altfel muzică Iui 
Tiberiu Olah este departe de 
a fi un motiv muzical de în
soțire a peliculei. Ea îndepli
nește o precisă funcție dra
matică subliniind satira fil
mului. O satiră subtilă, fină, 
fără îngroșări de caricatură. 
Nu mă îndoiesc de plusul 
considerabil pe care-1 va da 
muzica, filmului.

— „Patru zile de vară" este 
un film de problematică con
temporană ?

— Desigur. Este un film 
Inspirat din viață satului 
nostru, cu țărani foarte deo
sebiți de cei pe care-i cu
noaștem din celelalte co
medii, care ne-au obișnuit cu 
țărani „tradiționaliști", dacă 
se poate spune așa. Țăranii 
din filmul nostru sînt foarte 
apropiați de orășeni, în fe
lul de a vorbi, de a se îm
brăca, de a se distra. Lucru- 
pe care l-am observat chiar 
de la începutul filmării, în 
satul pe care-1 alesesem.

Trei din protagoniștii filmului : Coca Andronescu, C. Râuțchi 
și Ștefan Bănică

UN PORTRET PENTRU 
ALBUMUL DV.

ANA S Z E L E S
Debutul cinematografic e din timpul studenției, in co

media „Vacanță la măre". Apoi tn toiul principal al filmu
lui „La virsta dragostei". Urmează creația sa cea mai va
loroasă, rolul Tlonei din „Pădurea spîniuraților" tn re
gia lui L. Ciulet (film distins cu Premiul pentru regie in 
1965 la Cannes). în anul acesta, după ce ă realizat Un nou 
rol tn filmul „Bălul de simbătă seară", o regăsim pe 
platourile de filmare tn comedia sportivă „3xi“ pe 
care o turnează în prezent Aurel Miheles.

Adio liniște!
Prima revoluție radiofoni

că a realizat-o tranzistorul ; 
a doua vă fi declanșată de 
miniâtutizâreâ râdicală, în
soțită de ameliorarea purită
ții și forței sunetului, care va 
duce la o nouă creștere a 
numărului aparatelor de ra
dio. „Or, remarca, revista 
New Scientist acum există în 
lume 500 OO0 000 apărate de 
radio, adică unul la 7 locui
tori (inclusiv Sugarii și sur- 
do-muții). Peste circa ze
ce arii pe planeta noastră 
numărul aparatelor de radio 
îl va întrece pe cel al popu
lației. Atunci, adaugă de pa 
acum nostalgic revista, liniș
tea scumpă celor ce gindesc, 
liniștea în care de fapt s-ău 

născut toate marile idei, va 
dispare de pe Terra..."

Bani cu miros
în America a fost propusă 

parfumărea bacrioteior. Pen
tru ce ? Pentru a putea ur
mări hoții de buzunare. Pro
dusul utilizat emană un 
miros care durează mai 
multi ani, ușor perceptibil, 
mai puțin oamenilor, dar 
cert clinilor. Mai multe 
bănci ău adoptat procedeul 
și poliția face antrenamente 
speciale cu cîlnil săi,

Ochi pentru orbi
în S.U.A. s-â fabricat un 

aparat de citit, îri formă de 
pistol. Cititul se face prin 
mină, cu ajutorul a 26 de 
tranzistori miniaturali și un 
număr egal de elemente foto- 
sensibile, fiecare din cele 26 
litere ale alfabetului deve
nind o vibrație electrică 
transmisă îri palma orbului 
prin minerul pistolului.

„Pe barba mea“
Expresia „pe barba mea" 

datează de foarte mult timp, 
într-un act din 1121 Se poa
te citi clăr „pentru ca pre
zentă declarație Să fie măi 
sigură, adaug la ea sigiliu $1 
trei fire din barba mea". 
Aceste lucruri se petreceau 
pe vremea cînd barba era la 
mare preț.

MĂRIREA Șl DECĂDEREA
PLANETEI GLOBUS

(începutul în nr. 5746 
și 5747)

— Lucrează tn clipa 
asta ?

— Firește... Chiar adi
neauri am îmbunătățit cal
culul direcției la ecranul 
aparatului de recepție Fi
indcă la vechiul transmiță- 
tor de imagini am adăugat 
un aparat de recepție.

Ka și Strn se apropiară 
de piedestalul pe care era 
așezat obiectul și il cerce
tară cu uimire

— De unde primești 
știri ?

— De atît de departe, in
cit putem să spunem, din 
infinit

— Nu Văd nici un fel de 
ecran, constată Strn. Șl de 
altfel nici un fel de miș
care

— Tocmai asta e, îl lă
muri inventatorul cu insu
fle: ire Ecranul nu poate fi 
observat fiindcă este înă
untrul meu Nimeni in a- 
fară de mine nu poate ști 
dnd e pus pe recepție Pri- 
vindu-l din afară, cel ce nil 
cunoaște tainele aparatului 
are înșelătoarea credință a 
nemișcării totale

Tinărul medic chicoti în
cet, din obișnuință, dar se 
stăpini

— Vedeți de ce, urmă 
Het, trebuie să fiu mereu 
concentrat Lumina din a- 
fară. trecerile, intrările și 
ieșirile prin pereții trans
parent!, nenumărate amă-

MIOARA
(Fragment

Minte mă împiedică de la 
o bună recepționare. Am 
datoria să înlătur tot ceea 
ce este parazitar, supără
tor. De pildă, formulele 
noastre de politețe; desi
gur, cînd ați intrat v-am 
urat, bun venit, dar, într-a
devăr, venirea voastră nu 
mi-e de nici un folos. Nă
dăjduiesc că nu mă veți 
răpi prea mult lucrului 
meu

Ka se prefăcu a nu auzi 
ultima parte ă spuselor bol
navului Cerceta mai de
parte, fățiș concentrat, a- 
păratul :

— Și cam ce știri iți vin 
de la atît de mări depăr
tări, întrebă ?

— Îndeobște știri triste. 
Tot soiul de ființe gindi- 
toare ajunse la maturitatea 
speciei lor, caută.. Dar sînt 
atît de neînchipuit de de
parte unele de altele, incit 
nu se pot găsi Adeseori de
părtarea este și-n timp. 
Știrile unei întâmplări. i- 
maginile circulă de atâta 
vreme in Univers incit, nu 
incape îndoială, civilizațiile 
care le-au emis nu mai e- 
xistă E nesfîrșit de cind, 
bietele, așteaptă aparatul 
meu de recepție țHet. făcu 
o mișcare). Iată, zise, vezi

CREMENE
de roman)

i—wwmi muimiMiiana»

Ka, acum l-am oprit. Pen
tru mine întregul univers 
a tăcut. Desigur, pentru voi 
nu e nici o schimbare

— Prietene Het, murmu
ră tinărul medic, stăpînin- 
du-și totodată și rîsul și 
tristețea. Spui că nu putem 
vedea, nu ne putem încre
dința prin noi înșine, ci 
prin tine care porți ecra
nul ; ei bine, fă-ne și pe 
noi să cunoaștem un me
saj, o imagine circulînd in 
spațiul universal

— Prea bine, de vreme 
ce tot m-ați întrerupt. Fiți 
îngăduitori cu istorisirea 
mea și luați, acolo in la
boratorul vostru, poziții de 
odihnă

Această formulă conven
țională fiind rostită, inven
tatorul se chirci pe așter
nutul aspru, nu fără a fi 
făcut înainte cîteva gesturi 
misterioase

— Trebuie să așteptăm 
încă o vreme, zise. pînă 
cind tulburarea produsă de. 
imagini va atinge scoica re
ceptorului pus în funcțiune. 
Și îmi veți îngădui, prie
teni. să spun uneori eu, sau 
ființa mea, deoarece știrile 
trecind prin mine, e mai 
ușor astfel.

Het făcu o pauză, tn timp 

ce privirea i se întorcea 
înăuntrul său, iâr peste 
frunte fitele de păr se ri
dicară ca tot atâtea antene 
ale ecranului său invizibil

— „Sintem, începu el 
brusc, în cea de pe urmă 
parte a călătoriei noastre 
și aproape de sfîrșitul u- 
nei existente vagabonde, 
lipsite de sens. Proiectați 
din întîmplare cu nava 
noastră rotundă de neaș
teptata explozie care a dis
trus locuința propice, avem 
la indemină esențialul da
telor științifice... esențialul 
datelor științifice.. “

Het tăcu îndelung, incit 
cei. ce-l ascultau crezură un 
timp că mesajul se oprise 
aici. Dar tocmai cînd Strn 
și Ka se pregăteau să in
tervină, inventatorul reluă 
și mișcările sale trădau o 
adincă neliniște :

— „...Esențialul datelor 
științifice. Transmise unei 
alte lumi gînditoare, simți
toare, civilizate, ele pot face 
din ea stăpîna universului, 
stăpîna universului... Dar 
atențiune : mesaj lansat i- 
nutil, mesaj lansat inutil... 
Lumea este deșartă. Ultime 
ființe. gînditoare, singurati
ce noi... ne întoarcem, prin
cipii masculine infructuoa
se și bătrîne, în galaxia 
planetei distruse ce ne-a 
creat"...

Din nou Het se opri însă 
nu pentru mult. Evident ii 
era dificil să exprime exact 
ceea ce vedea.

— ...Astăzi, reluă, în a 
patra eră a civilizației 
noastre, eu locuitor al ul
timei din cele patru posi
bilități suprapuse, vestesc 
de la postul meu de Obser
vație apropierea clipei mi
raculoase, împlinirea marii 
legende pe care au negat-o 
generații și in care altele 
au sperat.

E mult de dud strămoșii 

noștri au trebuit să renun
țe la trei din cele patru 
Condiții de existență, văz
duhul, suprafața și adîncul 
astrului nostru, devenite 
din ce in ce mai nepriel
nice Ne-am retras, am in
trat in lumea densă și miș
cătoare, ne-am adaptat ei, 
am construit aici o colonie 
a noastră cu biruințe și 
frumuseți netăgăduite, o 
civilizație care a pătruns In 
noi și noi ne-am alipit ei, 
incit de această cochilie 
greu ne vom putea despăr
ți. Ființe ale mediului umed 
și dens, iubim această floră 
și faună, sintem făpturi 
Sensibile Aici am Creat o 
cultură care ni se pare în- 
cîntătoare Doar periscoa- 
peie ne mai leagă cu tre
cutul, cu ce e In afară. Cer
cetăm totuși neîncetat cu 
ele, Suprafața planetei a- 
cum cu desăvîrșire deșartă 
Și supraveghem cerul fără 
răgaz... Dăinuie credința că 
ne vom întoarce cîndva la 
ceea ce a fost în întregime 
al nostru. Ne vom întoarce 
cu ajutorul unor făpturi 
puternice, mai înțelepte, 
mai bune decît noi...

iată! Prin periscopul 
meu am început să observ 
o stea mișcătoare... Ea se 
deplasează în direcția noas
tră într-un fel cu siguranță 
dirijat. Mărimea și apro
pierea sînt acum foarte 
mari... Steaua coboară lin. 
Coboară lin și legenda cere 
să ieșim in întâmpinarea 
ei... fiindcă acolo se afli 
eliberatorii. Fără îndoială 
ei sînt, nu e cu putință să 
fie altfel. Ei Vor trebui sa 
afle că sintem ființe blinde, 
— e greu pentru că fără 
îndoială ne-am schimbat 
mult, am devenit imenși, 
vîscoși și diformi. Avem 
bronhii, ivirea la suprafață 
ne poate ucide, totuși vom 
făce acest sacrificiu și cu 
prețul vieții multora, U 

vom ieși bucuroși în în
tâmpinare..

Astăzi In a patra eră a 
civilizației noastre, eu, lo
cuitor al planetei cu patru 
posibilități suprapuse, re
tras in existența ultimă, 
vestesc din postul meu de 
observație că, privită prin 
periscop, steaua care se a- 
propie pare să fie un soi de 
locuință plutind în văzduh, 
ășa cum în legende stră
moșii noștri pluteau peste 
mediul fluid, tn adîncul că
ruia apoi ne-am retras...

Iată, navă s-a oprit, s-a 
oprit la o distanță, greu de 
calculat exact din pricina 
retractării luminii în mediul 
nostru... Face lent înconju
rul suprafețelor solide și 
pustii. Ezită... Nu știe înco
tro. Poate cercetează, poate 
caută. A pierit. A apărut din 
nou... O așteptăm să coboa
re. De ce se întreabă?... De 
ce caută? De ce se încăpăți- 
nează să plutească în gol 
ca o speranță nesigură ? 
De ce se îndepărtează pu
țin.. de ce se îndepărtează 
mult ? De ce se îndepăr
tează ? Totul e pierdut !

Nu-mi rămîne decît să 
transmit mai departe in u- 
nivers apelul, necontenita 
noastră chemare. Știu de 
pe acum ce vă spune gene
rația următoare, despre 
steaua zărită prin periscop: 
iluzie optică. Amăgire va 
supune, despre legenda sal
vării miraculoase. Speranță 
deșartă. Apoi din nou va 
veni un timp chid vor nă
dăjdui.

Se făcu liniște. Het ri
mase o vreme imobil

— „Mai există, reîncepu 
el, apelul lansat de pe o 
cometă sau navă, locuită 
de mașini. Construindu-se 
unele pe altele, ele vestesc 
apropiata epuizare a stocu
lui lor de combustibil.

— Le văd foarte bine în 
închipuire, șopti Ka.„ lnsd 

tăspunde-mi: nu ai aflat 
oare pînă acum și despre 
o întâlnire între lumi ?

Het rămase pe ginduri
— A existat, zise el în 

cele din urmă, în recep 
torul meu. un mesaj stra
niu. L-am prins pe vremea 
unei eclipse totale, nu de 
mult, aproape însă că l-ăm 
uitat In el niște călători 
care exploraseră o galaxie, 
dădeau de veste planetei 
lor că datorită unui roi de 
meteoriți, fuseseră deviați 
pe altă traiectorie. O de
fecțiune a aparatelor de 
bord i-a silit să poposească 
in cele din urmă pe un 
astru roșiatic, puștiu și lip
sit de văzduh. Astrul era 
acoperit mai ales cu po
roase și aspre roci — ini
țial purpurii. Zburătorii, 
pornind in cercetarea și 
cunoașterea neașteptatului 
adăpost, au observat insă 
că principala rocă de su
prafață își schimba la 
trecrea lor culorile. Și nu 
deosebeau exterior vreun 
motiv: lumina era imobilă, 
umezeală nu exista... Au 
spart de aceea Stâncile și 
au încărcat naUa cu pietre. 
O vreme încă, după pleca
re, sfărimăturile au conti
nuat să-și schimbe aspectul, 
apoi au devenit translucide. 
Ajunși departe, călătorii 
și-au dat seama că trebuie 
din nou corectată traiecto
ria de zbor, roiul meteori
ților tulburînd posiblttățile 
de calcul. Intre timp pie
trele sfărîmicioase se des- 
făcură, se dezagregau, de
venind un soi de nisip Cel 
ce trimetea mesajul, emitea 
o ipoteză îndrăzneață : Bă
nuia în schimbarea culori
lor un proces nu Chimic — 
pe acesta încercaseră za
darnic să-l descopere, — 
ci intim, reacții sensibile. 
Acolo, în interiorul acestui 
nisip adunat in colonii, e 
cu putință — zicea — să se

fi petrecut ceva asemănător 
fricii animalice la coborî- 
rea zburătorilor (culoarea 
purpurie), asemănătoare 
urii in momentul distru
gerii stâncilor, a durerii a- 
tunci cînd pietrele au fost 
răpite, și a renunțării, pe 
navă; multe alte senti
mente nuanțate, creau în
treaga variație..

Neliniștitul inventator se 
opri iarăși din povestire și 
păru ostenit

Intre timp ziua trecuse 
de la prima eclipsă la a 
doua, lipsită însă de stră
lucirea cea mai intensă a 
sorilor Izbucnise furtuna, 
fără ca Vreunul dintre ti
neri să bage de seamă, iăr 
Het nu dădu semne că i 
s-ar fi tulburat presupusa 
recepție. Acum ploaia con
tinua subțire, întârzia așa 
ca întotdeauna, oprită 
parcă de plantele rezerva
ției.

In încăperea locuită de Het 
susurul ei fu întrecut pe 
neașteptate, de un rîs cu
noscut Ka hohotea, nu sfi
dător ca de obicei, ci prie
tenește și încurajator :

— Prietene Het, zise el 
Nu înțeleg de ce știrile pe 
care ni le dat, le socotești 
triste. Fără îndoială pot 
apărea astfel celor care nu 
s-au întîlnit, pentru noi 
însă ele sînt nespus de în
curajatoare Universul — 
spun știrile — e populat! 
Lumea gînditoare există I 
Modalitățile de adaptare 
ale conștiinței vii — ne
numărate. Există, lumea 
gînditoare, — chiar dacă 
la mari depărtări în timp 
și în spațiu, chiar dacă pe 
niște traiectorii care pînă 
acum s-au întâlnit rar, sau 
niciodată. Așa ne vorbește 
recepția aparatului tău, in 
caz că într-adevăr funcțio
nează.

