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Constructorii 
și energeticie- 
nii de la IREM- 
Tg. Mureș 
I.E.M.-Cluj 
îndeplinit 
nu! anual 
construcții 
montaj cu 
de zile înainte 
de termen. De 
la începutul a- 
nului și pînă în 
prezent, ei au 
pus în funcți
une în regi
unea Mureș A- 
utonomă Ma
ghiară peste 15 
obiective 
getice 
tante, 
care trei 
ții de 
formare de cî
te 110 kV la 
T g. Mureș, 
Miercurea Ciuo 
și Ia Combina
tul de îngrășă
minte azotoase. 
Au fost date în 
folosință 5 noi 
axe de trans
port a energiei 
electrice de 20 
kV, în lungime 
totală de 100 km, 
destinate elec
trificărilor ru
rale și au fost 
montate a- 
proape 40 de noi 
p o s tu r 1 de 
transformare.

?i au 
pla- 

de 
Și 
40

ener- 
impor- 

între 
sta- 

trans-

(Agcrpres)

PRIMIRI Z4 TOMȘIJl 
mOUE CEMȘESW

ANDERS THUMBORG, 
secretar al Comitetului Executiv al 
Partidului Social Democrat din Suedia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a primit joi 
pe Anders Thumborg, secretar 
al Comitetului Executiv al 
Partidului Social Democrat 
din Suedia, care, la invitația 
I.R.R.C.S., face o vizită în ța
ra noastră.

La primire au participat to
varășii Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ion Pas,

membru al C.C. al P.C.R., 
președintele I.R.R.C.S.

Cu acest prilej au fost a- 
bordate probleme privind dez
voltarea legăturilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Social Democrat din 
Suedia, dintre cele două țări, 
precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

IMBASABOm IHMII10I
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a primit joi, 
23 noiembrie, pe ambasade-’1 
extraordinar și plenipotenț..

al Iranului în Republica So
cialistă România, Soltan H. V. 
Sanandajl, la cererea acestuia.

Cu această ocazie a avut loc 
o convorbire cordială.

@ In peisajul economic al 
țării apar mereu noi obiec- 

• tive. Pretutindeni, pe Ar
geș sau pe Lotru, la Ora- 

• dea sau Galați se deschid 
noi șantiere. Peste tot e 
nevoie de brațe harnice și 

• zeci de tineri sosesc zilnic 
la porțile larg deschise. 
Veniți de la munte sau din 

• cimpie, din nordul sau din 
sudul țării, fiecare este 
plin de entuziasm: să 
muncească, să învețe.

într-o hală a Uzinelor „în
frățirea" din Oradea, aplecat 
asupra strungului, l-am întâl
nit pe Gheorghe Cioară. Pri
veam atent, drumul circular 

@ al piesei în mișcare. Cînd 
cuțitul își făcuse datoria și 
strungul a fost oprit pentru •» 

© o clipă, ne-am apropiat.
— Unde al învățat mese- 

A ria de strungar ?
— Aici la uzină. Să fie de 

atunci vreo doi ani.

— Dar pînă atunci und# 
ai lucrat ?

— Vedeți, despre acest timp 
nu prea îmi vine să vorbesc. 
Pe atunci eram de fapt o pa
săre călătoare. Lucram pe 
unde apucam. Azi aici și 
mîine, hăt departe, cine știe 
unde.

De la Gheorghe Cioară și 
de la alții am aflat povestea 
vieții pe care o dusese în ur
mă cu ani acest tînăr. Colin
da șantierele, orașele. Dimi
neața muncea, iar seara se 
oprea la un pahar-două cu 
un prieten. Dacă cineva voia 
să stea de vorbă cu el, refu
za, iar a doua zi pleca mai 
departe. Timpul însă trecea. 
Nu avea nici o meserie, nici 
o direcție în viață.

— M-am trezit într-o zi 
că am 25 de ani și n-am nici 
un dumnezeu, nici un rost. 
Mi-am dat seama că așa nu 
mai mergea. Trebuia să învăț 
și eu o meserie, să fiu și eu 
în rînd cu ceilalți. Atunci am 
venit la uzină. x

La început i-a fost greu.

Din cînd în cînd mai greșea, 
dar tovarășii săi de muncă 
nu l-au lăsat și a trebuit să 
meargă pe același drum cu ei. 
Astăzi stăpînește o meserie, 
este apreciat de cei din jur, 
și-a întemeiat un cămin. Tre
cutul a fost uitat și privește 
cu încredere viitorul pe care 
meseria sa i-1 poate aduce.

— La școală eram primul 
la carte, dar și la năzbîtii, 
mă știa tot satul — așa a în
ceput discuția cu noi Toma 
Vasile, preparator concentra
te miniere de la Combinatul 
„Alumina" Oradea. Așa mi-a 
plăcut mie să fiu mereu pri
mul.

Și primul s-a înscris pe 
șantierul combinatului, în a- 
nul 1963. La început muncea 
din greu. Nu cunoștea nici o 
meserie. Căra cărămizi, x des
cărca balast, dar nu s-a spe
riat

—• Știam că tot începutul 
e greu. Am lucrat pe șantier

depînă s-a deschis o școală 
calificare.

— Bineînțeles, că te-ai 
scris tot primul.

— Păi, altfel nici nu 
putea. Cînd s-a terminat con
strucția primelor secții ale 
combinatului s-au deschis 
mai multe cursuri de califi
care la locul de muncă. Nu 
putea tocmai Toma să rămînă 
în urma celorlalți și am cerut 
să mă primească și pe mine.

După 6 luni, Toma Vasila 
a învățat meseria, preparator 
concentrate miniere. S-a apu
cat cu nădejde de muncă. în 
fiecare lună își depășea pla
nul. După un timp însă, n-a 
mai fost mulțumit. Alți tova
răși de muncă i-o luaseră 
înainte. Așa că s-a înscris la 
liceul seral. Astăzi este în 
clasa a Xl-a și așteaptă cu 
nerăbdare terminarea liceu-

în-

MIHAI STRIMBEI

(Continuare în pag. a IlI-a)

Oare elevii fascinați acum în fața „ochiului magic" al aparatului de fotografiat 
vor deveni, peste ani, pasionați și pricepuți foto-amatori ?... Depinde de talen
tul și străduința lor, dar și de competența instructorului.

Un colectiv de specialiști 
de la Fabrica de postav din 
Buhuși a realizat pentru 
prima dată în țară, fire fa
bricate din fibre polipropi- 
lenice. Prima cantitate de 
4 000 kg de astfel de pro
duse a fost obținută în urma 
experimentărilor efectuate 
în întreprindere în colabo
rare cu Institutul de cerce
tări textile din București.

TEORIA CALMULUI
Foto: GH. CUCV

TRIMEST RIAL
Schife pentru sistematizarea®
unor localități

Specialiștii de la D.S.A.P.C.- 
Maramureș au elaborat schițe de 
ansamblu pentru sistematizarea 
a patru mari localități rurale : 
Tîrgu Lăpuș, Seini, Livada și Hal- 
meu. Studiile au pus în evidență 
necesitatea zonificării fiecărei lo
calități corespunzător particulari
tăților ei de dezvoltare. între al
tele, schița alcătuită pentru co
muna Tîrgu Lăpuș prevede cre
area unei zone de centru cu o 
suprafață de 15 ha și a unei zone 
industriale unde urmează a fi

amplasat S.M.T.-ul, stația de în
treținere auto, precum și celelal
te obiective industriale ce vor 
lua ființă aici pentru valorificarea 
superioară a bogățiilor naturale 
ale comunei și localităților din 
zonele învecinate. Prin concen
trarea construcției de locuințe pe 
suprafețele zonei de centru, ac
tuala densitate a populației va 
crește în comuna Tîrgu Lăpuș 
de peste 3 ori, iar în comuna 
Seini de aproape 6 ori.

Pe aceleași principii au fost

elaborate și schițele de sistema- — 
tizare a comunelor Halmeu și @ 
Livada. Zonele centrale ale aces
tora urmează să se întregească 
cu școli tehnice, licee, școli pro- ® 
fesionale, internate, case ale a- 
gronomului, laboratoare, dispen- a 
sare, ocoale silvice etc. ™

Fiecare dintre comunele amin
tite va fi dotată cu rețele de a 
distribuție a apei și canalizare, ™ 
unități pentru servirea popu
lației, precum și cu alte obiec- A 
tive. w

Elemente noi in peisajul patriarhal de la Poiana Teiului

O vizită la Liceul nr. 2 din 
Sighișoara ne-a determinat 
să îmbogățim „portretul" 
primului trimestru de școală 
cu încă o trăsătură pe care 
nu i-o cunoaștem fi anume 
calmul. Așadar, calmul tri
mestrului întîi ne-a inspirat 
rîndurile de față.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Cînd se încheie PROCESUL
ISBlSâBII PERSONALITĂȚII?

Niciodată. La întrebarea de 
mai sus se poate răspunde cu 
acest singur cuvînt. Cit timp 
durează viața, personalitatea 
omului se modelează mereu. 
Aceasta fiind bine stabilit și 
unanim acceptat, ce scop mai 
au rîndurile care urmează ?

într-o anchetă anterioară 
ne-am oprit în special la pro
bleme legate de contribuția 
școlii. E timpul, însă, cred, 
să părăsim sălile de clasă și 
amfiteatrele, încercînd să ur
mărim complicatul proces al 
formării personalității odată 
cu pășirea tînărului în viața 
propriu-zisă. Desigur, multe 
trăsături sînt, acum, fixate de
finitiv. Dar cîte se mai pot

întîmpla !... Rețin doar cîteva 
aspecte.

Un ideal 
ce nu se întîlnește 

la fiecare pas
Să dăm, ca deobicei, cuvîn- 

tul, în introducere, unei au
torități în materie : conferen
țiarul Popescu Neveanu de la 
Universitatea București, doc
tor în științe psihologice — 
unul dintre specialiștii din 
țara noastră care s-au dedicat 
studiului personalității.

„Factorul hotărîtor este, aci, 
corelația dintre aptitudinile fi 
caracterul tînărului. In mod 
ideal, acestea se află într-un 
acord deplin: „e un om foar-

te capabil, cu un caracter 
foarte integru". Dar în viață 
întîlnim, firește, decalaje, în
tr-un sens sau în altul. Com
plexitatea și interesul lor de
curg tocmai din cauză că o 
latură poate influența pe cea
laltă. Aptitudinile, de pildă, 
favorizează dezvoltarea pozi
tivă a caracterului, eliminând 
tentația demagogiei, sau ris
cul nesiguranței de sine. Și 
invers, firește: cînd ești mai 
puțin capabil, caracterul poa
te suferi influențe negative".

Cîteva cazuri oglindesc pe 
deplin spusele specialistului. 
Iat-o pe tânăra balerină E. D. 
Acum câțiva ani era convinsă 
că va face „o mare carieră". 
Dar nu avea toate aptitudi-

nile pentru aceasta. Vina nu-i 
a ei, că a crezut-o (cine nu-i 
dispus să creadă în talentul 
său !), ci a altora, care n-au 
făcut-o să-și cunoscă limitele 
din timp. Dar nu despre asta 
e vorba acum. în urmă cu 
cîțiva ani, E. D. părea dîrză, 
demnă, sigură pe forțele ei. 
Azi întreabă : „nu ești în re
lații cu... ?“ Și adaugă: 
„m-am lămurit cum trebuie 
procedat, nu mai sînt o proas
tă..." ...Desigur e greu de a- 
firmat că E. D. ar fi avut, 
inițial, un caracter cu totul 
integru. Dar poate că el nu 
s-ar fi deformat atît de vizi
bil, dacă nu interveneau lovi
turile pe care i le-a dat, în 
viață, insuficiența aptitudini-

lor... Caz invers: inginerul 
A. S., de 30 de ani, se ridică 
într-o ședință, răsturnînd 
punct cu punct argumentația 
șefului său, exprimîndu-și pro
priile păreri, și obținînd în 
cele din urmă adeziunea ce
lorlalți. „Periculos", spun „în
țelepții". „Și dacă?"... Ei bine, 
A. S. este un tînăr curajos și 
intransigent, care ar fi în
fruntat oricum „orice riscuri", 
însă nu-i mai puțin adevărat 
că el... n-are riscuri ! E foarte 
capabil, și știe asta. Oricînd 
îl pot angaja alte 20 de insti
tuții (în cazul în care șeful

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Simplu ca 2x2
Alături de teoria, potrivit 

| căreia, insuccesele din primele 
a săptămîni de școală sînt scu
ff zabile, dată fiind nevoia aco- 
H modării, a fost așezată și o 
S altă teorie care sună așa : re- 
I zultatele slabe din primul 

trimestru nu sînt îngrijoră- 
I toare, pînă la sfîrșitul anului 
| ele se pot modifica. Conform 
e acestei teorii soarta primului 

trimestru a fost peceltuită: 
| vor promova circa 70 la sută 

| din elevi, restul vor rămîne 
! corigenți. Simplu ca doi ori 

doi. Nimeni nu-și face pro
bleme : așa a fost și anul 
trecut, și în urmă cu patru 
ani, de ce s-ar face acum o 
excepție ?

Clasa a X-a B umană. Ma
teria de specialitate — limba 
și literatura română. Pînă 
acum au fost ascultați toți 
elevii cel puțin de două ori; 
alături de cele două note este 
trecută în catalog fi nota a- 
cordată la o lucrare scrisă. 
Un alt extemporal așteaptă 
să fie corectat iar teza a fost 
anunțată peste cîteva zile. O 
activitate pe măsura însem
nătății acestei discipline. Re
zultatul : din 73 note acordate, 
64 sînt de 4, 5, 6 predomi
nantă fiind 4. Chiar și un elev 
conștiincios ca Ciulei Claudiu 
are alături de 9 fi un 4, iar 
de prezența acestui patru 
n-au scăpat decît doi elevi 
din clasă. Dacă am luat spre 
exemplificare limba română 
nu înseamnă că celelalte o- 
biecte se bucură de o mai 
mare prețuire. Nicidecum. 
Egali cu ei, neperturbați din 
calmul general, elevii tratează 
și celelalte discipline cu a- 
celași... interes. Încercăm o 
spărtură în acest zid și an
gajăm un dialog cu cîțiva

V

elevi, adresîndu-le cea mai e- 
lementară întrebare : De ce ?

FLORICA MOLDOVE A- 
NU : îmi place foarte mult 
limba română (n.n. la limba 
română are notele 4 și 5) Dar 
știți... trimestrul întîi e foarte 
dificil...

EUGEN BAICAN : Vin de 
la o altă școală, m-am aco
modat mai greu... Sper că în 
trimestrele viitoare să obțin 
note mai bune...

ELENA STOICA: Știu eu 
de ce am luat note proaste ?

LILIANA MOLDOVAN, 
secretara U.T.C. a clasei: 
Colegii sînt cam neserioși. 
Pe linia organizației U.T.C. 
n-am făcut nimic pentru a 
stăvili avalanșa notelor proas
te. Dar la sfîrșitul trimestru
lui vom ține o adunare ge
nerală în care vom analiza 
situația la învățătură. „Cui va 
mai folosi ?" — întrebăm. 
„Păi, tot nouă, pentru cele
lalte două trimestre..." Situa
ția de mai sus nu l-a alarmat 
nici pe tovarășul EMANOIL 
HAIVAS, dirigintele clasei.

— Sînt în general mulțu
mit de eforturile elevilor. Cît 
privește notele, ele vor fi de 
nerecunoscut pînă la sfîrșitul 
anului...

11 consultăm și pe tovarășul 
HANS WELLMANN — di
rectorul liceului.

— încă nu e nici un motiv 
de îngrijorare. Poate notele 
sînt cam exagerate, poate 
profesorii string șurubul acum 
în primul trimestru, ceea ce, 
de fapt, nu e rău...

Dirigintele e mulțumit 1 
Dar profesorul ?

Tovarășul Haivas apare în 
fața elevilor clasei a X-a B 
într-o dublă calitate: ca di
riginte și ca profesor de ro
mână. Ca diriginte e mulțu
mit. Dar în calitate de pro
fesor ? Evident, nu este sa
tisfăcut de slabele cunoștințe 
ale elevilor, de lectura lor 
săracă, de modul elementar 
în care se exprimă datorită 
unei lecturi insuficiente. Pre
tențiile în această direcție

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a III-al

__________ /

Crlșul întilnește Oradea.

SUGERAM
„Unchiul Iosif, tn dragostea 

cu adevărat largă și caldă 
ce-o purta elevilor, obișnuia 
să organizeze, tot la cîțiva 
ani, cîte o călătorie... Călă
toria era pregătită timp de 
șapte ani cu inițieri încete, 
atît la istorie, cît și la lite
ratură... Elevii, fără a fi fost 
în vreun chip constrânși la 
aceasta, se angajau la o co
tizație lunară de-o „coroană" 
la fondul viitoarei călătorii. 
Banii erau depuși, pentru 
spor, la o bancă" (Lucian 
Blaga : „Hronicul și cântecul 
vârstelor").

CECuri
TURISTICE
Astăzi începe „Săptămâna 

economiei" și ne-am reamin
tit că la o recentă conferin
ță de presă, organizată la 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni, s-a afirmat ideea că, 
în școli, elevii nu sînt ten
tați să facă economii. Se 
pare că aceștia n-au motive 
pentru a deveni posesori de 
cecuri. Fiindcă nimeni nu 
strînge bani fără un țel bine 
definit. Sugerăm conducerii 
C.E.C. să editeze un fel de 
librete-tip pentru elevi și ti
neret, echivalente cu valoa
rea unei excursii pe diverse 
trasee : libret C.E.C. pentru o 
călătorie în jurul țării; li
bret C.E.C. pentru o excursie 
în Deltă; libret C.E.C. pen
tru o excursie pe Dunăre de 
la intrarea în țară pînă la 
vărsarea în mare etc. Elevii, 
începând din clasa I ar 
strînge suma, urmând ca la 
sfîrșitul clasei a VIII-a să 
plece în excursie împreună 
cu dirigintele lor sau profe
sorul de istorie, așa cum 
scrie în „memoriile" sale și 
Blaga. Țelul depunerii bani
lor va fi nobil. Școlarilor li 
s-ar dezvolta mai bine spiri
tul de economie, una din vir- 
tuțiile, umane, atunci cînd e 
pusă în slujba unei între
prinderi binecuvântate.

ION MARCOVICI



Nu știu, dar am avut im
presia că îl aud la nesfîrșit 
pe tînărul care vorbea așa. 
Mi-am îndreptat privirile spre 
cei pe care vorbitorul .cu pri
cina încerca să ni-i înfățișeze 
și am ghicit pe chipul lor că 
ceea ce spune nu le face cijje 
știe ce plăcere. Unul din ei 
avea o înfățișare de parcă 
oratorul l-ar fi dat cu var. 
Nu i se potriveau întocmai 
cele spuse și simțul modestiei 
îi dicta în ascuns să se apere, 
măcar față de sine, de ava
lanșa ademenitoare a frazelor 
de papagal. Semn bun. Măr
turisesc că m-am bucurat. Un 
altul dintre cei caracterizați 
mi s-a părut înfiorat cu totul. 
Nu permitea să se glumească 
chiar așa cu el.

„Oratorul" se desfășura ne
stingherit și începea chiar să 
se admire. Abia de se mai 
putea stăpîni. Cînd s-a oprit, 
totuși, și au luat cuvîntul alți 
tineri, un zîmbet superior, iro
nic, i-a încolțit pe buze. în 
pauză m-am așezat lîngă el. 
Vulcanul care clocotise încă 
murmura. Se aștepta felicitat. 
Cum, însă, nu pentru așa ceva 
participam la adunarea gene
rală a organizației UTC de la 
sectorul III al întreprinderii 
„Progresul" din Iași, ci pen
tru a vedea în oe măsură cali
ficativul de organizație slabă 
acceptat la comitetul orășe
nesc reflectă o realitate, l-am 
lăsat pe tovarășul Diaconescu 
Ion, căci despre el e vorba, să 
aștepte mult și bine și ne-am 
văzut de treabă. Am încercat 
să punem în evidență valoarea 
celor aproximativ 30 de tineri 
pe care îi aveam în fața noas-

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

DAR PE URMĂ 
CE-AȚI FĂCUT?

tră-n sală, tineri care antre
nați de scopul adunării sperau 
și contribuiau fiecare în 
parte la îndeplinirea lui. Im
presia finală asupra acestei 
organizații, mărturisim de la 
început, e chiar diametral 
opusă celei pe care comitetul 
orășenesc ne-o comunicase cu 
siguranță de verdict. Organi
zația din sectorul III e una 
dintre cele foarte bune. Inte
resul tinerilor pentru bunul 
mers al vieții organizației s-a 
concretizat convingător în ou- 
vîntul multor tineri care, 
sperînd în înnoirea pe care o 
aduc alegerile, se simțeau da
tori să analizeze cu răspun
dere munca organizației ca șl 
munca proprie, să facă pro
puneri gîndite pentru viitor. 
Contactul, fie el și fugitiv, cu 
majoritatea tinerilor din 
această organizație ne întărește 
certitudinea că aici, în orga
nizația UTC din sectorul III

de la „Progresul", este cu cine 
și se poate face treabă.

De unde atunci scepticismul 
ivit pe ici-pe colo, și care dă 
calificativului atribuit acestei 
organizații de comitetul oră
șenesc un aparent suport ?

Acestei întrebări i-a răspuns 
cu prisosință însăși adunarea 
generală. Lipsa unui control 
și, mai ales, a unei îndrumări 
permanente și exigente a per
mis biroului acestei organi
zații să se situeze pe neob
servate între coordonatele 
unei neglijențe și delăsări 
continui. Timp de un an ho- 
tărîrile multora dintre adună
rile generale și ședințele de 
birou au fost plasate în rîndul 
frazelor demagogice, făcîndu-i 
pe tineri să-și piardă încrede
rea în seriozitatea celor pe 
care i-au ales să-i conducă, 
retezîndu-le avîntul care, după 
cum ne-am putut convinge, îi 
caracterizează.