Het făcu o mișcare, dar. 
medicul îl oprL„
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înregistrînd criteriile după care clasa se încheagă și trăiește ca un colec
tiv, am urmărit să cunoaștem dinamica. relațiilor individuale ale elevilor, 
sistemul lor preferențial, criteriile după care își împart simpatiile și anti
patiile, după care își aleg prietenii. Așa am ajuns la un sondaj de opinie 
școlărească efectuat cu ajutorul unui chestionar lansat în clase ai căror elevi 
se află la hotare însemnate ca vîrstă : 14 și 17 ani, respectiv in clasele a VIII-a 
și a Xl-a. In condițiile unei depline discreții (chestionarele n-au fost semnate), 
elevii n-au avut nici o reținere și au numit 3 colegi preferați, 3 colegi care 
Ie sînt antipatici și 3 colegi care le sînt indiferenți, motivînd pe scurt fiecare 
alegere. Au răspuns elevi din Arad : clasa a VIII-a B și a Xl-a B Liceul 
„Ion Slavici", clasa a VIII-a B, Școala generală nr. 19 și clasa a Xl-a D — 
Liceul nr. 3. Am primit 155 de răspunsuri.

COLECTIVUL EXPRIMAT 
ÎN LIMBAJ MATEMATIC

Clasa la care 
s-a efectuat 

sondajul

N
r. e

le
vi

lo
r

Elevi 
preferați,

Elevi 
antipatizați,

I Elevi
indiferenți

care au 
întrunit 

mai mult 
de o 

apreciere 
•/. 1

care au 
întrunit 

mai mult 
de o 

apreciere 
•/o

•/.

care au 
întrunit 

mai mult 
de o 

apreciere 
•/.

Clasa a Xl-a B

Liceul „Ion
Slavici"

45

■

80 53 60 27 75 47

Clasa a Xl-a D 40 88 47 55 22 80 50

Liceul nr. 3

Clasa a VIII-a B 41 73 49 41 30 73 49

Liceul „Ion 
Slavici"

Clasa a VIII-a B 29 79 41 72 41 69 38

Școala generală 
nr. 19 .. J

la învățătură și îndeplinirea 
întocmai a obligațiilor școlare 
ocupă primul loc, urmind, în 
ordine, atitudinea disciplinată, 
spiritul de întrajutorare, res
pectul față de profesori. Pe ici 
pe colo mai apar ca motive 
ale alegerii și sentimente de 
prietenie (în special la clasa 
a VIII-a B, Liceul „Ion Sla
vici"). Trăsăturile de carac
ter, calitățile intelectuale, far
mecul personal nu sînt încă 
bine diferențiate în criteriile 
de preferință ale elevilor, ele 
fiind mai mult sau mai puțin 
înglobate în noțiunea de com
portare șt justificate prin 
aceasta. Din această cau
ză, deși avem de-a face 
cu individualități foarte di
ferite, portretele se aseamănă; 
desigur vîrstă explică această 
capacitate redusă de descope
rire a întregii game de calități 
și defecte, de particularități 
și trăsături care deosebesc pe 
un om de celălalt. Totuși 
suma motivărilor este intere
santă și ne permitem să re
ținem atenția cititorului asu
pra cîtorva portrete așa cum 
s-au conturat ele din chestio
nare.

CLASA A VIII-A B — 
LICEUL „ION SLAVICI"

Ștefania G. Este simpati
zată de 17 colegi, 10 fete și 
7 băieți pentru că : este frun
tașă la învățătură, discipli
nată, sociabilă, are o compor
tare frumoasă, nu jignește pe 
nimeni, este frumoasă.

Tiberiu L : simpatizat exclu
siv de băieți, 12 la număr, 
pentru că învață bine, este 
disoiplinat, este șeful clasei, 
un bun coleg, un bun spor
tiv.

Iosif C: este apreciat de 
10 băieți și 2 fete pentru că 
învață bine, ajută pe cei slabi

la învățătură, are o atitudine 
prietenească, citește mult, are 
un vocabular frumos, este un 
bun pianist, are un fizic foarte 
drăguț.

CLASA A VIII-A D 
ȘCOALA GENERALĂ 

NR. 19

Grigore B: citat de 18 
colegi, 15 băieți și 3 fete 
pentru că e silitor, un exem
plu pentru ceilalți la învăță
tură, nu se bate, bun organi
zator, vine curat și frumos 
îmbrăcat la școală.

Emil A. simpatizat de 9 
băieți pentru că învață bine, 
e disciplinat, cinstit, cuviincios

Cătălin C. apreciat, de ase
menea, numai de băieți pen
tru că e elev bun, ajută co
legii, respectă profesorii, e ve
sel și simpatic.

Așadar, și-au atras simpa
tia elevii cu rezultate hune la 
învățătură, cu o comportare 
exemplară. Constatarea ar 
trebui să fie îmbucurătoare 
dacă acești elevi ar fi luați 
ca model, exemplul lor urmat 
de cei care le recunosc calită
țile ; din păcate — și asta o 
dovedesc rezultatele școlare —• 
simpatia este uneori gratuită 
și nu un imbold pentru auto- 
depășire. Sigur că și aici 
Urnita de vîrstă își spune cu- 
vîntul pentru că motivele ale
gerii la clasele a Xl-a înregis
trează un salt important.

Spre deosebire de colegii lor 
mai mici, în fața liceenilor 
primează trăsăturile de carac
ter, valoarea intelectuală, ca
litățile morale, sentimentele de 
prietenie și, într-o mai mică 
proporție, farmecul fizic. Pro
centele sînt grăitoare în acest 
sens : abia 5 și 17 la sută 
din răspunsuri pun pe primul 
plan rezultatele școlare (și 
asta pentru că a învăța este

o obligație pe care cei mai 
mulți și-au asumat-o deliberat 
și deci face parte fireso din 
viața lor); în schimb, 39 și, 
respectiv, 40 la sută din apre
cieri vizează trăsături de ca
racter care impun respect și 
stîmesc admirație, după cum 
în procente asemănătoare se 
totalizează și sufragiile aduse 
capacităților intelectuale puse 
pe deplin în valoare în activi
tatea școlară. Așa succinte cît 
le-au permis limitele unui 
chestionar, aprecierile sînt 
nuanțate cu finețe, motivările 
au acoperire, chiar și decla
rațiile de prietenie lasă să se 
întrevadă comunitate de in
terese, afinități sufletești. 
Observațiile sînt valabile pen
tru ambele clase a Xl-a deși 
rezultatele sondajului conduc 
la concluzia că în clasa de la 
Liceul „Ion Slavici" se tră
iește o viață intelectuală mai 
bogată, mai multilaterală în 
timp ce colegii lor de la Li
ceul nr. 3, și-au îngustat cîm- 
pul preocupărilor aproape 
strict la profilul secției 
pe care o urmează — 
realul. Mai merită sem
nalat un amănunt: deși în 
fiecare clasă sînt elevi cu o 
aplicație specială spre glume 
sau șotii, alții care afișează 
un curaj puștesc, numai pen
tru a epata (frizând uneori 
chiar buna creștere) și care, 
de regulă, atrag într-un fel 
simpatia colegilor, n-au fost 
trecuți în categoria celor care 
plac; dimpotrivă, i-am întîl- 
nit la categoria celor care 
stîmesc antipatia.

O primă concluzie: calea 
de a cuceri simpatia colegilor 
este seriozitatea, autocontrolul, 
autoeducarea trăsăturilor de 
caracter, cultivarea și dezvol
tarea capacităților intelectuale.

o doză d» cruzime, rănește, și 
sechelele acestor răni sufle
tești pot fi recunoscute și la 
adinei bătrînețe. Mai ales ado
lescenții au nevoie de rapor
turi pline de afecțiune și în
țelegere nu atît cu adulți, cît, 
mai ales, cu cei de o seamă 
cu ei; cei mai apropiați le 
sînt colegii, băieții și fetele 
lingă care se consumă viața 
lor, din rîndurile cărora își 
recrutează prietenii, modelele 
de urmat Uneori indiferența 
celor din jur îi îndirjește pe 
tineri, îi împinge la acte ne
cugetate, doar, doar, vor 
atrage atenția asupra lor; 
cîteodată reușesc dar nu 
obțin rezultatul scontat. Așa
dar, care elevi sînt indiferenți 
colegilor lor ? Desprindem 
cîteva nume și culegem infor
mații. V. M. este un elev bun, 
dar are o situație familiară 
complicată, cu relații ciudate, 
pe care nu le înțelege și care 
îl fac să se simtă „altfel" decît 
copiii de vîrstă lui. Ar vrea 
să se edifice, să povestească — 
dar cui ? E închis, preocupat, 
cînd ceilalți rid și se joacă, 
el se retrage jenat. Eleva I. A. 
a moștenit o constituție mai 
debilă: e bolnăvicioasă, deci 
mai precaută, se teme de frig, 
de curent, de soare. Cînd nu 
absentează, e conștiincioasă, 
activă la lecții, dar asta nu-i 
slujește la nimic, colegii tot o 
ignorează. I. A. este mărunt, 
nu s-a dezvoltat încă, și suferă 
din pricina asta. Are complexe 
de inferioritate dar ar fi de- 
ajuns ca unul sau doi băieți 
să-l încredințeze că statura 
n-are nici o importanță și s-ar 
purta firesc, s-ar încadra în
tr-o formație sportivă, pentru 
că îl atrage dar n-o face din 
teama de ridicol. J. S. este 
un băiat excepțional, are ca

lități care-1 ridică deasupra 
colegilor de vîrstă, e cult, ere 
preocupări serioase, știe de 
pe acum ce vrea să facă în 
viață. Colegii nu-1 înțeleg și 
nici nu se străduiesc s-o facă, 
îl ocolesc pur și simplu cînd 
oricine ar fi într-un cîștig 
imens dacă i-ar cuceri prie
tenia. Mai putem da și alte 
exemple dar nu de noi depinde 
să-i impunem atenției colec
tivului pe cei care se lovesc 
de opacitatea acestuia. Poate 
că aceste rinduri vor trezi 
atenția elevilor cu atît mai 
mult cu cît indiferența se păs
trează și peste ani, adincin- 
du-se în loc să dispară, după 
cum ne-o dovedesc declara
țiile celor ajunși în clasa 
a Xl-a.

In clasa a Xl-a D (Liceul 
nr. 3) procentul de 80 % 
elevi care nu „spun" nimic 
colegilor lor este de-a drep
tul îngrijorător. Mai greu de 
depistat la această vîrstă, mo
tivele intime pentru care 
unii elevi se fac mai greu cu- 
noscuți celor din jur și față 
de care cei din jur păstrează 
rezerve de neexplicat, trădea
ză fisuri ale colectivului de 
neignorat.

Pentru că indiferența nu 
se poate explica doar prin 
existența la cei ignorați a 
unor trăsături de caracter 
urite (ele pot fi anihilate prin 
forța educativă a colectivu
lui), nici prin nesociabilitate 
(știut fiind că sociabilitatea 
este un atribut al tinereții) 
rămîne să cerem explicații 
suplimentare eroilor acestei 
anchete. Cu ajutorul lor vom 
încerca să elucidăm o pro
blemă de mare însemnătate 
pentru viața fiecărui colectiv 
citat.

Din tabelul de mai sus 
reiese că în toate colectivele 
analizate, numeroși elevi au 
multe simpatii în clasă. Sigur 
că unii întrunesc aprecieri 
aproape unanime în timp ce 
alții sînt citați abia de unul 
sau doi colegi. Oricum, însă, 
faptul că 73 la sută din elevii 
clasei a VIII-a B de la Liceul 
„Ion Slavici" — ca să înce
pem cu acest exemplu — plac 
colegilor lor pentru diferite 
motive, mergînd de la atitu
dinea față de învățătură pînă 
la comportare, dovedește:
1) elevii se cunosc bine între 
ei atît datorită faptului că 
învață împreună de mulți ani 
cit și pentru că ei înșiși sînt 
interesați să se cunoască, au 
un spirit viu, nu trec peste 
nici un amănunt. Dar sînt 
și analitici, încearcă să dis- 
cearnă binele de rău, desigur, 
încă elementar, pentru că n-au 
decît 14 ani, dar o fac cu 
gravitate și răspundere și
2) aceste elemente dau clasei 
coeziune, o personalitate de
osebit de interesantă. Din 
informații 'suplimentare știm 
că elevii clasei petrec împre
ună nu numai orele obligatorii 
de școală ci și timpul liber, 
la spectacole, la manifestări 
sportive, la reuniuni, că îi 
preocupă viitorul lor. In pre
zent se poartă discuții ample 
despre ceea ce vor face după 
absolvirea școlii generale, 
există un curent de opinie 
favorabil continuării studiilor.

La clasa a VIII-a B a Școlii 
generale nr. 19 cifrele dez
văluie alte aspecte, nu mai 
puțin semnificative. Mâi întîi 
12 elevi n-au trecut în ches
tionare colegi care le sînt 
antipatici; au și motivat că 
n-au colegi antipatici, ceea ce, 
evident, exprimă un punct de 
vedere pozitiv. In schimb, 20 
de elevi (69 la sută) le sînt

colegilor lor total indiferenți. 
Și aici voturile, ca să îe spu
nem așa, nu sînt egale : unii 
întrunesc 9 asemenea apre
cieri, alții 8, 7, 5, 2, 1. Totuși, 
20 de elevi reprezintă 2/3 din 
clasă. Care este structura re
lațiilor individuale dintre 
elevi ? După părerile expri
mate rezultă că un grup re- 
strîns de elevi, vîrfurile clasei, 
monopolizează simpatiile co
legilor pentru motive aproape 
strict de ordin școlar și de 
comportare — învățătură, dis
ciplină, respect față de pro
fesori. Este un fapt pozitiv 
dar nu suficient — vom vedea 
de ce — că primează aceste 
criterii, de fapt, esențiale în 
situația lor, exprimînd, la 
scara respectivă, atitudinea 
față de muncă, comportarea 
în societate, respectul față de 
semeni etc., etc. Dar dacă 
privim mai îndeaproape des
coperim că, de fapt, elevii 
se cunosc foarte puțin, știu 
unii despre alții doar că obțin 
note mai mari ori mai mici, 
că sînt lăudați pentru cumin
țenie ori pedepsiți pentru în
călcarea regulamentului școlar 
și... cam atît. Firește, pe un 
asemenea teren limitat de 
cunoaștere nu se pot închega 
relații strînse de prietenie atît 
de firești la această vîrstă 
(este semnificativ în acest 
sens că, motivîndu-și alegerile 
elevii indică foarte rar drept 
prieten pe cel ales), că ade
vărata viață cu bucuriile, 
pasiunile, îndoielile, reușitele 
ei elevii o trăiesc undeva în 
afara școlii.

Cum stau lucrurile din 
punctul de vedere al vieții de 
colectiv la clasele a Xl-a, care 
e structura relațiilor dintre 
elevi la vîrstă de 17 ani și ce 
particularități imprimă aceste 
relații colectivelor respective ? 
în ambele clase, în care s-a

făcut sondajul, procentul mare 
de elevi simpatizați indică de 
la început o mare coeziune a 
colectivelor. Să luăm clasa a 
Xl-a B de la Liceul „Ion 
Slavici" : aici, 80 la sută din 

I elevi nu numai că se cunosc 
| bine între ei dar se și apre

ciază, se „plac“, îi leagă fel 
de fel de interese și afinități, 
calitățile individuale se pun 
pe deplin în valoare dar se 
și completează reciproc, con
ferind colectivului în ansam
blu o structură omogenă. Sal
tul mare înregistrat , la cele 
două colective de clasa a Xl-a 
în care am efectuat studiul, 
spre deosebire de clasa a 
VIII-a, constă în profunzimea 
cunoașterii colegilor, în cri
teriile mature după care se 
apreciază. Și aici o explicație 
ține de vîrstă. Cei trei ani 
care îi despart de colegii lor 
din clasele a VIII-a repre
zintă o întreagă epocă de 
viață — adolescența, deci 
trecerea de la copilărie la 
tinerețe. Au străbătut-o cu 
ochii deschiși, impulsionați de 
o atmosferă de exigență șco
lară, de familie și de organi
zație (cu cîteva excepții în 
ambele clase toți elevii sînt 
uteciști), care a contribuit la 
maturizarea lor firească, fără 
a altera cu nimic farmecul 
și ingenuitatea specifică celor 
17 ani. Cum se manifestă 
coeziunea colectivului ? Prin- 
tr-un pronunțat caracter de 
autoconducere (dirigintele cla
sei a Xl-a B care-i cunoaște 
de trei ani, afirmă că, în pre
zent, rolul său este oarecum 
de „consultant"), printr-o opi
nie colectivă care acționează 
aproape fără greș, prin soli
daritate, preocupări comune, 
interes și răspundere pentru 
evoluția fiecărui membru al 
colectivului.