Atribuindu-i calificativul de

organizație slabă tovarășei de 
la comitetul orășenesc UTC 
pare-se tocmai acest lucru nu 
l-au observat. Și s-ar fi putut 
să nu-1 observe nici acum, 
dacă demagogia nu-și dădea 
în petec. Diaconescu Ion, 
membru al biroului organiza
ției, responsabil cu munca 
cultural-sportivă ca și Gheor- 
ghe Alexandru, de asemenea 
și el membru al biroului au 
încercat din nou să facă im
presia, să dovedească nivel, 
combativitate. Responsabili di- 
recți de lipsurile care s-au 
cuibărit în activitatea organi
zației ca pisica pe cuptor, mai 
sus numiții tovarăși au găsit 
repede potecuța salvării... 
„Vina o poartă biroul, răspun
zător e biroul, biroul n-a fă
cut etc". Exact, numai că, 
prinși, pare-se, de vigoarea 
pledoariei critice, au uitat un 
mic amănunt : din biroul 
UTC făceau parte tocmai cei 
doi vorbitori.

De acord — ripostau parcă 
gindurile fiecărui tînăr pre
zent în adunare, de acord, cu 
ce1' ați spus dv. tovarășe Dia
conescu, pe linie cultural-spor
tivă nu s-a întreprins nimic 
cu toate că noi am participat 
cu entuziasm la amenajarea 
terenului de sport. De acord 
și cu faptul că de acest lucru 
se face vinovat în primul rînd 
biroul organizației, dar, în
cadrul biroului nu dumnea
voastră răspundeți de aceasta ? 
De acord apoi și cu faptul că 
în cadrul biroului ați spus 
totdeauna exact așa cum v-ați 
exprimat și cu această ocazie : 
„Facem, dregem..." Dar pe 
urmă ce-ați făcut ? Și frazele 
pompoase, măiestru formulate 
n-au mai izbutit să amețească, 
să impresioneze colectivul de 
uteciști. Alegerea pentru noul 
birou se făcea acum după cri
teriul faptelor. O dovadă a 
maturității întregului colectiv 
de uteciști. Urmărind aceste 
idei, dornici să elimine din 
sînul organizației lor obiș
nuința de a spune și a nu face, 
de a promite marea cu sarea 
și a nu întreprinde nimic, ti
nerii între care I. Boboc, V. 
Ifrim, D. Andreescu și alții 
au caracterizat cit se poate de 
bine activitatea depusă timp 
de un an reliefind, laconic, 
ce-i drept, dar cu deosebită 
pregnanță, cerințele de viitor 
ale tuturor tinerilor : sperăm 

„activul va fi cu adevărat 
activ". Fiindcă e nedrept, ca 
un calificativ ce se potrivește 
doar fostului birou să se răs- 
frîngă asupra întregii organi
zații.

ION CHIRIAC

BREVIAR

CRONICA

Viața de telecronicar e 
foarte plăcută. Ea se îm
parte armonios intre tele
foane și așteptări. Telefoa
nele sînt protestele con
temporanilor, așteptările 
sint propriile-ți înțelegeri. 
Intre telefoane și înțelegeri 
deschizi televizorul ca pe o 
paranteză foarte impor
tantă. Ai scris cindva — cu 
mult înaintea recenților 
entuziaști — despre ținuta 
superioară a emisiunilor 
muzicale semnate de George 
Sbîrcea. George Sbîrcea e 
— într-o accepție arghe
ziană — un domn. Eleganță, 
cultură sensibilă, frază de 
catifea, ton de violoncel. 
Simbătă, la teleenciclope- 
die, muzicologul se întrece 
pe sine și dizertează la un 
nivel rar atins în studioul 
nostru despre „flaut în 
jazz". Cam de la Zubin 
Mehta încoace, n-a fost 
ceva mai frumos la televi
zor ca acest mic documen
tar despre un om care com
pune o muzică tristă intr- 
un oraș filmat cu multă 
tristețe. George Sbîrcea a 
descoperit literatura aces
tor clipe. Se zice că nu e 
frumos să faci literatură la 
televiziune. Cu George 
Sbircea — e foarte frumos. 
Ai scris altădată că emisi
unile pentru tovarășele 
noastre de viață sint slabe ; 
constați că s-au îmbunătă
țit substanțial, au prins 
ritm, un început de viață, 
adică de interes, și din nou 
Stela Popescu are trei mi
nute incîntătoare, atit cit 
să prezinte o rochie. Mai 
demult ai avut cuvinte bune 
pentru acele „Față în față" 
condusă de Buhoiu, prefe- 
rindu-le transmisiilor sale 
sportive. Reporterul s-a 
supărat, dar un fin parabo- 
list ți-a atras atenția cu 
ironie știrbă să nu te mai 
ocupi de Buhoiu că e de 
pomană. Te incăpățînezi și 
urmărești mai departe 
„Față în față" : subiectele 
sint totdeauna interesante, 
dramaturgia e monotonă. 
Același dialog inegal, cu 
toate progresele în humor 
și dezinvoltură ale repor
terului. Aceleași întrebări 
precise din partea cetățeni
lor, aceleași răspunsuri ge
nerale și liniștite din par
tea directorilor de minis
tere. Și unii și alții au 
dreptate. Un cetățean în
treabă : de ce unii au parte 
de lemne bune și alții — 
la același depozit — de 
lemne verzi ? Directorul 
răspunde : fiindcă mai exis
tă responsabili de depozite 
necinstiți. Așa e, dar nu 
văd eficacitatea. Și nu 
poate fi eficacitate acolo 
unde e un asemenea deca
laj intre concret și abstract, 
între particular și general, 
fie el și director. Poate că 
ar trebui o discuție intre 
factori mai apropiați fi

competenți și mai „pe ima
gine", oameni și imagini 
față-n față, pe viu. Poate 
că ar trebui — după exem
plul „Reflectorului" — o 
urmărire mult mai susți
nută a consecințelor emisi
unii. Pe urmă, fiindcă mai 
ești copil (și ca telecroni
car ai „lăudat" — ce cuvint 
frumos ! — o „cabană al
bastră" a acestei regizoare) 
aștepți simbătă lansarea 
unei noutăți : „Lumea co
piilor" în regia Tatianei 
Sireteanu. Aștepți inutil, 
emisiunea nouă nu are loc 
și te întristezi ca telecroni
car și copil, deși Faulkner 
a avut grijă să-ți spună că 
tristețea face parte din aș
teptare și așteptarea e ca
lea spre înțelegere. Atunci 
devii student și aștepți 
„Alma Mater". E așa cum 
ai spus : emisiunea pentru 
studenți e una din cele mai 
paupere; nici un progres. 
Ultima se putea transmite 
fără grijă la „album fol
cloric", studenții nu s-ar fi 
supărat, iar prezentatorul ei 
realiza performanța de a 
sta 20—25 de minute cu 
microfonul în mină fără a 
scoate o vorbă, surîzind su
perior în sensul: „lucrurile 
merg bine"! Un confrate 
scria despre acest reporter 
că e placid. Iată adjectivul 
— în așteptarea progresu
lui.

Pe urmă — sau simul
tan — vin telefoanele: 
„Bine, dom’le, ce-ai avut 
cu fata aceea, nici n-o cu-
noști !“ — „Chiar dacă o 
cunoșteam, emisiunea nu 
era mai bună!“ Sau: — 
„Alo, dom'le, cum pot să-ți 
placă Tanța și Costel 2" 
„— Cu cine vorbesc 2" 
„—• Știam că ești un om 
deștept, cum poți să scrii 
asemenea...". Pac, telefonul
închis. E foarte plăcut să 
constați cum oameni deș- 
tepți ajung la modestia ano
nimatului. Semn de inteli
gență, firește. Și începi să 
ai remușcări, firește : chiar, 
cum pot să-mi placă Tanța 
și Costel 2 Deschizi televi
zorul — foiletonul e anun
țat de 10 zile, la „avanpre
mieră" ; nici un Costel și 
nici o Tanță. Sint niște 
glume muzicale ; Ovid Teo- 
dorescu așteaptă lemnele 
acasă și Dan Spătaru îi 
cîntă „te așteaptă un om !“ 
apoi nimerește cu mașina-n 
copac, și Dorina Drăghici ii 
cîntă „Ce frumos îmi răs
punzi alo!“, pe urmă vin 
lemnele și alt solist ii 
spune : „te caut" (Cred că 
nu comit un act de incul
tură încurcînd calambu
rurile !) E foarte amuzant, 
profund in logică, deconec
tant, superior ca spirit, nu se 
compară cu Tanța și Costel. 
E noua artă foiletono-ca 
lamburgo-muzicală, s-o sa
lutăm in numele vieții a- 
totputemice.

Desen de DORIN DIMITRIV

Inscripție la o expoziție
Dă-i omului posibilitatea 

să-și cheltuie hărnicia, ta
lentul șt priceperea. Iți va 
face orice. Fantezia ome
nească este inepuizabilă, și 
sporește fantastic pe mă
sură ce-și găsește un mijloc 
de a fi materializată. Expo
ziția este o formă concen
trată a dimensiunilor unei 
epoci in toată complexa ei 
realitate. Lucrurile, puse 
cap la cap între pereții 
unei încăperi invită încă 
o dată fantezia la călătorii 
pe cărările infinitului. Zil
nic mișună, concretizată in 
lucrări practice. Abia că ai 
timp s-o remarci cînd, des
cătușată, țișnește in lucruri 
noi, uluitoare, perpetu-

îndu-se în progresie căreia 
știința încă nu i-a găsit nu
me.

Dă-i omului această po
sibilitate ! Legendarul lear 
se desprinde din mitologie, 
așezindu-se în cotidian cu 
fîlfîitul izbînzii reale. Exis
tă in orice lucru ceva în 
fața căruia să te oprești cu 
smerenie, in fața pantofu
lui ce cu sfială atinge chi
pul pămintului, ca și in 
dreptul unei cifre amenin
țată să rămînă in urmă de 
zvîcnetul vertiginos al unei 
săgeți îndreptată spre înăl
țimi.

mișoara, un grup de elevi 
de liceu. Sint la vîrsta cînd 
fantezia prinde dorinți în
fometate de absolut, cînd 
visului i se întrezăresc di
mensiuni materializate, cînd 
există încă un surplus de 
visare imposibil de înfăp
tuit, dar din care țișnește 
ca un izvor poezia și far
mecul adolescenței. Trece
rea aproape repezită de la 
un exponat la altul traduce 
o teribilă goană după ine
dit, fixarea veșnică in me
morie a obiectului ce peste 
an va reveni mereu ca un 
leit-motiv : „am văzut la..." 
Și de fiecare dată iradiază 
solar năzuind noi.

Am văzut la recent des
chisa expoziție de infor
mare tehnică din orașul Ti ION D. DANCEA

Conferința pe țară a 
cercurilor științifice 

studentesti
între 24 și 27 noiembrie la 

București, Cluj, Iași, Timișoa
ra și Brașov se desfășoară lu
crările celei de-a IX-a Con
ferințe pe țară a cercurilor 
științifice studențești, impor
tantă manifestare tradițională 
a vieții științifice universitare 
organizată de Ministerul în- 
vățămîntului și Comitetul E- 
xecutiv al U.A.S.R. Cu acest 
prilej. în cadrul a cinci secții 
— matematică, fizică și me
canică. metalurgie și con
strucții de mașini, științe so
ciale. chimie teoretică și a- 
plicată. transporturi și teleco
municații — vor fi prezenta
te, intr-o adevărată competi
ție valorică peste 200 de lu
crări selectate cu prilejul se
siunilor anuale de comunicări 
ce au avut Ioc la nivelul in
stitutelor.