CINE POLARIZEAZĂ

SIMPATIA COLEGILOR

Structura motivelor de preferință

Clasa
de ordin 
școlar °/o

comporta
re °/b

trăsături 
de carac

ter ’/o

calități 
intelec
tuale ’/«

diverse

a VIII-a B Școala 
generală nr. 19 45 46 8 — 1

a VIII-a B Liceul 
„Ion Slavici" 36 36 13 9 6

a Xl-a B Liceul
„Ion Slavici" 5 13 39 39 4

a Xl-a D Liceul 
nr. 3 17 19 40 14 10

Tabelul de mai sus, care 
încearcă o grupare și o sin
tetizare a explicațiilor furni

zate de elevi cu privire la 
alegerea făcută, scoate la 
iveală, cîteva caracteristici:

la clasele a VIII-a simpatiile 
se explică în principal prin 
merite de ordin școlar. Silința

LA POLUL NEGATIV AL MAGNETULUI

Clasa

Structura motivelor de antipatie

de ordin 
școlar ’/•

comporta
re •/•

trăsături 
de carac

ter •/•

calități 
intelec
tuale •/•

diverse

a VIII-a B Școala 
generală nr. 19 18 65 17 —

a VIII-a B Liceul 
„Ion Slavici" 32 58 10 — —

a Xl-a B Liceul 
„Ion Slavici" 10 62 19 6 4

a Xl-a B Liceul 
nr. 3 11 33 33 5 17

Termenul „antipatic" din 
chestionarul nostru a surprins 
și a iritat cliiar pe unii elevi. 
In locul celor trei nume am 
găsit asemenea „puneri la 
punct" : „nu am colegi anti
patici 111". Alții nici nu s-au 
simțit obligați să dea vreo 
explicație; au sărit pur și 
simplu peste întrebarea res
pectivă. Așa s-a întîmplat la 
clasa a Xl-a B unde 27 de 
elevi n-au numit colegii care 
nu le plac, sau au numit unul, 
doi. Ar trebui să ne declarăm 
mulțumiți; toți elevii se plac, 
deci se înțeleg, ceea ce con
stituie o premiză că se pot 
influența etc., etc. Totuși, 
cifrele, exacte și fără echivoc, 
ne dezvăluie procente mari de 
elevi nesimpatizați de colegi. 
Chiar la clasa la care 27 de 
elevi nu s-au pronunțat ori 
s-au pronunțat parțial, un 
procent de 41 la sută dintre 
elevi nu se bucură de simpa

tia colegilor. Și acesta, după 
cum rezultă din tabel este 
procentul cel mai mic. Să în
cercăm și aici o sistematizare 
a motivelor. La ambele cate
gorii de elevi primează în 
această situație comportarea. 
Sînt profund antipatici elevii 
agresivi, brutali, cu un limbaj 
vulgar, arțăgoși. Aici judecata 
individuală și colectivă este 
fără drept de apel, apărînd, 
pentru adulți, chiar de neîn
țeles într-atît de aspru se 
manifestă. Orice intervenție 
este ineficientă. Dar cum 
răsar acești agresivi în pur
tare și limbaj așa, deodată, 
în clasele a VIII-a și a Xl-a ? 
Nu cumva există un teren 
propice apariției lor ? Nu 
cumva au fost încurajați, pri
viți cu îngăduință, taxați ca 
„spirituali", „îndrăzneți" mai 
de mult, prin clasele mai mici 
și aureola de atunci îi împie

dică și azi să se dezbare de 
nărav ? Iată o temă nu numai 
de meditație ci și de acțiune 
pentru colegii care astăzi îi 
privesc cu dispreț și preferă 
să-i ocolească decît să le adre
seze cuvîntul. Dacă compor
tarea ocupă primul loc în 
desemnarea antipatiilor nu 
înseamnă că alte trăsături 
negative trec neobservate. 
Lipsa de consecvență la învă
țătură, dezinteresul chiar, 
după cum și fanfaronada, de
magogia, minciuna, lipsa de 
sinceritate, egoismul, îngîm- 
farea nasc antipatii și în răs
punsurile primite am întîlnit 
frecvent asemenea defecte în
soțind numele unor elevi. 
N-am reușit să aflăm dacă 
colegii lor au avut curajul să 
le-o spună deschis, prieteneș
te, ajutîndu-i astfel să se cu
noască și să se îndrepte. De 
fapt, niciodată nu este prea 
tîrziu.

„DIN MOMENT CE-MI SÎNT COLEGI,

NU MI POT FI INDIFERENȚI»

Admirabil răspuns. Ne-a 
fost repetat în cîteva variante 
de elevi aparținând fiecăreia 
din cele 4 clase ; pentru căl
dura și frumusețea pe care le 
conțin aceste cîteva cuvinte 
le-am pus în fruntea capitolu
lui. Intr-adevăr, cum îți pot 
fi indiferenți niște tineri cu 
care parcurgi una din cele 
mai frumoase perioade din 
viață, lingă care trăiești zi de 
zi opt luni pe an, 12 ani la 
rind ? Și totuși, n-am pus în

trebarea întîmplător. Cea mai 
bună dovadă că n-am greșit 
sînt rezultatele sondajului, 
care dezvăluie în acest sens 
o situație peste care nu se 
poate trece ușor. Deși colegii 
lor n-au avut nici un fel de 
reținere n-au resimțit nici 
măcar nevoia lăuntrică de a-și 
explica cît de cît indiferența 
față de un coleg ori altul, 
văduvind rubrica din chestio
nar de ori ce motivație, noi

vrem să-i scoatem la lumină 
pe „indiferenți", să-i identifi
căm. Mai întîi, o trăsătură 
generală : indiferența este ge
nerată de necunoaștere, dar și 
de absența dorinței de cu
noaștere, de catalogarea fără 
drept de apel a unor colegi 
care, din diferite motive, sînt 
mai puțin expansivi, se des- 
văluie mai greu celor din jur. 
Indiferența ■— de ce să n-o 
spunem deschis ? are în ea

„...NOI, OAMENII, AVEM
NEVOIE DE TOATE
PRIETENIILE VIEȚII...»

Sigur că o anchetă despre 
relațiile dintre elevi s-ar fi 
prezentat mai echitabil, mai 
puțin supărător dacă am fi 
pornit de la niște modele de 
prietenie pură și generoasă 
cum sînt nenumărate în șco
lile noastre. Ne-am expus însă 
cu bună știință pericolului de 
a fi acuzați de încercarea de 
a „diseca" unul din cele mai 
nobile sentimente umane, din 
dorința de a cerceta dina
mica acestor relații, de a 
pune în lumină nivelul de 
conștiință, criteriile selecției. 
Microancheta noastră nu are 
pretenția de a generaliza; 
totuși, ce informații intere
sante oferă răspunsurile celor 
patru grupe de elevi pentru 
școală, pentru familie, pentru 
organizația U.T.C 1

Dacă admitem că așa cum 
se formează acum elevii, la 
vîrstă adolescenței, așa vor fi 
și în viitor, în familie, în so
cietate, atunci trebuie să pri
vim cu mai mare atenție în
tregul lor angrenaj de relații, 
motivele care le declanșează, 
criteriile care le guvernează. 
Să privim cu mai mare aten
ție înseamnă să le cunoaștem 
nu așa cum se prezintă la 
suprafață ci în adîncime. Tre
buie să mărturisim că un prim 
contact al profesorilor-diri- 
ginți, toți cunoscîndu-și elevii 
de mai mulți ani, cu răspun
surile brute, neprelucrate ale 
elevilor, a produs stupoare. 
Erau neașteptate, nu cores
pundeau decît accidental pă
rerilor profesorilor. Nu era 
vorba doar de lipsa de con
cordanță între aprecierile a- 
cestora și cele ale tinerilor cu 
privire la gradul de simpatie 
ori antipatie pe care și le-au 
atras unii elevi — deși și 
acestea au produs surprize — 
ci de dezvăluirea unor ca
lități și defecte rămase 
ascunse pînă ' acum ochiului 
pedagogului. Sigur că sînt ca
lități și defecte care pot trece 
neobservate unui adult dar 
care nu scapă sensibilității și 
exigenței ascuțite a adoles
centului.

Avem convingerea că no
țiunile prietenie, colegialitate 
n-au fost ocolite nici în lec
țiile care se pretau unor 
asemenea subiecte, în orele

(TUDOR VIANU)
de dirigenție sau în activita
tea organizației U.T.C.; și nu 
ne trebuie prea multă fante
zie ca să ne imaginăm împre
jurările : o încercare de co
piere ori un act de indiscip
lină, un model oferit de isto
rie ori literatură, un coleg 
care avea nevoie de ajutor 
etc. etc. Folosite des ele și-au 
tocit semnificațiile, au deve
nit un fel de automatisme de 
limbaj. Dar analiza inter- 
elevi făcută mai puțin sim
plist, mai puțin moralizator 
ar putea scoate la iveală ce 
fel de colegi și ce fel de prie
teni sînt elevii, ce influențe 
acceptă, ce calități preferă 
(am găsit în chestionare des
tule preferințe cel puțin bi
zare care dovedesc nu numai 
o scăzută exigență ci și o ne
cunoaștere a calităților uma
ne de valoare) și astfel pre
gătită ca atmosferă, dirijată 
cu tact și înțelepciune ar pu
tea constitui o invitație con
vingătoare la autocunoaștere 
și cunoaștere oferind peda
gogului nu surprize ci un 
cîmp nesfîrșit de observații, 
de adevăruri, de cazuri în 
care intervenția sa ar fi nu 
numai necesară dar și salu
tară. Capitolul din chestionar 
care n-a produs nici un fel 
de impresie profesorilor cu 
care am stat de vorbă a fost 
cel privind elevii care au ră
mas indiferenți colegilor lor.

Poate că nu întîmplător 
nu și-au pus pînă acum o a- 
semenea problemă. Poate.

Sigur că alegerea priete
nilor este o chestiune strict 
personală și nici un fel de in
dicații ori recomandări nu 
vor putea să-i oprească pe 
elevi să prefere exact pe cei 
care n-au fost indicați, nu 
le-au fost recomandați. Nu 
aici se cer intervenții, ci în 
formarea unor judecăți de va
loare, a unor criterii de selec
ție stabile. Și mai ales, în sti
mularea unei mai mari recep
tivități față de viața și pre
ocupările colegului, a unei 
mai mari generozități sufle
tești, care să facă posibilă 
primirea și dăruirea priete
niei.

Pagină realizată de 
MABIETA VlDBAȘCU
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V I N E IARNA!
de FĂNUȘ NEAGU

: OLIMPIADA ALBA ’fJQ 
: •>.• UVERTURA DO

Vine iarna și nu-mi pare rău. 
Încă o etapă și după aceea vom 
începe să ne gîndim la brazii 
pentru sărbători. Fotbalul din 
acest campionat îl vom încuia 
în cutie de tinichea și-o vom a- 
runca în pod. Doamne, cît țintar 
și cită furcă ne-a fost dat ca să 
vedem într-un sezon! Dar mult a 
fost, puțin a rămas. De-acum ne 
vom întoarce la treburile noas
tre, așa cum bine ne sfătuia de 
curînd un dramaturg ce se soco
tește deschizător de drumuri în... 
meseria de cronicar sportiv. Cînd 
e vorba să adune puțină glorie 
în jurul persoanei sale, fiecare 
ia si ciugulește de unde poate. 
Procedeul e cunoscut și verificat 
prin rezultate, parțial onorabile, 
parțial strălucite.

Totuși, bine că vine iama și 
se termină odată cu tramhalările 
pînă la stadion. Liniște la I.T.B. 
Liniște în casele noastre și liniș
te la cluburi. După părerea mea, 
nici n-are de ce să fie gălăgie, 
fiindcă absolut nimeni nu stă pe 
roze: nici Steaua care conduce 
plutonul cu 15 puncte și nici

Intîlnirea dintre lotul național 
de rugbi și selecționata provin
ciei nu și-a dovedit utilitatea. 
S-a jucat conciliant ca pentru a 
îndeplini o formalitate. Nici lo
tul n-a solicitat selecționata, nici 
„provincia" pe viitorii adversari 
ai naționalei franceze !

Ceea ce ar fi stimulat un meci 
de tensiune cu eforturi susți
nute de o parte și de alta ar fi 
fost conștiința comună a ambe
lor echipe că meciul e o verifi
care și că, în urma ei, cei mai 
buni din acest meci îi vor în- 
tîlni pe francezi. Or. componen
ța selecționatei „Provincia" 
știau că formula echipei națio
nale e imuabilă, că cine a in

Steagul roșu care bate amnarul 
cu numai 7 puncte. îi întreb pe 
statisticieni: a mai fost vreodată 
o diferență atît de mică între li
der și codaș ? Nu prea-mi vine 
să cred. Cît privește situația gol- 
geterilor, te umflă rîsul. Cel mai 
bătăios dintre ei a înscris șase 
goluri. Șase1 Șase împărțit la de 
două ori șase (meciurile jucate) 
dă o cifră cu un zero, urmat de 
o virgulă... și te lași păgubaș de 
socoteală pentru că-ți vine-n 
minte clasica întrebare : domnu
le elev, cum se-mpart două paie 
la trei măgari ? Eu cred că pur 
și simplu băieții noștri n-au chef 
să dea goluri. Le-o fi milă de 
colegii lor portari și noi nu-i în
țelegem. Mai știi, păcatul ? Vor
ba lui Oșlobanu. Oricum, mulți 
dintre ei s-ar înhăma să sece 
Marea Neagră, scoțînd apa cu 
pipeta de la tuburile de Rino- 
fug, decît să-i pui să se bată 
pentru gol, Cei ce-ați urmărit 
cuplajul bucureștean tml veți da 
dreptate. In primul meci, de pil
dă, brașovenii (învinși de către 
Rapid cu 1—0) nu l-au întins 

trat în vederile selecționării a 
intrat și în lot și că o ultimă 
demonstrație de valoare cu pri
lejul acestui meci e și o demon
strație inutilă. Partida ,n-a avut 
deci miza necesară autenticului 
climat sportiv. Orlctt de buni ar 
fi fost, membrii selecționatei 
provinciale știau că nu vor intra 
în lot și au jucat așa cum au 
jucat. Din această cauză întîl- 
nirea s-a dovedit neînspirată. 
I-a lipsit miza concurenței. Ar
bitrajul a fost și el în nota inu
tilității dovedind o exigență ne
lalocul ei față de selecționata 
provincială într-un meci al că
rui rost era să supună forțele 
lotului național la încercare. 

pe Andrei decît o singură dată. 
Păi așa jucau Fusulan, Seredai, 
și Mesaroș, dragă Necula ? Da- 
că-ți amintești, ei au întors Ra
pidul pe dos în răstimp de cinci 
minute tot pe stadionul „23 Au
gust". De la 0—3 au făcut 4—3! 
Mă ia cu fiori că prin vestiare 
a-nceput să circule, la modul se
rios, expresia : în curînd vom in
tra în vacanță. Păi pin-acum n-ați 
fost tot în vacanță ?1

Rapidul, care avea atîtea polițe 
de plătit brașovenilor, a atacat 
mult, mai ales prin I. lonescu și 
Năsturescu (Dumitriu a început 
să-și revină, însă nu e încă la 
înălțimea faimei de care se bucu
ră) dar n-a înscris decît o singură 
dată. Adamache a făcut, după 
părerea mea, o partidă excelen
tă. L-a păcălit, însă, bătrînul 
Campo. (Apropo, să nu uit, ce 
ziceți de Jenei ? Ați văzut în 
ce chip își oprește el adversarii ?) 
Rapidul mi-a făcut impresia că 
și-a intrat „in mină". Asta-mi dă 
speranțe să cred că la Torino nu 
se va juca numai într-o singură 
direcție.

Dacă tușa a fost dominată, nu 
destul de clar, de înaintașii lotu
lui, grămezile au fost mult mai 
echilibrate. Jocul mijlocașilor 
la grămadă a fost aproape la fel 
de bun (Florescu și Rujoiu). 
Treisferturile lotului au acțio
nat ceva mai incisiv. Prea 
puțin însă pentru a trage con
cluzii sigure în favoarea lotului 
național. Poate că o selecționată 
alcătuită din cei mai buni oa
meni ai provinciei plus rezerve
le titularilor din lot ar fi pus 
altfel de probleme XV-lui de 
șîmbătă. Alcătuirea unei selec
ționate a doua care să vrea sau 
să spere ceva de la întîlnirea

Progresul, după ce-și atrăsese 
cîteva complimente în partida cu 
Steaua, a fost din nou cu capul 
in pămînt. Cine pricepe ceva, 
să-mi spună și mie.