Programul Conferinței cu
prinde și simpozioane pe te
me științifice actuale, susți
nute prin participarea unor 
prestigioși reprezentanți ai 
științei și culturii românești, 
vizite în întreprinderi și in
stitute de cercetări, spectacole 
și excursii.

Șantier 
discografic

Specialiștii Casei de discuri 
„Electrecord" pregătesc în 
prezent o nouă serie de im
primări românești printre care 
amintim la capitolul creațiilor 
simfonice : Serenada pentru 
tenor, corul și orchestra de 
cameră de Benjamin Britten 
(soliști Valentin Teodorian și 
Ion Bădănoiu), celebrele „Cîn- 
tece ale unei calfe călătoare" 
ale lui Gustav Mahler (solist 
Dan Iordăchescu), Simfonia 
a IX-a „Din lumea nouă" a 
lui Antonin Dvorak iar la ca
pitolul muzicii de cameră un 
disc reunind cvartete de Th. 
Rogalski și Alfred Mendel
sohn în interpretarea cvarte
tului „Muzica", două cvartete 
de Beethoven în intepretarea 
formației Filarmonicii clujene 
și un disc cuprinzînd concer
tele pentru oboi, vioară și or
chestră, flaut, clavecin și or
chestră de Each în tălmăci
rea formației „I musici".

Tabere școlare de iarnă
Cu toate că acum școlarii 

și elevii se află în toiul teze
lor, iar afară n-a căzut încă 
nici un fulg de zăpadă, totuși 
iama a poposit 
nins) și vacanța 
Deci pregătirile 
canță se impun
In acest scop agențiile O.N.T.

(la munte a 
se apropie, 

pentru va- 
de pe acum.

din București și alte orașe fac 
înscrieri pentru tabere de 
iama ale elevilor în stațiunile 
de munte. Școlile în care se 
numără amatori de săniuș, 
schi, turism montan trebuie 
să se grăbească să rețină bi
lete pentru taberele din Pre
deal, Bușteni, 
Rece, Tușned,

Sinaia, Pirîul 
Timiș.

ASTĂ SEARĂ
PREMIERA LA TEATRUL„I. CREANGA

roate pîn 
rele sus”

Cortina se va ridica astăzi pentru prima dată la specta
colul „Toate pînzele sus“ după romanul lui Radu Tudoran. 
Autorul piesei e Dinu Bondi ; regia aparține lui Ion Lu
cian, scenografia e semnată de Ion Mitrici, iar muzica de 
Dinu Petrescu și Armin Cernahovski. Din distribuție fac 
parte : Marcel Anghelescu, Septimiu Sever, C. Cristei, 
N. Spudercă, V. Radovici, Magda Popovici, Daniela Anen- 
cov și alții.

„ROATA
va 
la 

„Victoria" pentru 
va avea ocazia

Orice vizitator, care se 
abate de acum încolo pe 
magazinul , —
cumpărături, 
să-și verifice și norocul. Ser
viciul comercial al magazinu
lui ne anunță că cel care a 
tîrguit, indiferent de sumă 
o marfă oarecare, va primi 
un tichet de participare la 
„Roata norocului". Cumpără
torul, la ieș'irea din magazin, 
decupează jumătate din tichet

și îl introduce într-o urnă păs- 
trind pentru sine cealaltă 
parte.

Seara la orele 22,00 o co
misie alcătuită din 3 clienți, 
aflați întîmplător în magazin, 
prin mina neutră a unui co
pil alege pe norocosul cum
părător. în fiecare zi, din cei 
circa 40 000 de cumpărători 
unul primește un premiu în 
valoare de 100 de lei. în
cercați și dumneavoastră !...

Atenție
bisimultanâLwd

Performanță

melomană

Richard Toop, un tînăr pia
nist britanic în vîrstă de 22 
de ani, a executat fără între
rupere „Lex Vexations" a lui 
F.rik Satie. Pentru a avea o 
idee exactă despre impor
tanța performanței trebuie a- 
dăugat că interpretarea ope
rei în întregime necesită 24 
de ore.

Un nou izotop
După cum anunță revista 

New Scientist, oamenii de 
știință de la acceleratorul de 
toni de la Berkeley au 
anunțat descoperirea unui 
nou izotop al mendeleeviu- 
hii : mendeleeviu 258, un 
produs al bombardării einste- 
tniului cu ioni de heliu.

Interesant este faptul c ă 
după părerea oamenilor de 
știință, noul izotop deschide 
poate drumul către crește
rea duratelor de viață a e- 
lementelor transurniene 
mai grele, permițînd studiul 
in detalii al chimiei acestor 
atomi.

Vn cetățean australian ui
mește întreaga lume medi
cală de pe continentul său 
prin marea abilitate și preci
zie cu care face în același 
timp două lucruri deosebite. 
In copilărie el scria cu mina 
stingă. (Ca să-i citească te
mele, profesorul se folosea 
de oglindă, căci rindurile 
erau scrise de la dreapta la 
stînga). Acum scrie și dese
nează cu ambele miini deo
dată, 
mina 
sează 
astfel
pabilă să se dirijeze simultan 
în două direcții.

în timp ce scrie cu 
dreaptă, cu stingă tra- 
o hartă, demonstrînd 
că atenția lui este ca-

delapidatorii TIMPULUI
O ANCHETĂ REALIZATĂ PE B A Z A S C R I S O R I L O R TRIMISE DE CITITORI Șl CORESPONDENȚI VOLUNTARI

Stai și aștepți. Un minut, 
două, trei, cinci. La început 
ești calm, apoi începi să te 
frămînți, să-ți consulți cea
sul, devi nervos și de ce 
n-am recunoaște — chiar 
arțăgos. Cînd în sfîrșit ai 
reușit să cumperi — să zi
cem un bilet de film, un kg 
de struguri, constați că 
ți-au fost răpite 30 de mi
nute ; o jumătate de oră din 
timpul tău liber pe care pu
teai să-1 folosești în cu to
tul alte scopuri.

Adunate zilnic, aceste mi
nute devin ore. Cineva 
deci, cu sau fără intenție, 
îți fură din timpul tău, timp 
cu care nu te mai poți în- 
tîlni niciodată.

Am vrut să vedem unde 
sint fisurile prin care se 
scurge timpul nostru și, mai 
ales, cine sînt „delapidato
rii" lui. Cum și de ce ne 
sustrag această bogăție a 
noastră ? Am solicitat în 
acest scop, un mare număr 
de corespondenți voluntari 
ca, pe baza observațiilor 
zilnice în orașul lor, să în
cercăm să dăm răspuns a- 
oestei întrebări.

Am primit multe scrisori 
foarte bine documentate — 
ceea ce demonstrează că ce
tățeanul tînăr e gospodar 
cu timpul tău ți nu vru

să-1 irosească. Mai în glu
mă, mai în serios, un cores
pondent voluntar din Rîm- 
nicu Sărat ne scrie : „De 
n-ar trebui să mîncăm, ne- 
vastă-mea ar economisi zil
nic două, trei ore".

Din rindurile următoare 
aflăm și explicația. Marea 
majoritate a salariaților din 
orașul Rîmnicu Sărat — și 
nu numai de aici — ies de 
la lucru între orele 15—16. 
în drum spre casă, fiecare 
încearcă să facă „din mers" 
unele cumpărături, dar la a- 
ceastă oră unele unități co
merciale (centre de pîine, 
de lapte, de legume și fruc
te etc.) sînt închise. Și a- 
tunci mergi pînă acasă pen
tru a... reveni în oraș. Acest 
drum inutil se măsoară în 
timp, care uneori se ridică 
la nivelul orelor, timp 
pierdut. Nu înțeleg — se 
întreabă corespondentul, și 
pe bună dreptate — de ce 
programul acestor unități 
nu este încă corelat cu ce
rințele cetățeanului, cerințe 
izvorîte din programul de 
muncă ?

Nimeni nu poate afirma 
că la Sibiu nu se găsește 
pîine. Toate sortimentele 
există din abundență cu ex
cepția piinii Intermediare 
de 4 kg, foarte căutată de 
localnici.

Un exemplu : La alimen
tara „Feroviarul" la ora 4 
(dimineața ca să nu existe 
nici o confuzie !) oamenii 
încep să formeze rînd pen
tru pîinea care sosește la 
ora 6,30. Și, ca cetățeanul 
să aștepte și mai mult, pîi
nea este numărată o dată de 
vînzătoare și delegat, încă 
o dată numai de vînzătoare 
și, în sfîrșit, după alte 30 de 
minute pîinea intermediară 
s-a terminat și constați că 
ai stat 3 ore la rînd de
geaba. Cetățenii vor să 
cumpere pîinea care le pla
ce, și nicidecum alte sor
timente pe care le produc 
— fără discernămînt în ca
zul de față — întreprinde
rile de panificație. Nu se 
poate produce mai multă 
pîine intermediară de 4 kg? 
Ba da. dar atunci unde vom 
mai pierde timpul ! Aceasta 
ar fi, se pare, singura expli
cație.

Corespondentul voluntar 
din Sibiu a mai găsit o în
treprindere unde oamenii 
pot să mănînce, dar care de 
fapt le mănîncă lor timpul. 
E vorba de ospătăria de 
la unitatea 24. Iată și cum 
se pierde vremea : ora 12,50. 
Intri în ospătărie ți te a- 
șezi la masă. Ora 13,15 vine 
o ospătăriță (Cu toate sînt

două) și ceri o ciorbă de 
perișoare și o friptură de 
porc. Ora 13,30 primești o 
ciorbă de văcuță (cea de pe
rișoare s-a terminat). Ora 
13,50 primești o porție de 
ardei umpluți („d’ăștia mai 
sînt !“). Ora 14.10 : în sfîrșit 
reușești să plătești și să 
pleci... flămînd.

Nu altfel se petrec lu
crurile nici la magazinele 
cu autoservire. De autoser
vit te autoservești repede, 
dar pîr.ă plătești... (e o sin
gură casieriță). în schimb, 
sînt doi, uneori chiar trei 
„responsabili cu cinstea" 
care, de ce să n-o spunem, 
toacă frunză... Situația nu e 
specifică numai Sibiului, ci 
chiar și Bucureștiului. Cînd 
intri în unele magazine cu 
autoservire de multe ori ești 
conștient că îți autopierzi 
timpul, dar n-ai încotro.