Farul, însă, este echipa din 
provincie care în acest sezon a 
luat formațiilor bucureștene șase 
puncte nefiind înfrîntă de nici- 
una. Este o performanță cu care 
nu se pot lăuda și alte echipe. 
La Constanța, de la o vreme, 
dincolo de incidentele amintite 
în presă, se muncește, pare-se 
destul de serios. Gil Mărdărăscu 
are astăzi o formație care cîști- 
gă puncte prin luptă, și nu cu 
ajutorul brizei, talazoterapiei, 
cum s-a tntîmplat în niște ani.

Steaua, bine condusă de Con
stantin, s-a suit în leagăn de 
mătase. Piteștenii s-au poticnit 1a 
Ploiești, dar nu le duc grija, a- 
casă la ei nu cunosc ce-i mila...

Fotbal hun, după cum transmit 
colegii plecați tn țară, nu s-a 
văzut, însă, mai pe nicăieri. Ltn- 
ced și friguros campionat. Dar 
bine că vine iama.

cu acest lot național, ce va fi 
supus la Nantes unei presiuni 
puternice, ar da alte rezultate 
și ar aduce clarificări și antre
norilor.

Chiar șl în condițiile unui 
joc fără miză selecționata pro
vinciei a atras atenția prin cî
teva individualități ce și-ar fi 
putut afla locul în lot : Crlșan, 
Rujoiu, Dăscălescu.

Meciul de mîine conceput mai 
realist ar putea să ne facă să 
uităm nemulțumirile, urmările 
meciului de sîmbătă.

U. MIHAI

Am fi tentați să zîiribim spu- 
nînd că marii învingători ai olim
piadelor antice erau priviți de 
întreaga cetate ca niște eroi. Mai 
mult, în viață fiind, sculptorii le 
ridicau statui ca pentru ilustrele 
personaje intrate pe porțile mitu
lui. Și seria olimpică modernă 
inițiată de Coubertin își are eroii 
săi. Norvegianul Thorleif Haug, 
sportivul care a uluit lumea la 
prima ediție a olimpiadei de iar
nă de la Chamonix, s-a bucurat 
de marea cinste de a i se înălța 
statuia, nu departe’ de Oslo...

Au trecut de atunci atîția ani 
și iată-ne acum doar la cîteva 
luni de cea de-a X-a Olimpiadă 
albă. Veștile care ne sosesc din 
Grenoble confirmă marele inte
res cu care sînt așteptate între
cerile. Sportivii români se vor 
afla în acea zi de 6 februarie în 
pitorescul oraș francez, alături de 
miile de competitori veniți din 
toată lumea. Startul acesta nu A prea îndepărtat, se cere luat mai 
bine, deoarece a venit vremea 
ca participarea noastră să nu 

£ mai fie simbolică, ci să se imite 
performanțele repurtate la ulti
mele Jocuri olimpice de vară (în- 

£ cepînd cu Helsinki șl terminînd 
cu Tokio). Sportului nostru îi lip- 
sesc laurii olimpiadelor de iar- 0 nă ! Știm că sîntem la o anumită 
distanță de marii campioni ai 

A pîrtiilor și ai gheții, dar trebuie

In prezența unui numeros pu
blic, poate mai numeros ca ori- 
cînd (să fie oare „de vină" suc
cesul strălucit repurtat de sporti
vii noștri la ultima ediție a Cam
pionatelor Mondiale ? Cred că 
da 1), scrimerii și-au desemnat, 
la sfîrșitul săptămînii, echipele 
campioane naționale.

Ultima etapă s-a desfășurat, a- 
oînd ca partidă de atracție, „der
biul" din proba de floretă fete, 
meciul Progresul București— 
Steaua. Avantajate de victoria di
rectă obținută în tur în fața flo- 
retistelor de la Steaua, cît și a 
unui început bun în partida „der
bi" (2—-0) floretisteie de la Pro
gresul București, nu au putut 
termina pe primul loc în cam
pionat, datorită slabei omogeni
tăți a echipei: Szabo, Drîmhă, 
Iencis, Ardeleana — mai apro
piate ca valoare, calme și cu mai 
multă siguranță aduc astfel clu
bului Steaua victoria, chiar pe li
nia de sosire.

Proba de floretă masculin, a 
dat posibilitatea campionilor 
mondiali să se remarce de-a lun
gul întregii competiții, prin dis
putarea unor „asalturi" a căror 
frumusețe a fost subliniată în 
repetate rînduri cu aplauze. Echi
pa Steaua, în rtndul căreia se 
află 4 din cei 5 medaliați cu aur 
la Montreal (Drîmhă, Falh, Ar
deleana, Țiu) a cîștigat detașat 
campionatul pe echipe. Cum s-a 
comportat cel de a cincilea me
daliat ? T. Mureșanu, compo
nent al echipei „U" București, 

să ne pregătim în așa fel încît 
această distanță să scadă cît 
mai repede. încă cu mulți ani în 
urmă, deși obținusem rezultate 
excelente la unele sporturi ale 
zăpezii, nu reușeam consacrarea 
la Jocurile de iarnă. Al. Papană 
și D. Huberth, Al. Frim și V. Du
mitrescu, deși campioni mondiali 
de bob în anii 1933—1934, nu au 
cucerit consacrarea olimpică.

Referitor la sportivii din lo
turile României care se pregătesc 
pentru Grenoble, am avut un 
scurt interviu cu ION BALAȘ, 
vicepreședintele Comitetului O- 
limpic Român.

— Precizări generale, vă rog... 
’ — Există certitudini și incer
titudini — ne răspunde interlo
cutorul. Este sigur că vom parti
cipa cu echipa de hochei, re
marcată în ultimii ani pe plan in
ternațional, că vom fi prezenți la 
probele de biatlon și bine înțe
les, la concursurile de bob.

— Ați lăsat dinadins boberli 
mai la urmă ?

— Da, pentru că ei, tn mod 
normal, ar trebui să inverseze or
dinea și să lupte cu șanse pen
tru medalii. Chiar anul acesta 
echipajul de hoh patru persoa
ne a devenit campion european, 
iar cel de două persoane a ocu
pat un merituos loc secund, A- 
ceste titluri obligă l 

nu s-a lăsat mai prejos, ocupînd 
locul l în clasamentul celui mai 
eficace floretist al campionatului 
pe echipe.

Spadasinii și sabrerii duhului 
Steaua nu au lăsat nici ei titluri
le pe mîini străine. St. Moldan- 
schi, N. Marinescu, Al. Istrate, 
H. Istrate, G. Cerea, N. Iorgu, 
la spadă fl D. Mustață, Gh. Cul- 
cea, N. Bădescu, Gh. Alexe, C. 
Nicolae, la sabie, sînt autorii vic
toriei echipelor militare.

In afara echipelor cîștigătoar» 
a plăcut comportarea echipelor i 
Unio Satu-Mare (floretă mase, 
și fem.), Univ. București (floretă 
fi sabie mase.), Electroputere 
Craiova (spadă), „Scena" Brașov 
fi Agronomia Iași (sabie), care 
prin evoluțiile lor au lăsat o im
presie mai bună și certitudinea 
că în aceste locuri sportul „muș
chetarilor" este într-o continuă 
ascensiune și nu este exclus ca 
în viitorul sezon să urce noi trep
te în ierarhia scrimei noastre.

Și — acum clipe de odihnă 
pentru campioni ? Nu. Echipele 
campioane ale clubului Steaua, 
începînd de sîmbătă 18 noiem
brie, timp de cinci zile se vor 
întrece în eompania unor va
loroase formații (Ț.S.K.A. Mos
cova. Legia Varșovia, Honved 
Budapesta), în cadrul unui mare 
turneu organizat In București de 
către clubul Steaua. 11 vom pu
tea astfel vedea întreeîndu-s» 
pe planșe, pe campionii olimpici i 
Pesza, Franke, campionii mon
diali — Drîmhă, Falh, Putiatin,

— Vorbeați mai înainte șl de 
incertitudini. La ce anume v-ați 
referit ?

— La faptul că nu am defini
tivat participarea noastră la pa
tinaj și la schi. Sportivii trebuie 
să ne dovedească că au un grad 
de pregătire care să le recoman
de prezența la olimpiadă.

— în schimb, la biatlon, probă 
practicată de puțini ani la noi, 
rezultatele ne fac să credem în 
viitoare evoluții bune. Dovadă e 
și locul V ocupat de Gh. Vilmoș 
la olimpiada de la Insbruck.

— Amintiți-vă de acel relativ 
recent loc IV la ștafetă, obținut 
la ultimul campionat mondial din 
anul acesta. Sper că vom putea 
să ne înscriem între primele șase 
locuri și la Grenoble. ,

însemnările noastre privind 
interviul cu Ion Balaș se încheie 
aici, Fao loc în contextul lor cî- 
torva date vizînd felul cum vor 
decurge pregătirile olimpicilor 
noștri în faza finală. Secretarul 
Federației de schi-bob, PETRE 
FOCȘĂNEANU, ne-a permis să 
parcurgem programul pregătiri
lor. „Zburătorii" — adică cei de 
la bob — după antrenamentele 
speciale făcute, vor concura pe 
pîrtiile din Elveția și Italia. Cu
noscuta stațiune alpină St. Mo
ritz găzduiește, în ianuarie, cam
pionatele europene. Acasă, așii 
bobului, alături de cei care-și do

F i nai a
mușchetarilor

Pavloschi, Sveșnicov, Gulacsu, 
Szabo — campionii mondiali de 
tineret — Ardeleanu, Kocsis, pre
cum și o serie de tineri dornici 
și ambițioși să se afirme. In com
pania unor asemenea valoroși 

resc consacrarea, se vor întrece 
în campionatele naționale. Ținta- 
șii de pe schiuri — biatloniștii —• 
și-au anunțat prezența la con
cursuri ce vor avea loc atît la 
Poiana Brașov cît și în U.R.S.S, 
și Suedia. Hocheiștii sînt de mult 
în pregătire, dar despre ei ru
brica noastră a mai făcut rela
tări.

Cum iama ne cam scoate pal
toanele de prin dulapuri iar la 
munte ninsoarea va fi în curînd 
o realitate, ne-am gîndit să vă 
spunem că noul sezon va veni cu 
o sumă de înlesniri pentru cei 
care îndrăgeso schiul.

La Predeal se va da In folo
sință un nou ski-lift de 600 m 
lungime, In timp ce alt» 2 ase
menea noi instalații urmează să 
funcționeze la Poiana Brașov.

Un deziderat mai vechi sa va 
împlini tot aici i iluminarea unor 
pîrtii. în anii trecuți ne plîn- 
geam de numărul mic al trambu
linelor. Cu satisfacție aflăm că 
In noul sezon schiorii temerari 
vor putea folosi încă două tram
buline ce se construieso la O- 
dorhel și Valea Strîmbă.

Rămîne însă un mare semn 
de întrebare: de ce tn comerț 
schiurile sînt trecute tn categoria 
articolelor de lux ? 1

ARISTIDE BUHOIU 

adversari, noii campioni ai noștri 
au o sarcină dificilă, pe care 
însă ei o privesc cu seriozitate și 
încredere.

OCTAVIAN VINTILA

Și a venit și ultima zi ; și 
cea mai frumoasă ; ziua du
minicii sportive, cînd efor
turile, strădaniile depuse 
pentru reușita tuturor acti
vităților, a întrecerilor orga
nizate la o gamă variată de 
discipline sportive, aici la 
Dor Mărunt, l-au determinat 
pe reporter să se transfor
me în cronicar sportiv. Din 
capul locului trebuie să fac 
o mărturisire : am participat 
la multe întreceri sportive, 
de mai mică sau mai mare 
anvergură, am văzut și am 
simțit dîrzenia și risipa de 
energie cu care-și dispută 
sportivii de performanță în- 
tîietatea, dar parcă am fost 
mai entuziasmat de maniera 
întrecerii, de echitatea 
luptei, aici — într-un sat 
cu praf mult dar și cu bogă
ție, din inima Bărăganului. 
Aici nu mai era vorba de 
efectul procedeelor de in- 
st-uire, de tactică : triumful, 
victoria erau rezultatul pro
priei dîrzenii, propriei voin
țe și dăruiri.

...Cadrul sărbătoresc, a- 
cel îndemn scris cu li
tere mari chiar la intrarea 

în parc : „Prin sport — la 
sănătate, forță, frumusețe", 
a adunat, devreme, în tribu
nele stadionului sute de să
teni, mai cu seamă tineri. 
Sosesc, cu autocamioanele 
sportivi invitați din satele 
învecinate : înfrățirea, Valea 
Argovei, Radu Vodă. Orga
nizatorii pregătesc starturile. 
Pentru început, atleții iau 
startul într-o probă de an
trenament, de încălzire. Apoi 
timp de aproape o oră se 
desfășoară întreceri la atle
tism la următoarele probe : 
60 m copii, 100 metri băieți 
și fete, pe grupe de vîrste, 
500 și 1 000 de m, sărituri în 
înălțime și lungime, aruncări 
de greutate și haltere. 
Disputele sînt dîrze, aprige.

Sigur, întreceri pasionan
te, care au produs explozie 
de încurajări și aplauze au 
prilejuit, probele de călărie 
cu. cai și măgăruși. S-a 
concurat cu cai de curse de 
la cunoscuta herghelie Si- 
ghireanu. Un duel pasionant 
a avut loc între tinerii Ma
rin Anghel și Ion Arapache, 
amîndoi secretari de U.T.C. 
la brigăzi.

în continuare, s-au desfă
șurat întrecerile de volei, 
fotbal, tenis de masă și 
lupte. Nu exagerez cu nimic 
dar am văzut, la volei și la 
fotbal mai ales, faze și ac
țiuni care te îneîntau prin 
virtuozitate, fantezie, frumu
sețe. Mi-a rămas în minte 
jocul elegant, pasele precise, 
derutante, șuturile plasate, 
neiertătoare care zguduiau 
plasa — dovezi de adevărată 
măiestrie — ale unor fotba
liști ca Stoica, Niculae, Stan- 
cu, Stamate, Greceanu, So- 
fron, Puchea, Moldovanu.

în aceeași atmosferă de 
întrecere pasionantă s-au 
desfășurat cele 15 meciuri 
de tenis de masă dar mai 
ales luptele. întreceri de tra
diție, prețuite aici — din 
timpuri străvechi aici în Bă
răgan se organizau la tîrguri 
și iarmaroace concursuri de 
trîntă unde învingătorul era 
înconjurat de laude și daruri 
— luptele cu vreo 10 meciuri 
înscrise inițial, au consem
nat un bilanț neașteptat : 27 
de meciuri — mulți au cerut 
pe loc să concureze — cu 2 
victorii cîștigate la puncte și 

25 prin tuș. S-au detașat 
Anton Velicu, în vîrstă de... 
9 ani și fratele lui, Ion, de 
15 ani, care au luat prima 
lecție la... televizor cînd 
s-au transmis campionatele 
mondiale de „greco-romane" 
organizate la București. A 
fost o zi de neuitat : o zi la 
a cărei frumusețe au contri
buit toți cei 308 participant! 
la întreceri, organizatorii a- 
cestor activități, cei aproape 
o sută de cîștigători ai con
cursurilor — primii trei cla
sați (toți au luat premii, nu
mărul lor prea- mare ne-a 
împiedicat să le dăm nu
mele) ; o zi încheiată într-un 
mod tineresc, plăcut și re
confortant cu un bal închi
nat sportivilor, care a ținut, 
cu jocuri, concursuri și dis
tracție pînă dincolo de cum
păna nopții.

Viața sportivă a comunei 
al căror martor am fost mai 
multe zile ml-a Învederat 
faptul că acești tineri parti
cipă cu însuflețire la între
ceri pasionante, pe care le 
organizează în detaliu, ape- 
lînd la sprijinul tuturor ce-
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lor care pot avea un rol în 
această privință. Șl nu ni 
s-a întîmplat să constatăm că 
cerințele tinerilor sînt peste 
măsură de pretențioase ci 
privite ca firești, fapt pentru 
care tuturor solicitărilor lor 
li s-a dat curs. Este o imagi
ne a colaborării tuturor pen
tru stimularea și desfășura
rea unei activități folositoa
re, de larg ecou. în acest 
context, organizația de 
U.T.C. poate fi socotită fac
torul motor al activității, 
tocmai pentru că modul în 
care se concep aici acțiunile 
găsește ecoul favorabil în 
rîndul tinerilor și al organe
lor locale.

VASILE CABULEA

Post-
scriptum

Sportnl la sate Intîmpină, 
dincolo de adeziunea mai 
reținută a tineretului pentru

Îractlcarea lui tn unele 
ocuri, și unele greutăți. Are 

cîteva bariere, creații ale... 
birocrației. Am aflat, bună
oară, că dacă tinerii organi
zează o duminică cultural- 
sportivă, cu care prilej se 
adună oarecari fonduri, aces
tea, obligatoriu, se depun în 
contul comitetului raional 
pentru cultură și artă. De 
ce 7 Apoi, fonduri ce se adu
nă din procentul de doi la 
sută repartizat din veniturile 
cooperativei agricole de pro
ducție pentru activitățile cul- 
turai-artistice și sportive, la 
finele fiecărui an, se depun 
la raion și de aici urmează 
să primească flecare asocia
ție o sumă care se apreciază 
— după ce criterii 7 — că i 
se cuvine. Numai că de 
multă vreme asociațiile să
tești n-au primit asemenea 
„ajutoare" „ce li se cuvin" ; 
de altfel, fondurile destinate 
stimulării și organizării acti
vității sportive, iau adesea 
drumul altor cheltuieli, altor 
destinații. încă ceva : dacă 
Intr-un sat se înfiripă, din 

entuziasm, dăruire și ambi
ție, o echipă de fotbal, bună
oară, asociația sportivă că
reia îi aparține trebuie să o 
afilieze la F.R.F. : actul cos
tă... 250 lei. Dacă echipa ob
ține rezultate bune și parti
cipă la o competiție locală, 
mai plătește... 250 lei. Apoi 
pentru fiecare legitimație se 
percepe o taxă de 50 lei și 
pentru fiecare viză anuală o 
altă taxă de 30 Iei. De unde 
bani, cînd, așa cum am vă
zut, asociația nu încasează 
nici ceea ce i se cuvine 7 A 
plăti, ca să faci sport, aici 
la sate, este cel puțin o 
anomalie.

Problemele ridicate eer o 
rezolvare rațională, echita
bilă din partea tuturor ace
lora care au In responsabi
litatea lor asemenea sarcini, 
o rezolvare grabnică. Lipsa 
unei reglementări în acest 
sens împiedică inițiativa, 
stînjenește dezvoltarea acti
vității sportive de masă la 
sate pentru că orice fel de 
activitate presupune un mi
nim de mijloace șl condiții 
materiale.

V

0 COMPE

TIȚIE DE

ANVER

GURA

Devenită tradițională, „Cupa 
orașului București" la handbal, 
aflată în acest an la a VIII-a sa 
ediție, reunește la startul între
cerii reprezentative a 5 capitale 
din Europa : Belgrad, Budapesta, 
Moscova. Varșovia și București 
(cu 2 echipe). Competiția debu
tează mircuri în sala Floreasca 
și durează între 15-20 noiembrie. 
Meciurile încep la orele 17. 
Ne-am adresat antrenorului 
emerit N. NEDEF și antrenoru
lui L. PANĂ care se ocupă de 
pregătirea echipelor noastre.

N. NEDEF — antrenorul pri
mei echipe a orașului București :

„Turneul se anunță deosebit 
de atractiv și în același timp 
extrem de greu pentru echipa 
de a cărei pregătire mă ocup 
împreună cu antrenorul E. Tro- 
fin. Spun deosebit de important 
deoarece atît jocurile din cadrul 
actualei ediții a „Cupei orașului 
București" cît și cele din viito- 
trul sezon de iarnă (25 noiem
brie — 5 decembrie turneul în 
R.F. a Germaniei, 17 decembrie, 
la București cu R.F. a Germaniei, 
25-27 februarie 1968, cu Islanda 
la București și Cluj șl 8—10 
martie 1968, cu Elveția la Bucu
rești și Cluj) vor sta la baza 
selecționării și formării lotului 
național pentru viitoarea ediție

a campionatului mondial. Fiind, 
în același timp, și extrem de 
greu deoarece în actualul lot se 
află o serie de jucători debu
tant! (Spec, Pap, Roth), iar ad
versarii noștri deși vin sub 
denumirea de selecționate ale 
orașelor Belgrad, Budapesta, 
Moscova și Varșovia, sînt In 
realitate naționalele țărilor res
pective despre a căror compor
tare excelentă la trecuta ediție 
a campionatului mondial de 
handbal ce a avut loc în Suedia 
în ianuarie a. c., se cunosc des
tule lucruri. Sperăm însă că 
atît pregătirea făcută cît și îm
pletirea armonioasă a experien
ței jucătorilor consacrat! cu vi
goarea și dorința de afirmare a 
tinerilor, să ducă la obținerea 
unor rezultate pe măsura presti
giului internațional de care se 
bucură handbalul românesc. 
Iată de altfel lotul care va fi 
întrebuințat în această competi
ție : Negovan, Penu, (portari) — 
Gruia, Costache II, Popesen. 
Iacob, Samungi, Oțelea, Guneș, 
Roth, Goran și Spec.

L.PANĂ — antrenorul lotului 
de tineret al Bucureștlulul : 
„Majoritatea jucătorilor actualu
lui lot de tineret sînt debutant! 
și foarte tineri — 18-20 ani. 
Este un lot de Încercare, l-aș 
putea numi chiar un lot de

cunoașteri șl definitivări. Cu
noașteri In jensul că vom urmări 
posibilitățile tehnice șl fizice In 
condițiile unor adversari valo
roși ale tinerilor Dan Marin, 
Lascăr, Dan Vlad pe care in
tenționăm să-i promovăm în 
lotul A, definitivări în sensul că 
vor fi verificați pentru ultima 
dată — dacă au posibilități sau 
nu de a fi promovați în lotul 
prim — Paraschiv, Savu și Ro
taru. Deși condițiile sînt destul 
de vitrege — mulți jucători de- 
butanți în asemenea întîlniri in
ternaționale, alții plecați în 
R.D.G. cu echipa de juniori (în- 
greunînd In felul acesta proce
sul de omogenizare), sportivii 
noștri slnt hotărlți să facă totul 
pentru a nu știrbi prestigiul 
vechiului lot de tineret care la 
primul criteriu mondial din 
Olanda, dp anul acesta, situîn- 
du-se pe locul întîi, a cîștigat 
laurii.

Vom folosi pe parcursul pre
zentei confruntări următorul lot 
de jucători : Dincă, Orban, (por
tar), Paraschiv, Savu, Moldovan, 
Dan Marin, Gheorghievicl, Ro
tam, Eremia, Dan Vlad, Gațu, 
Bota, Stoica, Lascăr șl Kslchit",

VIOREL PAUNESCU

• Sala Floreasca, va găzdui, 
marți 14 noiembrie de la orele 
17,30 Intîlnirea internațională de 
lupte greco-romane, dintre re
prezentativele României și R. F. 
a Germaniei.

• Dubla Intllnire internațio
nală la hochei pe gheață dintre 
reprezentativele României șl 
R. D. Germane se va desfășura 
pe patinoarul artificial „23 Au
gust" în zilele de 18 și 19 noiem
brie de la orele 18.

Miercuri, 15 noiembrie, de la 
orele 18, selecționata de hochei 
a orașului București, întîlnește 
pe patinoarul artificial „23 Au
gust" puternica echipă ceho
slovacă Skoda Plsen care, pe 
același patinoar, Joi de la ora 18, 
va primi replica selecționatei 
de tineret a Bucureștiului.

• Turneul final al campiona
tului republican individual 
masculin de șah continuă să se 
desfășoare tn aula Intitutului 
de petrol, gaz» și geologie tn 
fiecare zi de la orele 16,30.

• Arena „Voința* găzduiește, 
tn zilele da 17, 18 și 19 noiem

brie de la orele 8, finalele cam
pionatului republican de popice 
individual și perechi (masculin).

• Meciul de baschet din ca
drul „C.C.E" dintre campioa
nele feminine ale României și 
Turciei — Politehnica București 
și respectiv Gâzi Egitim Sport 
Ankara — va avea loc vineri 
de la ora 19 în sala Floreasca.

• Turneul internațional de 
scrimă la care participă echi
pele T.S.K.A. Moscova, Honved 
Budapesta, Legia Varșovia și 
Steaua București se va desfășura 
între 18—22 noiembrie, de la 
orele 9 și 17, în fiecare zi tn 
sala „Steaua".

« Partidele de rugbi Progre
sul—Rulmentul Bîrlad și Dina
mo—Știința Petroșeni, se vor 
disputa la 19 noiembrie cu în
cepere de la ora 9,30, pe tere
nul Constructorul, iar jocul Ra
pid—Farul pe Stadionul Giulești 
de la ora 11.
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ARĂTURILE DE TOAMNĂ

EFECTUL
TĂRÂGÂNELII...

Deși araturile pentru însă- 
mînțările de primăvară ar tre
bui să constituie lucrarea ce 
concentrează aproape întreg 
potențialul de forțe din uni
tățile agricole, in cuprinsul 
raioanelor Urziceni și Slobo
zia tabloul muticii nu înfăți
șează nici pe departe acest 
aspeot. în cooperativele agri
cole din raionul Urziceni, spre 
exemplu, la sfîrșitul săptămînii 
trecute erau nearate poete 
23 000 hectare, iar în Cele din 
raionul Slobozia circa 25 000 
hectare — ceea ce reprezintă 
tn jur de 50 la sută din în
treaga Suprafață destinată în- 
sămînțărilor pentru primăva
ră. Unele cauze ale întîrzieri- 
lor sînt generate de modul 
cum se lucrează în coopera
tivele agricole, unde nu se asi
gură cimp de lucru tractoa
relor. Așa se întâmplă la co
operativele din Pelinu, Roși
ori, Moldoveni, Fierbinți și 
Alexeni, din raionul Urziceni, 
Amara, Andrășești și Colilia 
din raionul Slobozia, unde e- 
liberarea terenului de porumb, 
coceni și tulpine de floarea- 
soarelui era în avans doar cu 
40—50 hectare, c6ea ce în
seamnă că, practic, tractoare
le nu au front de lucru decît 
pentru d zi.

Sînt însă și cauze câte se 
datorează brigăzilor de trac
toare. Tractoriștii încep lucrul 
tîraiu și se retrag din cîmp

foarte devreme. La Malul Ro
șu, Jilavele, Satul Mare, de 
pildă, deși există destul teren 
eliberat, puterea de lucru a 
tractoarelor e folosită incom
plet. Un oalcul ne arată că 
dacă S6 lucrează în ritmul ac
tual, ăr fi necesare încă 30-40 
zile pentru terminarea arătu
rilor, ori asta înseamnă un 
risc prea mare pentru cali
tatea însămînțăirilor de primă
vară, pentru nivelul produc
ției. în âstfel de situații sînt 
cooperative, ca cele din Bălă
cim Patrii Urâți, Sf. Gheorghe, 
Fierbinți. Valea Măcrișului 
din raionul Urziceni, Cio
china și Muntehi-Buzău din 
raionul Slobozia care au 
nearate suprafețe între 
1 100 și 1 800 hectare.

Timpul, din ce în ce mai 
instabil, impune sporirea efor
turilor pentru efectuarea cu 
viteze de lucru zilnice mărite 
a arăturilor pentru ogor. Or
ganele agricole raionale, tre
buie să urmărească îndeaproa
pe mersul campaniei și să 
permită mutarea tractoarelor 
și remorcilor din unitățile 
care au terminat lucrările, în 
cooperativele care sînt rămase 
în urmă. De asemenea, e ne
cesar să se treacă Ia schim
buri de lucru prelungite pen
tru tractoare, lat micile re
parații să nu mai fie motive 
de staționare.

N. CO$OVeANU

Pe rampa de apropiere, transport și sortare a masei lemnoase exploatate a Exploatării forestier» 
Izvorul Tisei (1. F. E'ehoiu)

Foto: AGERPRES
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Două laturi inseparabile

INERȚIILE 
PUBLICITARE

, și viața
Cred că la Oră aceasta nu 

trebuie făcute prea multe 
raționamente pentru a de
monstra faptul că între pu
blicitate și gradul de civili
zație ăl unei așezări umane 
există 0 legătură directă.

Cred, de asemenea, că nu 
sînt necesare multe comen
tarii pentru a demonstra că 
viața muzicală, independent 
le gradul ei de elevație, de 
valorile artistice pe care le 
vehiculează, necesită o acti
vitate publicitară informa
tivă; atractivă, pe deplin edi
ficatoare.

Din păcate, însă, asemenea 
axiomatice relații Sînt de
parte de știința unora dintre 
instituțiile muzicale șart foru
rile noastre publicitare.

Cel mai ilustrativ exemplu 
ni-1 oferă desigur, în acest 
sens afișajul Capitalei. Un 
bucureștean dornic să vadă 
unul din afișele Filarmonicii 
saU ale orchestrei Radiotele- 
viziuhii Va trebui să facă, 
vrîhd-nevrînd, un drum la 
Ateneu, lă sala de concerte 
din strada Nuferilor sau cel 
puțin în cartierele, atît de 
puține, în care n-au avut loc 
în prezent transformări edi
litare.

Arterele principale ale 
Bucureștiului, toate punctele 
frecventate ale Capitalei 
(să amintim numai cîteva căi 
de maximă importanță : Șo
seaua Berceni — Magistrala 
Nord-Sud — Bd. Bălcescu 

ț — Piața Victoriei — Piața 
Scînteii — Aeroport sau Dru
mul Taberei — tot Cartierul 
Cotroceni — Bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Calea Victoriei 
— Bd. Aviatorilor etc. etc.) 
sînt de 7—8 ani lipsite de 
pitorescul colorit al standu
rilor de afișaj, Sînt lipsite 
de posibilitatea oricărei in
formări artistice.

Inerțiile in domeniul pu
blicității muzicale nu se 
opresc însă numai la afișaj.

Nici una din marile insti
tuții muzicale nu ne-a lăsat 
pină în prezent impresia 
căutării unor noi formule de 
publicitate.

Pliantele editate în ultimul 
timp pentru o stagiune sau 
pentru un trimestru repre
zintă o inițiativă remarcabilă 
pentru o privire de ansam
blu asupra mobiiurilor unei 
agende muzicale, dar ele nu

muzicală

Duminică 12 noiembrie. Ora 
8,30. în mărea hală a Secției 
de motoare a Uzinei „23 Au
gust1' s-a dat startul In ultima 
„etapă" a Olimpiadei tineri
lor strungari organizată de 
Comitetul raional U.T.C. 23 
August, Concurența, tineri 
strungari de la marile uzine 
ale raionului — Uzina „23 
August," Mase plastice, 
F.M.U.A.. F.C.M.E., Electro- 
aparataj, MetalbplobuS — 
se află tn fața penultimului 
„sprint" ■ finala probelor 
practice.

Unul dintre „arbitrii" com
petiției — tov. ing. Papaianu 
Nicolae, secretar cu proble
mele economice la Comitetul 
raional 23 August ne explică :

— Finăliitii olimpiadei sînt 
„campionii" uzinelor raionu
lui nostru COncvrtml orgăni-

V I Z I T E L E
MINISTRULUI FRANCEZ

pot suplini nevoia unei In
formări sistematice, opera
tive, atractive, profund mo
bilizatoare.

Notațiile asupra reperto- 
riilor înserate la sfîrșitul ori
cărui program de sală, în
tregul material publicitar al 
marilor instituții muzicale, 
anunțurile publicitare muzi
cale de la Radio și Televizi
une ăr trebui să dobîndească 
în acest sens toate atributele 
unor succinte și competente 
avancronici muzicale capa
bile a atrage publicul spre 
Sălile de concerte, de a îm
părtăși intențiile dirijorale, 
de â dărui cititorilor prima 
cheie pentru înțelegerea me
sajului uneia sau alteia din
tre piesele integrate unul 
program.

în sfîrșit, într-o discuție 
asupra imperativelor publi
cității muzicale ar trebui să 
mai subliniem insipiditatea 
uhora dintre programe și 
texte difuzate de O.S.T.A., 
lipsa de interes (de acum 
decenal) al Filarmonicii în 
tipărirea „Cărții de âUr“ (o 
excelentă carte de vizită pu
blicitară în care își exprimă 
gîhdurile despre arta inter
pretativă românească zeci de 
artiști Străini de la Richard 
Strauss si Casals, la Barbi
rolli, Menuhin și Oistrach), 
banalitatea grafică a publi
cațiilor informative ale 
„Electrecord“-ului care ră
mâi, de altfel, publicații a- 
dresate librarilor și nu pu
blicului. inexplicabila dispa
riție a întîlnirilor din sala 
magazinului „Muzica" din
tre public și realizatorii dis
curilor românești, lipsa de 
farmec a tipăriturilor publi- 
îitare ale Filarmonicii Muzi
cale etc. etc.

Fiecare instituție muzicală 
este posesoarea unui fond 
special care-i poate permite 
o bogată activitate publici
tară.

Esențial este doar ca aceste 
mijloace financiare să fie 
folosite în scopul unei reale 
activități de popularizare ar
tistică pornind de la convin
gerea că o creatoare activi
tate publicitară face parte 
Integrantă din opera de 
răspîndire în mase a valori
lor artei muzicale.

IOSIF SA VA

Olimpiada 
tinerilor meșteri

>

S - a redeschis ,,M uzeul
C. I. și C.C. Nottar a"

în Capitală a fost redeschis 
luni după-amiază. într-un ca
dru festiv, „Muzeul C. I. și C.C, 
Nottara".