Un corespondent voluntar 
din Reșița care a consultat 
un mare număr de colegi 
de muncă și cetățeni ne re
latează niște situații destul 
de ciudate privind unele 
întreprinderi de alimentație 
publică. în fiecare zi oame
ni în drum spre locul de 
muncă pierd cîte 30—40 de 
minute pînă reușesc să 
cumpere ceva mîncare. 
Există la Reșița — și nu

numai la Reșița — obiceiul 
ca să stai o dată la rînd să 
plătești, și încă o dată să-ți 
iei marfa. Altfel nu se poa
te ? Categoric, da ! în acest 
sens cetățenii au studiat po
sibilitățile și au observat o 
anomalie destul de eviden
tă. Pe o porțiune de 260 me
tri există 5 restaurante și 
numai două magazine ali
mentare. Cetățenii sugerau 
ideea nu să fie mai multe 
alimentare și mai puține 
restaurante ci cel puțin o 
repartizare mai echitabilă. 
După cum spun ei : „Nu de 
alta, dar de cînd e lumea 
omul întîi mănîncă și apoi 
bea".

Orașul Buzău oferă și o 
altă surpriză. Pentru pro
curarea unor obiecte nu se 
pierde numai timp, ci se 
rup și pingelele. Articolele 
mult căutate sînt pantofii 
de 275 și 285 lei. Se caută și 
nu se găsesc. De la o vreme 
cetățenii acestui oraș, nici 
nu-i mai caută în Buzău, ci 
la Ploiești sau București. E 
și acesta un fel de a-ți pla
nifica chiar timpul pe care 
trebuie să-1 pierzi.

în cazul unor altfel de de
lapidatori (știți dv. despre 
care e vorba) problema ar fi 
simplă — odată descoperiți 
și-ar primi la timp pedeap

sa — dar în cazul celor 
care ne răpesc timpul nos
tru liber (nu ar fi nimic 
grav dacă am zice fură) ce 
putem face ? Există o solu
ție. Fiecare întreprindere 
comercială are tot soiul de 
inspectori și inspectorași 
care cică umblă să afle pă
rerea cetățenilor, să propu
nă măsuri „radicale" pentru 
remedierea neajunsurilor. 
Iertată ne fie aprecierea dar 
dv.. tovarăși inspectori, sin- 
teți ca o apă care trece... 
iar deficiențele rămîn.

Cititorii și corespondenții 
care au semnalat aceste de
ficiențe speră — în fond 
pentru aceasta ne-a consul
tat ziarul, afirmă ei — ca 
organele în drept să ia mă
suri tpai severe împotriva 
acelor delapidatori de timp. 
Poate e cazul și de o auto
critică mai severă întrucît 
presa nu ridică pentru pri
ma dată astfel de probleme.

(Raid anchetă realizat 
de Gh. Neagu, după scri
sorile corespondenților 
voluntari Ion Cirican, 
Alexandru Deșliu, Cor
nel Ghera, L. Damian, 
Tudor Stamate, cărora 
le mulțumim pentru ope
rativitatea și obiectivi
tatea scrisorilor lor).



Primirea de către 
tovarășul 

Emil Bodnaraș 
a ministrului justiției 

și culturii franceze 
din Belgia

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Emil 
Bodnaraș. a primit joi la a- 
miază pe Pierre Wigny, minis
trul justiției și culturii fran
ceze din Belgia, aflat într-o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au luat 
te Pompiliu Macovei, 
ședințele Comitetului de
pentru Cultură și Artă, și A- 
drian Dimitriu, ministrul jus
tiției.

A fost de față Honore Cam- 
bier, ambasadorul Belgiei la 
București.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

par- 
pre- 
Stat

PLECAREA UNEI DELEGAȚII A C. C 

AL
Joi dimineața

Londra o delegație a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, formată din 
tovarășii Virgil Trofin, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Comi
tetului Executiv al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, 
va participa la lucrările celui 
de-al 30-lea Congres al acestui 
partid.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. delegația a fost con
dusă de tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., ”

I
Miercuri

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Belgrad, ’ 
Tineretului 
dusă de 
Angelescu, 
al U.T.C.
U.A.S.R., 
Uniunii Tineretului Iugoslav,

P. C. R ÎN
a plecat la

Patilineț, se-Vasile
N F O R

seara a părăsit

delegația Uniunii 
Comunist, con- 

tovarășul Mircea 
secretar al C.C. 
și președinte al 

care, la invitația

TEORIA CALMULUI
TRIMESTRIAL

(Urmare din pag. I)

față de colectivul clasei a X-a 
B sint justificate : elevii ur
mează secția umană, deci 
după absolvire se vor în
drepta spre sectoare de acti
vitate apartinînd culturii, 
instrucției. Or, zestrea de cu
noștințe care vor sta la baza 
viitoarelor lor profesiuni se 
adună acum, în anii de 
școală, nu intr-un trimestru 
ori altul, ci în fiecare oră de 
clasă, în fiecare zi. Aprecie
rile, pentru a fi echitabile, 
nu se pot opri doar la can
titatea de efort depusă ci 
trebuie raportate la rezulta
tele obținute în urma acestui 
efort.

Am observat și la alți to
varăși profesori aceste 
două fațete ale exigenței: ca 
diriginți apreciază cu mai 
multă îngăduință activitatea 
claselor, a elevilor, în schimb, 
sint intransigenți cînd vine 

lor.
nimeni n-o spune, 
că nu e nici o

vorba de specialitatea 
Deși 
simți 
grabă ; concursurile școlare se 
țin în trimestrele viitoare și 
deci atunci se va impulsiona 
viața cercurilor ; consultațiile, 
meditațiile sînt mai frecvente 
către, sfirșitul anului școlar, 
cînd trebuie „astupate" golu
rile din cunoștințele unor elevi 
care n-au muncit ritmic de 
începutul anului școlar.

Disciplinarea 
efortului

De mult se face 
servația că 
Ieri așteaptă semnale 
crete pentru a se concentra 
într-o activitate școlară densă
— tezele, încheierea trimes
trelor, și, mai cu seamă, în
cheierea anului școlar. Sim
pla desfășurare a trimestrului 
nu le spune unora prea mult. 
Sîntem nevoiți să repetăm 
observația. Nu subscriem la 
o activitate de învățătură a- 
gitată, nervoasă, sub semnul 
unei alarme continue, dar nu 
poate fi acceptat nici calmul 
de care aminteam, din prime
le două luni, care generează 
o activitate lejeră și un mers 
de la sine, explicat prin zeci 
de argumente. El generează 
alarma aceea de ultim mo
ment care suprasolicită e- 
forturile — de cele mai multe 
ori în van, cu rezultate mi
nime. „Lipsește disciplina
rea efortului, ne spune tova
rășa profesoară Elena Ghecea. 
Aș avea motive să fiu mul
țumită, poate, de rezultatele 
elevilor, dar nu sînt". Și nu 
este mulțumită întrucît nu-și 
pune pur .și simplu problema 
promovahilității la disciplina 
pe care o predă, istoria,
— care este hună ■— ci duce 
pretențiile mai departe. Iar 
aceste pretenții nu sînt satis
făcute. Un profesor poate 
avea motive de neliniște 
atunci cînd se adresează cla
sei cu recomandarea de a 
citi, pentru disciplina sa, ma
terial suplimentar — iar în 
cazul istoriei materialul su
plimentar ține, uneori, de 
domeniul captivantului — și 
clasa nu răspunde la această 
recomandare, nu este 
de oferta spirituală pe

e

la

numeroși
ob-

e-
con-

tentată 
care o
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lui pentru a urma o școală 
tehnică.

*
La Cabinetul tehnic de la 

I.E.M.B. — Oradea, ingine
rul șef discuta cu un tînăr. 
Cercetau împreună schițele 
și calculele unei inovații fă
cute de tînăr. în urmă cu 
zece ani, Romonceac Roman 
își căuta un drum în viață.

— Voiam să cunosc lumea, 
să învăț o meserie, să devin 
un om. Am colindat eu prin 
diferite locuri pînă im ajuns 
la Oradea. Aici am aflat că 
se deschide o școală de strun
gari. M-am înscris și eu.

Dar nu s-a oprit aici. Școa
la de strungari i-a deschis 
gustul pentru învățătură. A 
citit, a studiat, a dat examen 
pentru ridicarea calificării.

— Să fii strungar nu este 
ușor. în fiecare zi apare ceva 
nou : o mașină, un profil. 
Trebuie să înveți, să fii pus 
la punct cu noul. Lucrînd

MAREA BRITANIE
cretar al C.C.
mitru Ivanovici, Aldea Mili- 
taru, Vasile Vlad și Ștefan 
Matei, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de par
tid.

al P.C.R., Du-

★

în aceeași zi, delegația C.C. al 
P.C.R. a sosit la Londra. Pe 
aeroportul Gatwick, oaspeții au 
fost întâmpinați de reprezentanți 
ai Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Marea Bri- 
tanie. Au fost prezenți, de aseme
nea, Vasile Pungan, ambasadorul 
României la Londra, și membri 
ai ambasadei.
MÂȚII

face o vizită în R.S.F. Iugo
slavia.

La plecare în Gara de nord 
delegația a fost condusă de 
tovarășul Popescu Ion, se
cretar al C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului, activiști 
ai C.C. al U.T.C. și ai Con
siliului U.A.S.R.

face profesorul de a le pune 
la dispoziție propriile cărți 
pentru lectură. E drept că, a 
accepta invitația înseamnă, 
în cazul acesta, implicit a ac
cepta să stea mai mult cu un 
ceas sau cîteva ceasuri la 
masa de lucru, și sînt elevi 
care nu acceptă efortul pre
lungit. Lanțul continuă cu 
consecințe pe care tovarășa 
profesoară ni le-a numit: 
răspunsuri sărace, lipsite de 
logică de multe ori, o anume 
incapacitate de a-și aduna 
gîndurile, de a-și solicita me
moria, dizolvind cunoștințele 
mai vechi și altele mai noi, 
cu împliniri din alte direcții, 
în sinteze, și chiar o imposi
bilitate de a exprima și 
puținul pe care-l știu. Spre 
clasa a Xl-a asemenea fisuri 
se accentuează. Poate sur
prinde, dar lucrurile se petrec 
și așa. E adevărat că, pe 
măsură ce trec anii, se pierde 
interesul pentru notă, dar a- 
ceasta înseamnă, implicit, 
pierderea interesului pentru 
ceea ce aduce nota — învă
țătura. Numeroși elevi încep 
clasa a IX-a bine, stimulați 
da faptul că au devenit 
liceeni. Ce se întîmplă intr-a 
zecea și a unsprezecea ? Iată, 
în clasa a Xl-a B, din 43 de 
elevi doar trei nu au note de 
4 și 3, în rest, fiecare a ob
ținut o dată sau de mai multe 
ori și asemenea note. Citim 
în darea de seamă prezentată 
la adunarea de alegeri U.T.C. 
pe clasă că șapte elevi au 
rămas repetenți, iar dintre cei 
promovați doar două eleve au 
întrunit condiția pentru a fi 
evidențiate, premiate. Con
cludent, Toată lumea cunoaș
te situația dintr-a Xl-a B. 
Alcătuirea clasei a fost, 
dintr-un hun început de
fectuos făcută. Și, de aici, 
urmările. Dar nu poate fi pus 
punct acestor urmări ? Se
cretarul comitetului U.T.C., 
tovarășul 
Schuster explica, poate 
profund, situația clasei —■ și 
nu numai a acesteia, ci și si
tuația elevilor care nu învață 
sau învață foarte puțin. Există 
un număr mare de elevi care 
nu și-au pus încă problema 
devenirii lor viitoare. Liceul, 
deocamdată, este un scop în 
sine. Se adaugă la aceasta 
atitudinea acelor părinți care 

altă pretenție de la 
să treacă

profesor Erich
mai

n-au
copiii lor decit
clasa. Or, aceasta este foarte 
puțin.. Elevii care — îm
preună cu părinții — își pun 
încă din clasa a IX-a întreba
rea „ce vor deveni", au, fără 
excepție, o situație hună și 
foarte hună la învățătură. Dar 
în clasa a Xl-a B puțini sînt 
cei care au gîndit la ceea ce 
se va întîmplă cu ei dincolo 
de bacalaureat, (Dacă-l vor 
lua). Secretând comitetului 
U.T.C. are dreptate. Dar să 
nu rămînă aceasta o consta
tare. ca și aceea că, practic, 
opinia colectivului nu face 
nici o tentativă de impulsio
nare a activității elevilor, 
chiar dacă nu se petrec fla
grante abateri de la disci
plină, nu există situații de
zastruoase la învățătură.