Muzeul situat în Bd. Dacia 
nr. 51, este deschis zilnic între 
orele 10—13 și 16—19 (luni în
chis). (Agerpres)

zat pe etape — secție, ate
lier, uzină — a cuprins cei 
mal buni strungari ai fiecă
rei uzine. CtștigătOrii locu
rilor I și ii participă azi la 
faza finală. Ei au trebuit să 
facă față unor exigențe deo
sebite . probe teoretice și 
practice, care au Verificat 
nivelul cunoștințelor lor pro
fesionale. Scopul întrecerii 
este de a îndemna tinerii 
muncitori să-și perfecționeze 
neîncetat pregătirea teoretică 
și măiestria profesională, să 
fie la curent cu ultimele 
noutăți tehnice in domeniul 
lor de activitate. Premiile — 
excursii organizate în nordul 
Moldovei și pe Dunăre, Cărți 
tehnice și beletristice, mate
riale sportive etc.

întrecerea continuă. Cu 
atenția încordată tinerii meș
teri urmăresc turația rapidă 
a mașinii, cuțitul care muș
că din metalul alb eu preci
zie milimetrică. Proba este 
dificilă: executarea unei
piese din fabricația curentă 
a motorului MB-336. Este 
un adevărat „contratimp" al 
preciziei șt îndemînării.

Pe „foile de arbitraj" con
statăm că in frunte se află 
tinerii strungari Ristea Petre 
de la F.M.U.A, și Ftaeu Nico
lae de la Uzina „23 August"
— (în fotografie). Ei au ocu
pat intr-adevăr „la sosire" 
locurile I și respectiv II.

Ultima etapă a olimpiadei
— finala probelor teoretice
— va avea loc la Casa raio
nală de cultură, Joi 16 noiem
brie, cînd se va cunoaște nu
mele „campionului absolut". 
Pină atunci le urăm mult 
succes tinerilor muncitori.

PETKE JUNIE

MAURICE
PRIMIRE LA 
CONSILIULUI

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni la amiază pe 
Maurice Schumann, ministru de 
stat însărcinat cu cercetarea 
științifică, probleme atomice și 
spațiale al Franței.

La întrevedere au participat 
Roman Moldovan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice și ing. 
Nlcolăe Sîrbu, vicepreședinte al

SCHUMANN
PREȘEDINTELE 
DE MINIȘTRI
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice

Au fost de față ambasadorul 
Franței la București, Jean 
Louis Pons și Philippe Cuvlllier, 
consilier al ministrului francez.

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost discutate unele 
probleme privind dezvoltarea 
colaborării științifice șl tehnice 
între România și Franța.

(Agerpres)

Convorbiri oficiale
La Consiliul Național al Cer

cetării științifice au început 
luni dimineață convorbiri ofi
ciale între vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Roman 
Moldovan, președintele Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice, șl Maurice Schu
mann, ministru de stat însărci
nat cu cercetarea științifică, 
probleme atomice si spațiale ai 
Franței.

La convorbiri participă, din 
partea română, acad. Horiâ Hu
lubei șl ing. Nicolae Sîrbu, 
vicepreședinți ai Consiliului 
Național al Cercetării Științifi
ce, prof. Mihai Drăgănescu șl

prof. Alexandru Spătaru, mem
bri în Biroul Executiv al 
C.N.C.S., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și C.N.C.S. Din partea 
franceză participă : Philippe 
Cuvillier șl Raymond Toussaint, 
Consilieri ăl ministrului de stat 
francez, precum șl Jack Ligot, 
consilier al Ambasadei Franței 
lă București.

în cadrul convorbirii sînt 
abordate probleme privind o- 
rientarea, coordonarea și îndru
marea activității de cercetare 
științifică din România și Fran
ța, precum și posibilitățile de 
lărgire a colaborării tehnico- 
științlfice între cele două țări.

într-0 școală din Galați

De ce nu ajung fiarele 

in mina abonaților?
Sediul comitetului U.T.C. 

de la Grupul școlar sanitar 
din orașul Galați. Tovarășul 
director adjunct, Grigore 
Rusu. ne informează cu nou
tățile „la ti* : în scoală au 
avut loc alegerile U.T.C.; 
treburile au intrat pe un 
făgaș bun.

Sosit între timp, locțiito
rul secretarului U.T.C.. fon 
Mînea, întărește spusele to
varășului director cu argu
mente... de specialitate în 
comitet au fost stabilite res
ponsabilități pe fiecare om 
în carte, programul de ac
tivități cuprinde acțiuni in
teresante. dintre care unele 
au și început să prindă 
viată. Ascult si mă bucur. 
Privirea. însă — ah, indis
creta privire de reporter I — 
aleargă în jur. iscodind în
căperea. Ochii ml se opresc 
cu insistentă asupra unei 
stive respectabile de ziare. 
Interlocutorii nu observă sau 
se fac că nu observă. Privi
rea. însă. îndărătnică...

— Știți, încearcă o scuză 
Ion Mînea. o neglijență de 
2—3 zile. Pregătiri... adu
nări... Nu s-au mai distribuit 
elevilor ziarele, Mai exact 
spus, n-am observat. Timpul, 
Stiti dv...

Cercetez data apariției

ziarelor : cea mal veche — 
20 octombrie; ultima — 2
noiembrie. Așadar. 13 zile. 
Treisprezece zile ziarele 
n-au mai ajuns în mîna e- 
levilor. n-au mai fost citite. 
Din curiozitate întreb 
ce oaspeți au avut în 
ultima vreme. Aflu astfel că 
pe aici, prin sediu, âu tre
cut șl tovarăși de la comite
tul orășenesc U.T.C.

— Eu am fost acum 3 zile, 
am lucrat chiar tn sediul co
mitetului U.T.C., dar proba
bil n-am observat, ne răs
punde. la telefon, tovarășul 
Vasile Porumbolu. secretar 
al Comitetului orășenesc 
U.T.C. Galati.

Ciudat! Tovarășul Porum- 
boiu a lucrat în sediul aces
tui comitet trei zile. Șl-n 
toate aceste trei zile „n-a 
putut observa" că din cele 
patru scaune, cite se aflau 
aici, trei erau ocupate de 
teancuri de ziare, aproxima
tiv 600 de exemplare.

în acest timp elevii au 
solicitat să 11 se distribuie 
ziarele. în fine, tot o trea
bă de... observație.

T. OANCEA
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far în salariul total al mun
citorilor — măsură prevă
zută în recenta Hotărîre — 
corelarea mai bună a sala
riilor tarifare pe categorii 
sînt cerințe absolut necesa
re. în activitatea noastră în- 
tîmpinăm următoarea greu
tate : la un moment dat a- 
veam la aceeași meserie și 
categorie două salarii tari
fare ca, de pildă, la trans
port greu, tinichigii, insta
latori. Introducerea în ca
drul fiecărei categorii a 
unui număr de trepte 
tarifare, precizarea con
cretă a criteriilor pe 
baza cărora conducerea 
întreprinderii va asigu
ra trecerea la o treaptă 
superioară vor determina și 
schimbarea unor mentalități 
greșite, de genul „fabrica 
este datoare să-mi asigure 
cîștigul". Devine din ce în 
ce mai clar faptul că fie
care își asigură cîștigul, 
trebuie să și-l asigure, iar 
acesta depinde direct de 
gradul de stăpînire a profe
siei, de pasiunea și răspun
derea pe care le investesc 
în ceea ce fac, de respecta
rea disciplinei.

în ce privește norma
rea, optăm pentru o nor
mare bazată pe parametrii 
planificați ai mașinii. O 
cale și mai bună ăr fi sta
bilirea normelor după indi
cațiile din „cartea mașinii". 
Acest lucru impune însă a- 
sigurarea celor mai bune 
condiții pentru desfășurarea 
normală a procesului de 
producție.

îmbunătățirea activității 
întregului colectiv se va re
flecta în creșterea rentabili
tății. Așa cum se arată în 
Hotărîre, cu dt benefi

ciul realizat peste plan va fi 
mai mare, cu atît va crește 
și fondul de premiere. S-a 
pornit de la o idee bună, 
aceea de a se da prime pen
tru rezultate deosebite. Cu 
timpul însă, datorită unor 
neajunsuri, s-a ajuns la cî
teva rînduri de prime. 
Ne-am încurcat în ele (șofe
rii de pildă au cinci rînduri 
de prime). Din această cau
ză unii muncitori au ajuns 
să considere prima ca un 
adaus permanent la salariu. 
Ni se pare justificată mă
sura ca premierea să Se facă 
la finele anului, cînd există 
posibilitatea privirii în an
samblu a activității desfă
șurate, cînd se pot cîntări 
mai bihe rezultatele fiecă
ruia. în acest fel prima va 
deveni cu adevărat stimula- 
torie, și se vor înlătura u- 
nele neajunsuri nu fără im
portanță. în primul rînd 
muncitorii nu vor mai de
pinde de maiștrii și șefii de 
sectoare, care încercau să 
obțină o sumă mai mare, 
să-i „mulțumească" pe toți, 
în al doilea rînd se va în
lătura o optică greșită potri
vit căreia criteriul cel mai 
important pentru premiere 
era prezența la serviciu. 
Pentru existența unei pro
porții juste și înlăturarea 
oricărui subiectivism, pro
punem ca primele să fie sta
bilite pe baza unor parame
tri ce trebuie realizați ; nu
mărul acestora să fie cît 
mai mic dar cu putere de 
sinteză. în al treilea rînd 
specialiștii vor putea fi fo
losiți integral pentru rezol
varea sarcinilor de produc
ție. în prezent circa 150 de 
maiștri, șefi de sectoare 
pierd lunar cîte 2 Zile pen
tru propuneri, calcularea

primelor etc. Se vor cîștlga 
deci 300 zile/om. Propunem 
să se reglementeze și pro
blema ajutorilor de maiștri, 
categorie existentă numai în 
industria ușoară. Există o 
mare disproporție între a- 
ceștia, ridicați din rîndul 
muncitorilor mai buni, și 
maiștrii absolvenți ai școlii 
respective. Ajutorii de meș
teri datorită faptului că 
lună de lună primesc o pri
mă (Circa 300 lei) în afara 
primei trimestriale, ajung să 
depășească cîștigul maiștri
lor, lucru care nu ni se 
pare firesc. De aceea pro
punem ca și ajutorii de 
maiștrii să fie premiați Ia 
finele anuiui cînd se poate 
verifica practic eficiența 
muncii lor.

Recenta Hotărîre prevede, 
pe bună dreptate, acordarea 
unor premii excepționale 
pentru rezultate deosebite. 
Este necesară o delimitare a 
acestor „rezultate deosebi
te". Greșit se proceda 
cînd un muncitor ajutîn* 
du-1 pe altul să-și realizeze 
planul, a fost trecut lă „pri
mă excepțională". Primele 
excepționale să se acorde 
cu mult discernămînt, pen
tru contribuție DEOSEBITA 
la obținerea unor rezultate 
imediate, cu mare eficiență.

îmbunătățirea sistemului 
de salarizare și majorarea 
salariilor, complexul de mă
suri propus la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 5—6 octombrie 
a.c. vor determina o dez
voltare puternică, armo
nioasă a economiei, crește
rea avuției naționale, ridi
carea bunăstării poporului, 
coordonate ale. înfloririi și 
prosperității națiunii noas
tre socialiste.

Posibilități largi 
de organizare științifică a

susținut propunerea ca din 
cei 12 indicatori de plan 
actuali să nu rămînă decît 
5—6 indicatori care sînt ca
pabili să exprime și să-i sub
stituie și pe ceilalți. Iată un 
exemplu : la capitolul muncă 
Și salarii există în prezent 
3—4 indicatori care pot fi 
înlocuiti foarte ușor cu unul 
singur și anume cel mai re
prezentativ ; — productivi
tatea muncii. De asemenea, 
indicatorii financiari pot fi 
reduși și exprimați prin- 
tr-unul singur: cheltuielile la 
1 000-a de lei producție mar
fă.

Nicolae Popescu, director 
comercial : „Numărul pro
duselor repartizate centrali
zat pot fi reduse simțitor. 
Aceasta prin încheierea de 
contracte direct Intre furni
zor și beneficiar fără inter
mediul ministerelor. Aceasta 
se va putea realiza foarte 
bine cu ajutorul centralelor 
industriale care sînt — a spus 
vorbitorul — mult mai ope
rative în executarea tuturor 
comenzilor atît din partea 
beneficiarilor cît și din par
tea furnizorilor."

Elvira Popescu — șef ser
viciu organizarea muncii : 
„Apreciez în mod deosebit 
prevederile referitoare la 
răspunderea materială ce va

trebui să revină tuturor ca
drelor. . Combinatul nostru â 
depășit cu 4 milioane fon
dul de salarii în acest 
an. A plătit în același 
timp 2,2 milioane lei premii 
deși după cum se știe planul 
nu era realizat, combinatul 
avînd o restantă de 93 mili
oane lei. în aceste condiții 
era firesc ca întregul colec
tiv de Ia operator și pină la 
director general să nu fie 
remunerat în mod stimulator, 
în directive se prevede, de 
asemenea, reducerea numă
rului de rețele tarifare de 
la 18 la 6—8. Este o preve
dere foarte binevenită, în 
combinatul nostru de pildă 
se aplică în prezent doar 11 
rețele dar și acestea în unele 
situații foarte curioase. De 
pildă, la aceeași calificare 
profesională se primesc sa
larii foarte diferite. Electri
cienii noștri sînt, cuprinși în 
trei rețele și retribuit! în 
trei feluri".

Searlat Marinescu — ingi
ner șef energetic : ..Fabricile 
constructoare de mașini de 
experimentări și aparate să 
fie obligare să elaboreze no
menclatoare de piese de 
schimb șl să aibă totodată 
în planurile lor economice 
obligativitatea fabricării I

producției
acestor piese de schimb pen
tru toți beneficiarii. Susțin 
această propunere deoarece 
una din cauzele care au dus 
la rămînereâ în urmă este 
și lipsa unor piese de schimb 
mici dar foarte necesare".

Emanoil Dicu — econo
mist : „In cadrul viitoarelor 
centrale industriale și chiar 
în întreprinderile mai mari 
să se inițieze cursuri de 
scurtă durată în cadrul că
rora să se expună cicluri de 
conferințe cu caracter docu
mentar pe teme de organi
zare științifică a producției 
și a muncii. Să se înființeze 
servicii de documentare în 
toate centrele industriale 
precum și unități de proiec
tare și de cercetare. în ca
drul temelor de proiectare 
propun să se prevadă un ca
pitol nou în care să se tra
teze „organizarea muncii și 
conducerea producției".

Și din relatările celorlalți 
vorbitori a reieșit cu clari
tate hotărîrea colectivului 
combinatului chimic de a-și 
recupera în scurt timp rămî- 
nerile în urmă, organizîn- 
du-și producția după criterii 
științifice, așa cum prevăd 
directivele de partid.

M. DUMITRESCU
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Plecarea in Iran
a unei delegații

a M.A.N.
Luni a plecat spre Iran o 

delegație a Marii Adunări Na
ționale, condusă de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, care, la invitația 
Senatului Iranian, va face o 
vizită în această țară.

Din delegație fac parte depu
tății : acad. Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei, pre
ședintele Comisiei pentru sănă
tate, prevederi și asigurări so
ciale a M.A.N., Vasile Mateescu, 
președintele Sfatului popular 
regional București, președintele 
Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură a M.A.N., Emil

Oniga, director general al Uzi
nelor „Tractorul" din Brașov, 
prof. univ. Stanciu Stoian, scrii
torul Siitd Andras și ing. Teo
dora Șerșun.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Con
stanța Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheorghe 
Necula, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, membri ai Consiliului de 
Stat, președinții unor comisii 
permanente ale M.A.N., depu- 
tați ai M.A.N., și alte persoane 
oficiale.

A fost prezent, de asemenea, 
Soltan H. V. Sanandaji, amba
sadorul Iranului la București.

(Agerpres)

înapoierea
din U.R.S.S.

a delegației U.T.C.
Luni dimineață s-a înapoiat 

în Capitală venind din Uniunea 
Sovietică delegația U.T.C. con
dusă de tovarășul Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
care, la invitația C.C. al 
U.T.C.L„ a participat lă festivi
tățile prilejuite de sărbătorirea 
celei de-a 50-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. La sosire au fost pre- 
zenți secretari ai C.C. al U.T.C., 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C., activiști. Au fost de față, 
funcționari ai ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

TELEVIZIUNE

14 NOIEMBRIE 1967
Teatrul național „I. L. Cara- 

giale" sala Comedia „APUS DE 
SOARE", ora 19,30 ; Sala Studio 
„JOCUL ADEVĂRULUI", ora
19,30 ; Opera Română „TRA- 
VIATA" ora 19.30 ; Teatrul de 
comedie „OPINIA PUBLICA", 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra", „UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚĂ", ora 20 : Sala 
„C. I. Nottara" „HENRIC IV" ; 
ora 19,30; Sala Studio „CÎND 
LUNA E ALASTRA", ora 20 ; 
Teatrul Evreesc de stat „ÎNȚE
LEPȚII DIN HELEM" ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" „CORI
GENTĂ LA DRAGOSTE", ora 
16 ; Teatrul Țăndărică „IAR

MAROCUL PITICULUI CLIP' 
ora 17.

O FATA FERICITA
—cinemascop—

rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45), București 
(orele 9; 11,15; 13,15; 16,30;
18,45; 21).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 16,45; 19; 21,15),
Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,30; 20,45), Modern
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21).

OPRAȚIUNEA CROSSBOW 
—cinemascop—

rulează la Gloria (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 8; 10,30; 14; 16,30: 
18; 20,30), Melodia (orele 8,45: 
11,15; 13,45; 16,15 18,45; 21,15), 
Flamura (orele 9; 11,30; 15,30; 
18; 20,30).

OAMENI ÎN RULETĂ
rulează la Victoria (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,25),
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15; 
16.30; 18,45; 21).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fes
tival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

PE CER TRECE 
CARUL MARE

rulează la Lumina (orele 8,45 
—16 în continuare ; 18,30;
21).

PROGRAM PENTRU COPII — 
dimineața

CANALIILE
rulează la Doina după-amiază 
(orele 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15).

CINE CĂLĂREȘTE

UN TIGRU ?
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30), Drumul Sării (orele 
15; 17,30; 20).

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 2, 
U.R.S.S., LABORATORUL VIE
ȚII, VECINII ; DESPRE FU
MAT, ORAȘUL FĂRĂ STRĂZI 

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

FANTOMA» CONTRA 
SCOTLAND YARD 
—cinemascop—

rulează la Giulești (orele 
10,30; 15,30; 18; 20,30). Colen- 
tina (orele 14,15; 16,15; 18,15;
20.30) .

RĂZBUNĂTORII
rulează la înfrățirea (orele 
14; 16; 18; 20.30). Miorița (ore
le 9,30; 11,30: 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

PASAREA PHONÎX 
rulează la Dacia (orele 7,30—
20,30 — în continuare).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Buzești (orele 14,18) 
16,30; 18,45; 21). Arta (orele 

10—14 în continuare 16,30; 
18,30; 20,30).

ÎN FIECARE ZI 
SĂRBĂTOARE 
—cinemascop—

rulează la Crîngași (orele 
15,30; 17,45; 20,15).

VESELIE LA ACAPULCO
rulează la Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

SUBTERANUL
—cinemascop—

rulează la Bucegi (orele 9—13 
în continuare; 16; 18,15;
20,30),  Popular (orele 14; 16; 
18.15; 20,30).

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

AMPRENTA
rulează la Vitan (orele 14,30;
16,30; 18,30; 20,30).

SINBAD MARINARUL
rulează la Aurora (orele 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30),
Floreasca (orele 9; 11.30; 15,30; 
18; 20,30).

CINE VOIA S-O UCIDĂ
PE JESSIE ?

rulează la Munca (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

SPARTACUS —cinemascop— 
(ambele serii)

rulează la Moșilor (orele 
15,30; 19,30).

JANDARMUL LA NEW YORK 
cinemascop

rulează la Cosmos (orele 14; 
16; 18,15; 20,30).

SURCOUF. TIGRUL 
CELOR 7 MARI 
cinemascop

rulează la Viitorul (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

PROSTĂNACUL
rulează la Volga (orele 9;
13,30 — în continuare 15,45; 
18,15; 20,45).

AGONIE ȘI EXTAZ 
cinemascop

rulează la Rahova (orele 15; 
18; 21).

SINGUR PE LUME
rulează la Progresul (orele
10,30; 15,30; 18; 20,30).

SUS MÎINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

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

POVESTEA ȚARULUI 
SALTAN
—cinemascop— 

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

FARAONUL — cinemascop — 
(ambele serii)

rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 19).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15).

UN MINUT DE ADEVAR — 
Cinematecă

(de la 13—18 noiembrie a.c.) 
dimineața.

SFIDAREA
rulează la Central (orele 9; 
13,30; 18.30; 20,45).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
(orele 11,15; 16).

17,30 — întîlnirea internațio
nală de lupte greco-romane din
tre reprezentativele României și 
R. F. a Germaniei. (Transmi
siune de Ia sala sporturilor Flo
reasca) ; 18,15 — în direct...
Frumos, dar și rentabil (trans
misiune de la fabrica de porțe
lan din Cluj) ; 18,45 — Pentru 
copii : „Ulcica de lut" de Titei 
Constantinescu. Film : „Greiere
le și furnica" ; 19.20 — Pentru 
tineretul școlar. Școli și tradi
ții ; 19,45 — Telejurnalul de
seară ; 20,05 — Film serial :
Aventurile lui Tarzan ; 20,35 — 
Seară de teatru. A 12-a noapte 
(Comedie de W. Shakespeare). 
Interpretează colectivul Teatru
lui „Matei Millo" — Timișoara.



Vietnam:

Pierderi grele 
suferite de in

NOTE D E

terventionisti-> J

Aproape 550 de militari 
americani au fost uciși sau 
răniți în timpul luptelor 
grele purtate cu unități 
ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietna
mul de sud, care au lansat 
în ultimele zile atacuri vi
olente în zona platourilor 
înalte și alte regiuni din 
Vietnamul de sud.

hot
Minerii britanici resping

Sosite în ajutorul unităților a- 
mericane aflate sub tirul puter
nic al mortierelor patrioților, în 
cursul zilei și nopții de sîmbătă, 
avioane ale S.U.A., între care 
bombardiere „B-52", au efectuat 
120 de raiduri, bombardînd cu 
napalm regiunile în care acționau 
forțele patrioților. Două avioane 
„F-4-Phantom“ au fost dobo- 
rîte de tirul unităților antiaeri
ene ale F.N.E.

O coloană de infanterie a gu
vernului saigonez, însoțită de ve
hicule blindate, a suferit pierderi, 
calificate chiar de autoritățile de 
la Saigon drept „grele". Coloa
na de infanterie venea în spriji
nul unei unități saigoneze care 
căzuse într-o ambuscadă organi
zată de unități ale Frontului Na
țional de Eliberare.

Regiunea Dak To, 
află puternice unități 
a fost din nou ținta
Frontului Național de Eliberare. 
Agenția FRANCE PRESSE re
levă că aerodromul de la Dak 
To și pozițiile americane din a- 
cest sector au fost din nou ata
cate cu mortiere în primele ore 
ale zilei de luni. Luni diminea
ța, cea de-a patra divizie ameri
cană s-a aflat mai mult timp sub 
tirul patrioților. Unitățile F.N.E. 
au reușit, după ce au pus pe 
fugă forțele saigoneze dintr-un 
sat de munte, să ocupe această 
localitate. înaltul comandament 
american din Vietnamul de sud 
a hotărît să trimită noi întăriri 
în regiunea Dak To.

politica laburistă
Sâptămîna aceasta se anunță deosebit de dificilă pentru 

premierul Wilson și guvernul său, remarcă agenția FRANCE 
PRESSE.

unde se 
americane, 
atacurilor

Geneza dificultăților la care se 
referă agenția citată o constituie 
o adevărată revoltă în rîndul li
derilor unuia din cele mai pu
ternice sindicate britanice cu
noscut ca un sprijinitor activ al 
Partidului laburist — Sindicatul 
național al minerilor britanici. A- 
ceastă revoltă a fost determinată 
de politica preconizată de guvern 
în domeniul energiei, care va fi 
expusă într-o Carte Albă. Deși 
acest document nu a fost publi
cat, conținutul său a fost relatat 
de presă, în urma unor indiscre
ții comise de autorii lui. Cartea 
Albă prevede o reducere sub
stanțială a producției industriei 
carbonifere, ceea ce va atrage 
după sine concedieri masive în 
rîndul minerilor.

îngrijorați de această perspec
tivă, liderii sindicatului minerilor 
au lansat un apel către deputății 
laburiști să se opună politicii gu
vernului în domeniul energiei, cu 
rrilejul dezbaterilor care vor avea 
oc săptămâna aceasta în Camera 

Comunelor. Ei au avertizat că, 
în cazul nesocotirii acestui apel, 
„vor retrage sprijinul acordat 
Partidului laburist și vor încerca 
să creeze un partid nou". (Decla
rația aparține lui Joseph Gorm-

ley, membru în Comitetul exe
cutiv al Partidului laburist). Li
derii sindicali nu s-au mulțumit 
numai cu declarații de intenții, 
ci au trecut și la acțiuni.

Acest climat face ca dezbate
rile din Camera Comunelor asu
pra problemelor politicii în do
meniul energeticii să se anunțe 
deosebit de furtunoase, remarcă 
„DAILY TELEGRAPH", iar 
premierul Wilson va trebui să 
depună eforturi susținute în cu
lisele Westminsterului pentru a 
reduce tensiunea care domnește.

...........................

Procesul

celor 33
Dispariția lui Kim Un era inexplicabilă. Prietenii l-au căutat 

neliniștiți. In locuința sa nimic nu trăda intenția de a părăsi 
Bad Godesberg. Obiectele personale păreau în ordine. Valizele 
se aflau la locul lor ca și cum tînărul fizician nu plecase mai 
departe de sediul institutului la care lucra. Kim Un se pregătea, 
totuși, pentru o excursie în Suedia. Renunțase ? După cîteva 
zile, un student sud-coreean avea să primească de la el cîteva 
rînduri expediate din Paris. Pe plic — un scris străin. Scrisoa
rea inspira bănuieli. Explicațiile nu puteau fi luate în serios — 
afirma lapidar că însoțea un grup de diplomați sud-coreeni ca 
„ghid" în Franța. A fost ultima veste de la el...

Un amănunt: înainte de dispariție un telefon îl chemase la 
ambasada Coreei de sud. Muzicianul Ysang Yun, colaborator al 
postului de radio din Koln, a primit o invitație prin intermediul 
aceluiași oficiu diplomatic. Era solicitat să vină la Seul să se 
ocupe de „anumite probleme muzicale cărora guvernul sud- 
coreean le acordă o atenție deosebită". Lee Ung-no, pe care 
LE MONDE îl califică drept „un pictor renumit" și care con
ducea la Sevres o academie de pictură orientală, s-a văzut in
vitat la... festivitățile consacrate „alegerii" ca președinte a lui 
Pak Cițan Hi. „Invitații" — ajunși în Coreea de sud — n-au 
mai dat nici un semn de viață. Rudele și prietenii s-au alarmat. 
Era, însă, prea tîrziu pentru a-i mai salva.

Numeroși intelectuali sud-coreeni care trăiesc în Europa occi
dentală (mai ales în Franța și R. F. a Germaniei) au dispărut 
în condiții misterioase. La Paris s-au făcut nevăzuți cinci stu- 
denți chiar în ajunul unor examene esențiale pentru cariera lor. 
Studenți buni, serioși, apreciați de colegi și de profesori. In di
ferite orașe se semnalau cazuri identice. De fiecare dată se în
registra apariția în preajma dispăruților a unor sud-coreeni 
necunoscuți, veniți de la Seul. Cine erau ei ? O scrisoare pu
blicată de DIE WELT semnala că 50 de polițiști au sosit din 
Coreea de sud...

Organele polițienești s-au pus în mișcare. Un student sud- 
coreean care, la Diisseldorf, a reușit să scape din mîinile celor 
ce îl capturaseră a dezvăluit afacerea. „Serviciile speciale" ale 
Seulului acționau pentru a răpi pe intelectualii sud-coreeni 
bănuiți de a avea o atitudine potrivnică dictaturii lui Pak 
Cijan Hi. Mai tîrziu, șeful acestor „servicii", generalul Hyong 
Wuk Kim, avea să se laude cu rapiditatea de care dăduseră 
dovadă slujbașii săi.

Răpirile s-au desfășurat paralel cu operațiuni polițienești 
organizate în interiorul Coreei de sud și soldate, în total, cu 
194 de arestări. Unii din cei întemnițați au fost puși în liber
tate. Dar la sfîrșitul săptămînii trecute, 33 intelectuali au apă
rut în fața tribunalului din Seul. In boxa acuzaților se găseau 
mulți din cei care dispăruseră de la locuințele lor din Paris, 
Bonn sau Amsterdam și despre care ambasadele sud-coreene 
dăduseră asigurări că și-ar „vizita" patria. Este adevărat, puși 
în fața unor dovezi incontestabile, domnii ambasadori și-au ce
rut „scuze" iar niște funcționari diplomatici (trei de la Bonn și 
doi de la Paris) s-au reîntors la Seul. Scandalul n-a putut ft, 
însă înăbușit.

Despre acuzații de la Seul se pretinde că ai fi niște pericu
loși „agenți comuniști". LE NOUVEL OBSERVATEUR scrie : 
„In realitate — și aceasta o spune poliția vest-germană — nici 
unul din studenții și intelectualii răpiți nu sînt comuniști. Ei 
sînt democrați, pur și simplu liberali". Mobilul acțiunii între
prinse de spionapd de la Seul îl relatează același săptămînal: 
„Serviciul secret sud-coreean — neliniștit de amploarea con
siderabilă a manifestațiilor de la Seul și de la Pusan împotriva 
regimului proamerican al lui Pak Cijan Hi a început să sus
pecteze intelectualii și studenții sud-coreeni din R.F.G. de a fi 
condus de la distanță această mișcare și a hotărît să dea o 
lovitură".

Prezentîndu-i pe cei arestați LE MONDE scrie : „Cert, ei 
nu sînt apărători zeloși ai regimului de la Seul; ei consideră 
că Washingtonul exercită o influență excesivă în Coreea de 
sud; dorința lor este ca Seulul să se orienteze spre o reunifi- 
care pașnică a țării". Dorințele acestea sînt suficiente pentru 
a furniza „justiției" sud-coreene cel puțin o duzină de capete 
de acuzare... Deasupra unora din cei aflăți în boxa acuzaților 
planează primejdia sentinței capitale.

Răpirile din Europa occidentală și procesul celor 33 de la 
Seul aduc în actualitate realitățile sud-coreene. Basmele cu mi
nunile în materie de „liberalizare" puse în circulație la Wa
shington, pentru a-l face pe Pak Cijan Hi mai... onorabil, s-au 
vădit a fi nefolositoare.

Intîmplările relatate cu lux de amănunte de ziarele franceze 
și vest-germane au darul să zugrăvească destul de exact fizio
nomia unui regim antipopular a cărui supraviețuire se dato
rează în întregime protectorilor săi străini.

EUGENIU OBREA

Opinii favorabile intensificării 
schimburilor economice ale

în cercurile economice americane se apreciază că pentru „a 
nu pierde trenul" („CRISTIAN SCIENCE MONITOR") Statele 
Unite trebuie să intensifice relațiile comerciale cu Europa răsă
riteană, față de care manifestă încă reticențe din motive de 
ordin politic. Economistul Andrew Brichant, care a întocmit 
un studiu în acest sens, subliniază că S.U.A. trebuie să încu
rajeze la un nivel considerabil comerțul cu țările socialiste, 
mai ales că în aceste țări se constată o creștere a prosperității 
economice. Țările Europei occidentale, remarcă autorul, au ob
servat acest lucru și au acționat în consecință. Brichant arată 
că relațiile comerciale dintre Europa răsăriteană și Occident se 
dezvoltă în mod continuu. Din anul 1953, comerțul total a cres
cut de la 2,29 miliarde dolari la 13,93 miliarde dolari în anul 
1966. Studiul relevă că între 1960—1966 ritmul mediu anual de 
dezvoltare a schimburilor comerciale a fost de 15,6 la sută.

Observatorii politici apreciază că extinderea relațiilor econo
mice poate duce la îmbunătățirea climatului politic. în acest 
context, încheie economistul american, Statele Unite nu mai pot 
continua să ignore acest complex industrial al lumii — țările 
socialiste.

Orientul Apropiat
Dezbaterile

Consiliul de Securitate 
a reluat luni dimineața 
dezbaterea situației din O- 
rientul Apropiat, inițiată 
ca urmare a cererii guver
nului R.A.U.

Pînă în prezent au fost depuse 
în această problemă trei proiecte 
de rezoluție unul de către India, 
Mali și Nigeria, celălalt de către 
S.U.A. și ultimul de către 
U.R.S.S.