LUCREȚIA LUSTIG 
MAKIETA VIDKAȘCU

T R E T E
necontenit la strung am cău
tat mereu să-mi ușurez mun
ca, să obțin rezultate și mai 
bune în muncă.

Și așa a ajuns la inovații. 
Prin ultima, dispozitivul pe 
care l-a creat, realizează a- 
curn în 8 ore 3 000 de piese 
în loc de 500.

— Să mai vorbim de satis
facții ? Aici în fabrică, ală
turi de ceilalți am crescut în 
proprii mei ochi și vreau mai 
mult. Acum zece ani m-aș fi 
mulțumit cu orice. Astăzi, în 
schimb, am alte pretenții pe 
care numai munca, aici la 
strung, mi le poate oferi.

...Și într-adevăr numai 
munca le poate oferi. Toți a- 
cești tineri, și ca ei sînt mulți, 
au descoperit în cele din ur
mă adevăratul drum în viață: 
munca. Calificarea obținută 
le-a oferit nu numai o ocu
pație, ci le-a schimbat felul 
de viață, dîndu-le o demni
tate nouă, demnitatea muncii.

MIHAI STRÎMBEI

In preliminariile Turneului U.E.F.A.

Ungaria 2-1 (1-1)
Pi- 

a 
pri

România

Vna din navele gigant construite la Șantierul naval Galați

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în Turneul inter
național de hand

bal feminin

Debut fără
meciuri mari

în sala Sporturilor din 
Cluj a început aseară cel 
mai important turneu inter
național de handbal feminin 
al acestui an : „Cupa orașe
lor". Participă selecționatele 
Budapestei, Moscovei. R.S.F. 
Iugoslaviei, reprezentativa 
orașului București și echipa 
de tineret a țării noastre. In 
primul meci s-au întîlnit re
prezentativele handbalului 
românesc. Prima noastră re
prezentativă a învins pe cea 
a tineretului cu scorul de 
13—6 într-un meci modest. 
„Senioarele" au avut —• în 
ciuda denumirii echipei, de 
tineret — un adversar lent 
care ,nu i-a dat mult de 
furcă.

Al doilea meci, a adus față 
în față două echipe ambiți
oase cea a orașului Buda
pesta și a Iugoslaviei. Iugo
slavele au primit încă de la 
începutul primei reprize 3 
goluri, dar s-au regăsit des
tul de repede și au stabilit 
echilibrul. Rezultat final 7—7.

Mîine se vor întîlni tot în 
Sala sporturilor 
București - 
via, iar în 
București I

Stadionul „1 Mai“ din 
teșii curățat de zăpadă, 
găzduit joi după amiază _ 
ma partidă internațională din 
cadrul preliminariilor tur
neului U.E.F.A.-1968 '■
tre reprezentativele de ju
niori ale României și 
riei. Contrar tuturor 
țărilor, care prevedeau 
meci de mai bun nivel teh
nic, spectaculos, partida s-a 
caracterizat printr-o luptă 
acerbă pentru calificare, în 
care spectacolul a fost aproa
pe în întregime eliminat. în- 
tr-adevăr, de-a lungul celor 
80 de minute de joc, oaspeții 
nu au avut altă preocupare 
decit aceea de a imprima 
partidei ritmul dorit de ei, 
căutând să scoată „din mînă“ 
formația noastră. Si nu șe 
poate spune că nu au reușit. 
Ba mai mult, juniorii ro
mâni, în loc să găsească so
luții adecvate, s-au lăsat an
trenați în acest joc de uzură, 
cu multe obstrucții, simulări 
și durități — oaspeții fiind 
în toate acestea adevărați ac
tori care știu bine lecția.

Juniorii unguri se arată de 
la început mai bătăioși de
cit ai noștri, acționează ceva 
mai hotărît poate și datorită

din-
Unga- 
aștep- 

un

diferenței de statură care le 
era favorabilă și chiar la al 
doilea atac al lor (minutul 
doi) Kovacs deschide scorul 
trimițînd balonul cu capul In 
poarta lui Vidac. Nu trec 
nici 3 minute și tabela de 
marcaj indică 1—1 după o 
combinație între Caniaro Tă- 
năsescu și Nicolae, cafe 
strecoară mingea în poartă.

După pauză, abia în minu
tul 67 reușim golul victoriei : 
Caniaro, unul dintre cei mai 
buni juniori români, inițiază 
o acțiune pe centrul terenu
lui, portarul îi iese în întâm
pinare dar scapă balonul si 
fundașul Vago lovește 
mingea cu mina pentru a 
evita înscrierea golului. Ar
bitrul polonez Jan 
acordă lovitură de 
trl pe care Ispir 
formă.

Diferența de un
vantaj, nu este însă deloc li
niștitoare pentru partida 
care se va disputa la Buda
pesta la 3 decembrie. Așa 
că pînă atunci speranțele 
noastre ne dau griji pe care 
le-am vrea recuperabile.

Lzozovski 
la 11 me
ii trans-

gol, ca a-

PROCESUL FORMĂRII
PERSONALI TĂȚII

(Urmare din pag. I) 

său ar apela la „argumente 
administrative"). Capacitățile 
apără cinstea! Iată, deci, o 
situație pe care am putea-o 
numi „ideală". Cine ar pre
tinde, însă, că o întâlnim la 
fiecare pas ? Dacă ar fi așa, 
n-ar exista primejdii. Iată una, 
relevată de conferențiarul Po
pescu Neveanu :

E nevoie, firește, de tineri 
cît mai capabili. Pe de altă 
parte, societatea noastră nu 
acceptă capacitatea profesio
nală ca o scuză pentru alte 
defecte. Nu există, la noi, acel 
„puțin îmi pasă cum e, da- 
că-și vede de treabă", speci
fic concepțiilor individualiste. 
E foarte bine... Totuși în fie
care „bine", există și un risc. 
Se poate naște, de pildă, un 
„însă", cel în cazul actorului... 
(aici chiar și inițialele pot fi 
descifrate, așa că renunțăm la 
ele) din București : „foarte ta
lentat, însă bețiv". Se poate 
inversa caracterizarea intr-un 
sens mai concesiv : „bețiv, 
însă foarte talentat". Oricum 
ai lua-o totuși e vorba de o 
dizarmonie a personalității. 
Ce facem, în acest caz ? Din 
păcate, de cele mai multe ori 
ne mulțumim să-l rostim pe 
„însă" și să oftăm. Ce am 
putea face ? Lucrul cel mai 
important: în numele unei 
calități majore să luptăm pen
tru înlăturarea unui defect. 
Să facem din calități, din ap
titudini, din capacitate, pîr- 
ghia pentru modelarea unei 
personalități armonioase !

„De ce ești bîrfitor ?“ 
spus cineva o dată, unui 
năr scriitor. „Dumneata ai
lent, n-ai nevoie să fii bîrfi
tor ! Lasă acest defect în stă- 
pînirea celor incapabili !“... 
Caustică observație și plină de 
adevăr... >

Deci, primul aspect : tînă
rul valoros, dar cu defecte. 
Dacă nu-1 poți forma armo
nios, din vreme ajungi, vrînd- 
nevrînd, la al doilea aspect în 
preajma acestei personalități, 
în preajma lui se poate afla 
mediocrul cu referințe bune. 
N-ai nimic să-i reproșezi, dar 
nici să-i admiri ceva. E cel 
care „corespunde". Și vine un 
prilej cînd ai de ales între cei 
doi : ce noate fi mai' simplu 
decit să-l preferi pe acesta 
din urmă, care nu-ți <Jă „bă
tăi de cap ? '*-----—-----

Am purtat o serie de discuții 
cu tineri clujeni cu munci 
de răspundere in domenii 
tehnice, științifice sau artisti
ce. Voi arăta mai jos părerile 
unora dintre ei. Cîte o dată, 
ele diferă, dar glasurile se u- 
nesc cînd e vorba de această 
promovare a 
corecte".

i-a 
tî- 
ta-

ta se îndîrjește. Dar dacă re
nunță ? Dacă apare „blazarea 
precoce" ? Poți să-i reproșezi, 
desigur, că n-a avut un carac
ter destul de tare. Dar de ce 
să-i reproșezi numai lui, cînd 
dezvoltarea caracterului fie
căruia depinde de fiecare din
tre noi ?

Numai personali
tatea educă per

sonalități

cerce- 
de fi- 

con-

S-ar putea crede că, în a- 
ceste rînduri, dăm prea multă 
importanță primejdiilor, și 
prea puțină acelor factori care 
le pot evita. Trăim, desigur, 
într-o lume cu nenumărate 
posibilități de corectare a unor 
rele posibile. Pe de altă parte, 
educația pe care o primesc 
tinerii noștri nu e de natură 
să-i facă slabi de înger. Dar 
tocmai de aceea, orice risc 
trebuie privit în față. Am dis
cutat cu mul ți tineri de pro
fesiuni diferite, și am desco
perit nu o dată asemenea 
„idei", care poartă, în germe
ne, perspectiva alterării per
sonalității lor. N-am încuviin
țarea să-i reproduc nominal, 
dar n-aș dori să trec peste 
cele spuse și notate :

I.S., 22 de ani, tehnician, 
Baia Mare : „La noi, primele 
se dau pe ochi și sprinceană. 
Nu ești în relații bune cu 
maistrul, te-ai ars".

N.D. — 23 ani, inginer, 
București: „Trebuia să plec 
la specializare, în străinătate. 
Colegul meu a fost mai abil. 
S-a băgat sub pielea directo
rului și mi-a luat locul".

Z.S., medic, 29 de ani, 
București : „Operez rar, că nu 
mă înghite șeful. I-am spus 
cîndva niște adevăruri și de-a- 
tunci slabe șanse să mai fiu 
promovat de el. Sau mă scoate 
el, cînd îi vine bine, sau plec 
eu, altă soluție nu văd".

R.N. 30 de ani, actriță: 
„Nici nu m-am prezentat la 
concurs. Cînd am auzit cine 
concurează, m-am lămurit. 
N-aveam nici o șansă".

Păreri subiective ? De 
acord. Eronate ? Să admitem 
— cît ? — 90 la sută eroare 
în toate aceste relatări !... Pen
tru acel 10 la sută, care rămî- 
ne, atenția maximă 1 Orice tî- 
năr care a „învățat" să gîn- 
dească așa, pornind de la rea
lități concrete, este, măcar în 
parte, victima celor care mai 
încalcă legile morale ale socie
tății noastre !

★

Mi se pare că, în asemenea 
probleme, nu se simte nevoia 
de „concluzii". E evident de 
unde pleacă răul, și pe ce căi 
poate fi remediat, în fiecare 
caz în parte ; fiindcă — evi
dent — de cazuri e vorba.

Cîteva idei mi se par totuși 
importante :

Pentru tînăr — A pune ori
ce eșec sau amărăciune per
sonală (și puțini sînt scutiți de 
asta) pe seama unor „legi 
nescrise", dar existente în prac
tica cotidiană și a încerca să 
te „adaptezi" lor, este cea mai 
dureroasă pierdere morală 
care se poate întâlni în anii 
tinereții creative. „Beneficiul" 
pe care-1 poate aduce la un 
moment dat o asemenea op
tică, se răzbună înzecit mai 
tîrziu cînd descoperi deformă
rile propriei tale personali
tăți.

•—• Fără cunoașterea abso
lut lucidă și exigentă a capa
cității tale, fără a continua 
munca asupra ei, nu se poate 
vorbi despre dezvoltarea unei 
personalități armonioase. Aici 
este fundamental echilibrul 
dintre modestie și conștiința 
valorii proprii.

Pentru matur — Un fapt la 
oare s-ar putea reflecta. Ma
rele fizician Niels Bohr petre
cea uneori cîte o noapte în
treagă pentru a-1 convinge pe 
un tînăr de netemeinicia unei 
idei pe care o susținea. Avea 
nevoie de asta, el, care cu un 
simplu „nu" putea curma ori
ce eroare ? Avea nevoie, pen
tru că cel mai important i se 
părea ca personalitatea tînă- 
rului, puterea sa creativă, 
imaginativă, efervescența lui. 
să nu sufere de pe urma unui 
impas trecător I...

A discuta la nesfârșit despre 
„prioritatea" sau ..lipsa de va
loare" a contribuției unor ti
neri reprezintă adevărate pier
deri de vreme. Pe cînd Niels 
Bohr nu-și pierdea niciodată 
zadarnic noaptea sa...

„Am lucrat cu...“ „Am fost 
elevul lui...", „M-am formația 
școala cunoscutului..." For
mule cu care cele mai ilustre 
personalități ale timpului nos
tru își încep, de obicei, pre
zentarea, ca un omagiu pentru 
cel ce a contribuit la formarea 
lor. Se cunosc, desigur, și per
sonalități care s-au format în 
preajma unor îndrumători me
diocri, dar împotriva ace
stora.

Pornim de la un caz grăitor. 
Marele nostru savant Canta- 
cuzino ne-a lăsat un număr 
de lucrări proprii aparent mai 
redus. Explicația ? Multe lu
crări au fost oferite unor cola
boratori mai tineri, care și-au 
legat numele de ele. Minunat 
exemplu de modestie, dar, tot
odată, o dovadă clară despre 
rolul motor al personalității 
în formarea unor personalități 
noi. Cu interlocutorii clujeni 
am încercat să punem degetul 
pe această rană : se întâmplă 
oare totdeauna așa ?

Nicoleta Moraru — 
tătoare la Institutul 
zică atomică : Unii
ducători științifici inhibă per
sonalitatea tinerilor fără să 
vrea, lipsindu-le atenția, răb
darea, spiritul pedagogic. Al
ții se arată refractari la apor
tul personal al altcuiva, nu su
feră discuțiile în contradicto
riu. Mai sînt și din cei care-i 
folosesc pe tineri numai la 
lucrările lor proprii. Pe o cale 
sau pe alta, în asemenea ca
zuri, personalitatea începe să 
fie, treptat, aplatizată.

Să fie vorba aci, numai des
pre „dreptul la semnătură" ? 
Desigur că și el își are impor
tanța lui în afirmarea tînăru- 
lui. Mi se citează situații, și 
nu puține, cînd cel care a 
făcut o bună parte a lucrării, 
nici nu apare consemnat, totul 
trecîud in beneficiul „șefului" 
care „se întînrplă să semneze 
opera colaboratorilor săi fără 
a-i cunoaște prea bine măcar 
conținutul". (Gh. Racoviță — 
cercetător Ia Institutul de 
speologie).

Dar, iată, problema se ridi
că pe un alt plan, mai gene
ral : „una este să fii o per
sonalitate, și alta, să ai o per
sonalitate". (Mircea Știrban, 
cercetător (biolog) la filiala 
Academiei — Cluj). Cu 
alte cuvinte, nu e vorba, 
neapărat ca tînărul să se afir
me pe linia notorietății. El 
poate accepta modestia, chiar 
dacă acesteia i se atribuie, 
adesea, un înțeles greșit. Mai 
grav, mult mai grav, este ris
cul ca, prin asemenea sisteme, 
să-ți pierzi, treptat,; 
ități, acel mod de
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campioană a țării.

IONEL HRISTEA

orașelor tirguri a

„mediocrității

MIRCEA TUDORAN

CINEMATEATRE

din Cluj 
tineret—Iugosla- 
al doilea meci 
orașul Moscova.
IOAN RUSU

ȘAH
Meciul de baraj pentru de

semnarea campioanei repu
blicane de șah, pe anul 1967, 
disputat între. 
Baumstarck și

Gertrude 
Margareta 

Teodorescu a luat sfirșit a- 
seară cu victoria primei ju
cătoare, care a totalizat 3 
puncte.

Gertrude Baumstarck, în 
vîrstă de 26 de ani, membră 
a clubului Medicina Timișoa
ra, cîștigă pentru prima oară 
titlul de

fotbal
Cupa __

programat, la Izmir, meciul 
retur dintre echipele Gozte- 
pe și Atletico Madrid. Re
zultatul final 3—0 (2—0)
pentru Goztepe. aduce echi
pei turce (printr-un gol 
marcat în ultimul minut de 
joc) calificarea în turul trei 
al competiției.

In „Cupa Europei Centra
le", la Misckolț, Diosgyor a 
câștigat, în daună echipei 
Steaua Roșie Belgrad, cu 
3—1 (1—0). Se califică mai 
departe formația iugoslavă 
învingătoare cu 3—0 la Bel
grad.

PE MICUL ECRAN
Telespectatorii vor putea 

urmări pe micul ecran DU
MINICA. în jurul orei 14,30, 
în transmisie directă de la 
Sofia, partida internațională 
de fotbal dintre selecționa
tele BULGARIEI — POR
TUGALIEI. Acest meci este 
hotărîtor în configurația 
clasamentului grupei a Ii-a 
a campionatului european 
inter-țări.

Ceea ce
prea

se obține 
ieftin

Viorel Hodeș, asistent la fi
lologie : Mulți ani învățămîntul 
nostru a constituit o sită prea 
largă pentru elementele a- 
morfe. Fără exigențe speciale, 
ei deveneau ..promovabilii". 
In cursa valorilor de mai tîr
ziu, riscau să piardă pasul. Ca 
să se mențină, cultivau ei în
șiși climatul de plafonare, 
care le convenea"...

Teofil Bu-șecan, scriitor, re
dactor șef la „Tribuna" : Mai 
mult chiar, aceștia dobîndesc 
uneori funcții responsabile. 
Nimeni nu poate împiedica 
mai strașnic drumul unei 
personalități interesante, decît 
mediocrul pus să răspundă de 
soarta ei.

Inutil de insistat, se întâl
nesc încă și asemenea situații, 
iar consecințele sînt lesne de 
presupus. Dar aici ne intere
sează consecințele morale. Ce 
se întîmplă cu personalitatea 
tânărului supus acestor prime 
presiuni de „nivelare" ? De
sigur că în unele cazuri, aces-

treptat, acele vele- 
__ 3 a vedea 

lumea și de a-ți concepe pro
priul tău rol în sinul ei, pe 
care-1 pot crea practicile ară
tate.

Și aici, îl citez diir nou pe 
conferențiarul bucureștean.

„Știm bine că orînduirea 
noastră promovează legea ca
pacității. Teoretic, o știe ori
cine. Practic, aceasta depinde 
și de propria ta experiență de 
viață. Este foarte primejdios 
ca tînărul să „înțeleagă" că 
destinul său nu ar porni de la 
foita sa, ci de la relațiile sale. 
Există azi u-nii tineri capabili, 
în vîrstă de 20 de ani, care 
cred și o afirmă că nu e atît 
de important „ce faci", cit 
„cine te sprijină". O aseme
nea deformare a personalității 
(bazată, firește, pe unele slă
biciuni de caracter) poate a- 
vea rezultate dezastruoase în 
devenirea de mai tîrziu a tâ
nărului nostru".

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" — sala Comedia — RO
MEO ȘI JULIETA, ora 19,30; 
Sala Studio — JOCUL ADE
VĂRULUI, ora 19,30; Opera 
română — AIDA, ora 19 ; Tea
trul de stat de operetă — SIN
GE VIENEZ, ora 19,30 ; Tea
trul de comedie — CAPUL DE 
RĂȚOI, ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" — UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚA, 
ora 20 ; Sala Studio — PRIVEȘ
TE ÎNAPOI CU MINIE, ora 20; 
Teatrul C. I. Nottara — AU 
FOST ODATĂ... DOUA ORFE
LINE, ora 19,30 ; Sala Studio — 
ABSENȚA UNUI VIOLON
CEL, ora 20 ; Teatrul Barbu 
Delavrancea — MIORIȚA, ora 
19,30 ; Teatrul Ion Creangă — 
TOATE PÎNZELE SUS, ora 16; 
Teatrul Țăndărică — TIGRIȘO- 
RUL PETRE, ora 17.

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Patria (orele 9,30; 
11,45; 16,30; 18,45; 21).

O FATA FERICITA
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20.45) , Feroviar (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21). Excel
sior (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21) Modern (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20.45) .

LOANA
rulează la Republica (orele 
8,15; 10,15: 12,30; 14,45; 17;
19,15; 21,30), București (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16.15; 18,30; 20,45), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21), Grivi- 
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), 
Tomis (orele 9,30; 12; 14,30; 
17; 19,30).

SINBAD MARINARUL
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45),
Bucegi (orele 8—13 în conti
nuare 16; 18,15; 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
7 MĂRI

rulează la Lumina . (orele 
8,30 — 16,30 în continuare).

CELE DOUA ORFELINE
rulează la Doina (orele 11,30;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

SINGUR PE LUME
rulează Ia Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

RETROSPECTIVA JUBILIA
RĂ, SENZAȚII, ATRACȚII, O 
FABULA MODERNA

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

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la Giulești (orele 
10; 15,30; 18; 20,30), Aurora 
(orele 9,30; 12; 14,30; 17,30;
20,30).

căutătorii de aur
DIN ARKANSAS

rulează la înfrățirea (orele 
14; 16; 18; 20).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Dacia (orele 7,30—
20,45 în continuare)

CLIMATE
rulează la Buzești (orele 15; 
17,45; 20.30).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20.30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI

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

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Volga (orele 9,30— 
16,15 în continuare, 18,30; 
20,45), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20.30).