Primul vorbitor în ședința de 
luni a fost ministrul de externe 
al Izraelului, Abba Eban, care 
a repetat poziția expusă cu prile
jul conferinței de presă din a- 
junul deschiderii dezbaterilor din 
Consiliu. El a respins ca „inac
ceptabil" proiectul de rezoluție al 
celor trei state afro-asiatice și 
a declarat că retragerea trupelor 
izraeliene din teritoriile ocupate 
nu poate avea loc decît ca urma
re a unor tratative directe. De a- 
semenea, el a ridicat problema 
definirii printr-un viitor tratat de 
pace a „unor frontiere permanen
te și sigure" ale Izraelului, con
siderând frontierele stabilite în 
urma acordurilor de armistițiu 
din 1949 ca fiind „fragile și 
vulnerabile". Fără a se pronunța 
în amănunt asupra proiectului de 
rezoluție american, el l-a caracte
rizat ca neacordînd „suficientă 
greutate" cererii Izraelului pri
vind tratative directe cu țările 
arabe.

• EXPOZIȚIE 
ROMÂNEAS
CĂ LA SOFIA

Luni s-a deschis la Sofia cea 
de-a doua Expoziție a cărții ti
părite de Editura Academiei 
Republicii Socialiste România.

Expoziția a fost deschisă de 
acad. Iachim Boncev, care, în 
cuvîntul său, a relevat activita
tea desfășurată de Editura Aca
demiei Republicii Socialiste 
România și colaborarea fructu
oasă a acesteia cu Editura Aca
demiei Bulgare de științe.

(De la corespondentul Ager
pres, GH. IEVA)

• DECLARAȚIA 
LUI BROWN 
AMÎNATĂ

Potrivit agenției REUTER, de
clarația pe care ministrul bri
tanic de externe, George Bro
wn, trebuia să o facă luni în 
parlament, cu privire la terme
nul de retragere a trupelor bri
tanice din Aden și Ia proclama
rea independenței Arabiei de 
sud a fost amînată pînă marți.

• ACORD
UNGARO

din Consiliul de
Țările arabe, a precizat Muha

mmad El-Farra, reprezentantul 
permanent al Iordaniei, care a 
luat apoi cuvîntul, consideră că 
prima cerință în vederea resta
bilirii păcii este încetarea ocupa
ției militare și retragerea trupe
lor izraeliene din teritoriile ocu
pate. El a subliniat că jumătate 
din teritoriul iordanian se află 
sub ocupația izraeliană și s-a de
clarat de acord cu prevederile 
proiectului de rezoluție afro-asi- 
atic, ca bază a unei soluții.

Proiectul a fost sprijinit și de 
Milko Tarabanov, reprezentant 
permanent al Bulgariei, care a 
reliefat, totodată, că, acceptînd 
ca bază a sa proiectul latino-a- 
merican prezentat cu prilejul se
siunii extraordinare din vară a 
Adunării Generale a O.N.U. — 
și în favoarea căruia au votat 
majoritatea statelor occidentale
— țările neangajate au făcut o 
concesie însemnată.

După ce reprezentantul Indiei, 
folosind dreptul de replică, a 
adus unele precizări la observa
țiile făcute în ședință, dezbate
rile s-au încheiat urmînd a fi 
reluate miercuri dimineața.

• ÎNTR-UN comunicat publi
cat la Ierusalim după o ședință 
a cabinetului izraelian se afirmă
— potrivit agenției France 
Presse — că „guvernul a apro
bat declarația ministrului său

Securitate
de externe potrivit căreia Izrae
lul va refuza să colaboreze la 
aplicarea rezoluției prezentată 
de India, Mali și Nigeria în ca
drul Consiliului de Securitate. 
O soluție a crizei din Orientul 
Apropiat, se arată în comunicat, 
nu poate fi găsită decît în tra
tativele directe între statele 
arabe și Izrael. Comunicatul 
adaugă că „Izraelul nu va cola
bora cu reprezentantul Națiuni
lor Unite dacă acesta va avea 
instrucțiuni contrare principii
lor enunțate de Izrael și liber
tății sale de acțiune în cadrul 

tratative" — 
Reuter.

oricăror viitoare 
transmite agenția

R.A.U. s-a• GUVERNUL _____ _ _
întrunit duminică seara sub pre
ședinția lui Gamal Abdel 
Nasser. Potrivit unui purtător 
de cuvînt oficial al R.A.U., re
latează agenția Asociated Press, 
membrii guvernului au ascultat 
un raport al lui Aii Sabri, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.A.U., asupra discuții
lor pe care le-a avut în Uniunea 
Sovietică cu Leonid Brejnev, cu 
mareșalul Greciko, ministrul 
apărării, precum și cu alți con
ducători sovietici.

• PRIMUL MINISTRU îzrae- 
lian Levi Eshkol, anunță agen
ția France Presse, a adresat me
saje unor șefi de state africane 
cu care Izraelul întreține relații 
amicale, expunînd punctul de 
vedere al guvernului său asupra 
crizei din Orientul Mijlociu.

e
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De la Berlin la Leipzig, tre
nul străbate o cîmpie întinsă, 
întreruptă din timp în timp 
fie de una din acele păduri 
rarefiate de foioase sau coni
fere, cintate de poeții germa
ni, fie de sate și centre mun
citorești adunate în jurul fa
bricii, primăriei și școlii, în- 
tr-un efort de apropiere și 
sistematizare specific localită
ților germane. Două orașe 
mai mari rețin pentru cîteva 
minute atenția turistului inte
resat de istorie și cultură: 
Wittenberg, de unde cu pa
tru secole și jumătate în ur
mă plecau în lume ideile re
formatoare ale lui Martin Lu
ther, al cărui nume îl poartă 
și azi universitatea orașului, 
și Bitterfeld, impunătoare ce-

activat, printre alții, compo
zitori ca Schumann, Wagner 
și Max Reger, dirijori vestiți 
ca Richard Nikisch, Otto Kle
mperer, Hermann Abendroth 
și Franz Konwitschny.

Leipzigul a fost supranu
mit, de asemenea, și pe drept 
cuvînt, „oraș al cărții", dato
rită intensei activități în do
meniul poligrafic, editorial, 
bibliografic și bibliotecono
mie desfășurată aici. înainte 
de război, întreaga parte de 
est a orașului era un imperiu 
ai tipografiilor. Bombele au 
distrus aproximativ un sfert 
din oraș și evident că zona 
industriei poligrafice a căzut 
și ea pradă vicisitudinilor răz
boiului. Dar, printr-un efort 
constructiv demn de laudă,

volume pe care le posedă, 
Deutsche Bucherei este una 
din cele mai importante bibli
oteci din lume și cel mai în
alt institut bibliografic și bi
blioteconomie din R.D.G., e- 
ditînd, din 1931, „Bibliogra
fia Națională Germană" și nu
meroase alte lucrări de bibli
oteconomie. Și, last not least, 
expoziția internațională de 
carte, al cărei juriu extrem de 
calificat și de exigent, acordă 
periodic premiii celor mai 
reușite produse ale editurilor 
din zeci de țări.

Dar Leipzigul este mai ales 
un centru comercial de re
zonanță internațională. Cro
nicile îl menționează la 1115 
sub denumirea urbis Libzi. O 
jumătate de secol mai târziu,

LEIPZIG
tete a industriei modeme, a 
cauciucului, aluminiului și 
îngrășămintelor chimice. La o 
jumătate de oră după pleca
rea din Bitterfeld, vasta rami
ficație de șine și fire elec
trice anunță gara centrală 
din Leipzig, una din cele mai 
mari din Europa.

Orașul, care în urmă cu doi 
ani și-a sărbătorit respectabi
la vîrstă de opt secole, este, 
cu cei 600 000 de locuitori ai 
săi, al doilea oraș al Repu
blicii Democrate Germane, 
după Rerlin, și poate privi cu 
mîndrie la trecutul său.

La 1409, orașul avea deja 
o universitate. Universitas li
terarum lipsiensis, devenită 
celebră prin cei care au studi
at sau au predat aici: Leib
niz, a cărui statuie străjuia 
încă intrarea în vechea clă
dire, distrusă parțial de bom
bele celui de al doilea război 
mondial, Lessing, Goethe — 
pentru a nu aminti decît pe 
cei mai iluștri. Dintre români, 
au studiat aici savanți ca Ni- 
colae Iorga și Sextil Pușcariu, 
scriitori ca Emil Gîrleanu și 
Panait Cerna, compozitori, 
profesori universitari etc. Cî
teva monumente de valoare 
inestimabilă, precum Cate
drala Sf. Thomas, construită 
între secolele al XIII-lea și 
al XV-lea, unde a trăit și a 
creat în ultimii zece ani de 
viață marele Bach, primăria 
veche, o comoară a arhitec
turii renascentiste germane 
din secolul al XVI-Iea sau 
monumentul bătăliei popoare
lor, înălțat cu ocazia aniver
sării centenarului acestei mari 
victorii a coaliției antinapo- 
Ieoniene, atestă trecutul bo
gat al bătrinei Lipsea. Turis
tul modem, interesat de 
cultură, nu va scăpa ocazia 
de a bea un pahar la pivnița 
lui Auerbach, în cinstea mare
lui Goethe, cel care a imor
talizat-o in capodopera sa 
„Faust".

In secolul trecut, Leipzigul 
a devenit și un renumit cen
tru muzical, opera și mai ales 
orchestra sa, Gewandhaus, 
bucurindu-se de un renume 
internațional. Aici au trăit și
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Vechi și nou la Leipzig.

în perioada postbelică locui
torii orașului au izbutit să 
redea Leipzigului renumele 
de care se bucura în trecut 
și să-l ridice la o treaptă su
perioară.

Ca cetate a cărții, Leipzi
gul dispune, pe lîngă indus
tria constructoare de mașini 
poligrafice și de numeroase 
tipografii, printre care Ofici
na Martin Andersen Nexo, 
renumită prin execuțiile gra
fice de înaltă calitate, de o 
școală de ingineri poligrafi, 
o școală superioară de artă 
grafică, un muzeu al scrisului 
și cărții și numeroase librării 
și anticariate. Tot aici își au 
sediul editurile Insei, Reclam, 
Paul List și Breitkopf und 
Harței și Biblioteca Germa
nă (Die Deutsche Bucherei), 
înființată în 1912 de Uniunea 
librarilor germani cu scopul 
strîngerii tuturor tipărituri
lor de limbă germană. Cu 
cele aproape 3 milioane de
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suveranul mărcii de Meissen 
acordă localității dreptul de 
oraș, recunoaștere datorită tîr- 
gului anual care începuse să 
se țină aici, unde se întîlneau, 
la jumătatea drumului, negus
torii din Estul cu cei din Ves
tul și cei din Nordul cu cei 
din Sudul Europei. Această 
așezare favorabilă la intersec
ția marilor drumuri comerci
ale ale continentului a deter
minat, în ultimă analiză, în
treaga dezvoltare a orașului 
în descursul secolelor. Fără a 
putea rivaliza în grandoare cu 
celălalt mare centru al Sax- 
oniei, Dresda, căruia calita
tea de reședință a ambițioși
lor suverani saxoni i-a confe
rit o deosebită strălucire, Lei
pzigul s-a dezvoltat prin 
munca și priceperea propri
ilor săi cetățeni, bucurîndu- 
se de un binemeritat renume 
internațional.

BAZIL ȘTEFAN
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La rafinăria de cupru din Kitwe (Zambia).
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NIGERIAN
în cadrul acordului de coope

rare ungaro-nigerian, încheiat 
de curînd la Lagos, R.P. Unga
ră va construi în Nigeria prima 
fabrică de produse farmaceutice 
din această țară. Experții ungari 
vor pleca în Nigeria, unde vor 
participa la elaborarea planuri
lor acestei fabrici, la construc
ția și punerea ei în funcțiune, 
ca și la pregătirea și formarea 
viitorilor specialiști nigerieni. 
(De la corespondentul Agerpres, 
AL. PINTEA).

• AMBASADORUL Repu
blicii Socialiste România la 
Sofia, Ioan Beldean, a fost de
corat de Prezidiul Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria cu 
ordinul „Madarski Konnik", 
clasa I, pentru merite deose
bite în dezvoltarea și consoli
darea relațiilor dintre cele 
două țări.

• POSTUL de radio Cairo a 
anunțat că secretarul general al 
frontului de Eliberare a sudului 
ocupat al Yemenului (FLOSY),

Abdel Mackawee, a adresat o 
telegramă lui U Thant cerîndu-i 
să ia măsuri urgente în vederea 
împiedicării înrăutățirii situa
ției în Aden. In telegrama sa, 
Mackawee afirmă că „agenți 
imperialiști, susținuți de autori
tățile britanice, au declanșat in 
Aden un război civil, soldat cu 
arestări și pierderi de vieți o- 
menești in rindui membrilor 
„FLOSY". Complotul britanic, 
declară Mackawee, va crea o 
situație explozivă în Aden, care 
va degenera într-un război civil 
generalizat după proclamarea 
independenței Arabiei de sud.

Ultimele evenimente din Yemen nu înseamnă nici o schimbare 
în domeniul politicii externe a declarat duminică primul ministru 
al Yemenului, Mohsen El Aini, la o conferință de presă pentru 
ziariștii străini.

„Yemenul, a spus el, va conti
nua să meargă pe calea neanga- 
jării, pe calea unei neutralități 
pozitive și a colaborării cu toate 
țările care îi respectă libertatea, 
independența și suveranitatea. 
Guvernul yemenit, a spus în con
tinuare Mohsen el Aini, consi
deră colaborarea actuală dintre 
Yemen și R.A.U. ca un model de 
colaborare între țările arabe. 
Țara noastră primește ajutor de 
oriunde cu condiția ca acesta să 
nu fie legat de condiții care să 
lezeze independența și suverani
tatea Yemenului și să nu însemne

• ••••••«•••••

• LUNI, în Comitetul nr. 5 
tive și bugetare) al Adunării 
alegeri pentru o treime din locurile din Comitetul consulta
tiv pentru problemele administrative și bugetare, forul însăr
cinat de adunare să avizeze propunerile în domeniul finan
țelor și bugetului O.N.U. și să facă recomandări în acest 
sens organismelor Națiunilor Unite. Dintre cei patru candi
dați aleși, reprezentantul român Dragoș Șerbăneseu, care a 
făcut parte pînă în prezent din comitet, a primit numărul 
cel mai mare de voturi (81), fiind desemnat membru al comi
tetului pentru o nouă perioadă de trei ani.

(pentru problemele administra- 
Generaie a O.N.U. au avut loc

un amestec în treburile interne 
ale țării".

Referindu-se la poziția unor 
țări arabe și apusene care încă 
nu au recunoscut Republica Ara
bă Yemen, primul ministru a spus 
că, întrucît în prezent armatele 
R.A.U. au fost retrase de pe te
ritoriul Yemenului, iar sistemul 
republican este instaurat în a- 
ceastă țară de cinci ani, nu exis
tă nici un motiv în sprijinul po
ziției acelora care caută să oco
lească realitățile revoluției și să 
nu recunoască regimul republican 
din Yemen.

• AGENȚIILE de presă anunță 
că în incinta Ambasadei Greciei 
din Bonn a avut loc o explozie 
provocată de detonarea unei 
bombe. Autoritățile polițienești 
din capitala Republicii Federale 
a Germaniei au deschis o an
chetă pentru a identifica per
soanele care au plasa* această 
bombă.

O MINISTRUL afacerilor 
externe al Guatemalei, Emilio 
Arenals, a declarat că guvernul 
său studiază posibilitatea reluă
rii relațiilor comerciale cu ță
rile socialiste din Europa. Rela
țiile comerciale pe care noi 
le-am avut cu aceste țări, a 
spus Arenals, au fost întrerupte 
în 1954.

Agenția U.P.X. informează că

recent Congresul guatemalez a 
autorizat reluarea comerțului 
cu țările socialiste din Europa, 
rămînînd ca guvernul să iniți
eze acțiuni în acest sens.

• KIM IR SEN, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri, s-a întîl- 
nit recent cu alegătorii din cir
cumscripția electorală Songrim, 
care l-au propus candidat pentru 
alegerile de deputați în Aduna
rea Populară Supremă a R.P.D. 
Coreene, ce vor avea loc la 25 
noiembrie.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, Kim Ir Sen s-a referit 
pe larg la măsurile luate pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a economiei naționale.

La 22 noiembrie vor fi re
luate la Bruxelles dezbaterile 
în cadrul grupului special al 
N.A.T.O., însărcinat cu studi
erea viitoarei activități a or
ganizației. Ziarul „Le Mon
de", citind cercuri apropiate 
delegației franceze la aceste 
negocieri, subliniază că este 
greu de presupus că pînă la 
deschiderea sesiunii Consiliu
lui ministerial 
din decembrie, 
ajunge la un acord.

Franța, scrie ziarul, nu și-a 
schimbat poziția în ce priveș
te consultările politice din 
cadrul N. A. T. O. Guvernul 
francez rămîne favorabil 
schimburilor de vederi cu 
ceilalți parteneri din N.A.T.O., 
dar nu va admite ca aceste 
consultări să devină un fel 
de directorat care să definea
scă o politică comună obli
gatorie pentru toți membrii 
blocului Atlanticului de nord.

al N.A.T.O., 
se va putea
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