OAMENI IN RULOTA
rulează la Flacăra (orele 
14,30—20.30 în continuare).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Vitan (orele 14 ; 
16,15 ; 18,30).

SPARTACUS
rulează la Popular (orele 
15,30; 19,30)

PROSTĂNACUL
rulează la Arta (orele 9—16 
în continuare 18,30; 20.45).

MARELE RESTAURANT
rulează la Munca (orele 14,30; 
16,30: 18.30: 20,30).

SUBTERANUL
rulează la Moșilor (orele 15; 
17; 19: 21). Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Drumul Sării (ore
le 14,30; 17,15; 20).

CANALIILE
rulează la Viitorul (orele 
15.30; 18; 20,30).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Colentina (orele 
15.30; 18; 20.30).

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Floreasca (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

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

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

PASAREA PHONIX
rulează la Lira (orele 15; 
17.45; 20.30).

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

OCOLUL
rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

UN MINUT DE ADEVĂR 
(dimineața) 
rulează la Cinemateca

SCURT METRAJE BELGIENE 
(24—26 noiembrie dimineața)

VINERI 24 NOIEMBRIE 1967

18,00 — Stadion — Emisiu
ne de actualitate sportivă ; 
18,30 — Pentru copii ; A.B.C.
— De ce ? ; Mic atlas în ima
gini ; 19.00 — Pentru tineretul 
școlar Muzica și... toamna ; 19,30
— Telejurnalul de seară ; 19,45
— Agenda dv ; 19,50 — Bule
tinul meteorologic ; Publicitate ; 
20,00 — Studioul muzical Val
sul (I) ; 20,30 -— Ecran Literar ; 
21,00 — Reflector ; 21,20 —
Film artistic „Doamna de pe 
șine" — comedie muzicală pro
ducție a studiourilor din R. S. 
Cehoslovacă : 22,40 — Telejur’ 
naiul de noapte.



ANGLIA. — Fe străzile Londrei, imediat după devalorizarea lirei sterline

Votul 
din Camera 
Comunelor
AU FOST APROBATE 

MĂSURILE GUVERNULUI 

WILSON
Dezbaterile din Camera Co

munelor pe marginea devalo
rizării lirei sterline și a poli
ticii economice a guvernului, 
caracterizate prin critici vio
lente ale opoziției s-au înche
iat miercuri seara prin adop
tarea moțiunii guvernamenta
le cu o majoritate de 77 de 
voturi.

Toți cei 258 de deputați con
servatori și liberali prezenți au 
votat împotriva guvernului. 
Totuși, cele 335 de voturi ale 
deputaților laburiști, al căror 
sprijin premierul Harold Wil
son și-l asigurase în cadrul 
unei întîlniri separate din ziua 
precedentă, a oferit guvernului 
laburist ceea ce acesta consi
deră a fi o victorie. Singurul 
„rebel" laburist, care s-a ab
ținut de la vot, a fost depu
tatul Richard Crawshaw, care, 
pentru a protesta împotriva 
măsurilor guvernului, a demi
sionat din funcția sa de vice
președinte al grupului parla
mentar laburist. Majoritatea 
obținută, însoțită de sprijinul 
promis de conducerea Congre
sului sindicatelor britanice 
(T.U.C.), oferă acum guvernu
lui un răgaz politic, în care a- 
cesta va căuta să realizeze o 
redresare economică a țării. în 
prezent, efortul principal al 
guvernului se îndreaptă spre 
obținerea unor Importante îm
prumuturi internaționale me
nite să sprijine lira devalori
zată.

Evoluția crizei cipriote
• „Problema Ciprului nu 

poate ‘fi soluționată prin 
război. Noi acționăm în modul 
cel mai chibzuit și sperăm că 
situația nu se va agrava, ast
fel încît să constituie un peri
col pentru pace" — a de
clarat președintele Makarios 
miercuri. „O reglementare paș
nică a conflictului nu este 
greu de obținut dacă se res
pectă principiile Carte' 
O.N.U.“, a adăugat el.

Agenția France Presse men
ționează că aceasta este prima 
declarație a președintelui Ma
karios de la izbucnirea actua
lei crize cipriote.

• Liderul comunității ciprio- 
ților turci din Cipru, Kucîuk, 
a declarat miercuri corespon
dentului agenției France Pre
sse la Nicosia că „orice discu
ție în momentul de față cu 
președintele Makarios ar fi 
inutilă, înainte de retragerea

• 000

Încheierea
sesiunii F.A.O.

Joi după-amiază s-au încheiat la Roma lucrările celei de a 14-a 
Conferințe a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
agricultură (F.A.O.). Timp de trei săptămîni, delegații celor 116 
țări membre au dezbătut probleme privind utilizarea mai eficientă 
a resurselor fiecărei țări în vederea asigurării creșterii potențialu
lui alimentar mondial, măsurile referitoare la îmbunătățirea struc
turii organizatorice a F.A.O., bugetul pe următorii doi ani și 
altele. în ultimele zile ale Conferinței au fost adoptate în ședin
țele plenare rapoartele celor trei comisii, precum și diferite rezo
luții care conțin recomandări în vederea traducerii în viață de către 
F.A.O. a prevederilor planului indicativ pentru anul viitor. în 
ședința de închidere, conferința l-a numit pe M. Gemayel (Liban) 
în funcția de președinte independent al Consiliului F.A.O. Tot
odată, directorul general nou ales, A. H. Boerma (Olanda) a ac
ceptat în fața Conferinței numirea sa în acest important post.

Delegația Republicii Socialiste România, condusă de către prof, 
dr. N. Giosan, a participat activ Ia lucrările conferinței, făcînd 
propuneri în cadrul comisiilor care au înlesnit adoptarea unor 
măsuri avînd ca scop sporirea eficienței activității F.A.O. Ca o 
recunoaștere a contribuției pozitive a României la activitatea 
F.A.O., a experienței pe care ea o are în domeniul agriculturii, 
țara noastră a fost aleasă în Consiliul F.A.O., organ de conducere 
al organizației între conferințele care au loc o dată la doi ani.

Vineri încep lucrările celei de a 50-a sesiuni a Consiliului 
F.A.O., care urmează să stabilească componența comitetelor tehnice 
— comitetul pentru program, financiar, al produselor etc.

contingentului de 15 000 de sol
dați greci din Cipru".

Kuciuk a relevat că preten
țiile guvernului de la Atena 
de a anexa Ciprul ar putea 
duce în cele din urmă „la un 
război între Turcia și Grecia". 
Liderul ciprioților turci a in
dicat că transformarea Cipru
lui „într-o federație ar repre
zenta O soluție de compromis".

• Agenția France Presse, 
citind ziarul „Phileleftheros", 
oficios al ciprioților greci, a- 
nunță că generalul Grivas, care 
a fost chemat Ia Atena, după 
incidentele care au avut loc 
săptămîna trecută în localita
tea Ayios Theodoros, a fost în
locuit în funcția de coman- 
dant-șef al forțelor militare 
grecești aflate în Cipru, prin 
generalul grec, Gheorghios Mo- 
ronis.

• La încheierea reuniunii de 

miercuri seara a Consiliului de 
Miniștri al Turciei a fost dat pu
blicității un comunicat în care 
se arată că „guvernul turc nu 
consideră satisfăcător răspunsul 
primit din partea Greciei la nota 
sa de vinerea trecută în legătură 
cu problema cipriotă". Atît timp 
cît amenințarea la adresa secu
rității turcilor din Cipru nu va 
fi înlăturată, se arată în comuni
cat, Turcia nu are nimic de ne
gociat cu Grecia.

• Miercuri seara, regele Cons
tantin al Greciei a convocat de 
urgență pe comandanții forțelor 
armate, pe premierul Constantin 
Kolias și pe membrii militari ai 
Cabinetului. După cum au anun
țat posturile de radio grecești, o- 
biectul consultărilor regelui a 
fost situația încordată dintre 
Grecia și Turcia, în urma eveni
mentelor din Cipru.

Vizita delegației 
guvernamentale 
române în Cuba
Miercuri seara, președintele 

Republicii Cuba, Osvaldo Dor- 
ticos, 'a oferit la Palatul revo
luției din Havana un dineu în 
cinstea șefului delegației gu
vernamentale române, Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

La dineu au luat parte Ilie 
Voicu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și alți 
membri ai delegației guverna
mentale române.

Au fost prezenți Râul Roa, 
ministrul afacerilor externe, 
Marcello Fernandez, ministrul 
comerțului exterior, și alte 
persoane oficiale cubaneze.

Au participat, de asemenea, 
Vasile Mușat, ambasadorul 
României la Havana și Ma
nuel Yepe Menendez, amba
sadorul Cubei la București.

&

„Un buchet de urziei“
La numai cîteva ore după încheierea ultimei runde de „tatonări* 

britanice la Salisbury și după plecarea lui George Thomson, par
lamentul rhodesian vota prima lege tip „apartheid" dintr-o în
treagă serie în pregătire după model sud-african. E vorba de le
gea segregației în parcuri, bazine de înot și restaurante.

în seara aceleiași zile un pur
tător de cuvînt al guvernului Ian 
Smith declara ziariștilor convoca- 
ți special la clubul presei că „nu 
există nici o șansă ca cineva să 
determine o renunțare la inde
pendența Rhodesiei și la principi
ile actualului regim".

Aceste două gesturi (probabil 
calculate), de natură să arate 
că autoritățile de la Salisbury nu 
intenționează să renunțe la con
solidarea unui stat pe baze rasi
ste, l-au făcut pe corespondentul 
lui NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG în capitala sud-rhodesi- 
ană să remarce cu o nuanță de 
ironie că „ramurii de măslin a 
Londrei i s-a răspuns cu un bu
chet de urzici".

Evident, semnificația „gesturi
lor dure" de la Salisbury nu tre
buie absolutizată. Nu se poate 
ignora că regimul sud-rhodesian 
are suficiente motive să nu rupă 
punțile cu Marea Britanie. Este 
însă demn de relevat că aminti-

Tratativele dintre repre
zentanții guvernului britanic 
și cei ai Frontului Național 
de Eliberare din Aden și 
Arabia de sud, desfășurate 
la Geneva, au fost suspenda
te joi după-amiază. Un co
municat comun relevă că 
tratativele s-au lovit de „une
le dificultăți". Surse apro
piate celor două delegații au 
precizat că aceste dificultăți 
sînt, în special, de ordin fi
nanciar și s-ar referi Ia am
ploarea ajutorului pe care 
Marea Britanie este dispusă 
să-1 acorde viitorului guvern 
al Arabiei de sud.

Șeful delegației britanice, 
lordul Shackleton, s-a îna
poiat la Londra pentru a 
primi noi instrucțiuni din 
partea guvernului său și a 
prezenta un raport asupra 
desfășurării tratativelor. Se 
pare că negocierile vor ră- 
mîne întrerupte pînă la în
toarcerea delegatului brita
nic Ia Geneva.

Consiliul de Securitate a adoptat o rezoluție 
in problema Orientului Apropiat

NEW YORK 23. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Consiliul de Securitate, întrunit în cursul după- 
amiezii de miercuri, ora 20,56 G.M.T., a adoptat în unanimi
tate proiectul de rezoluție britanic.
Acesta, exprimînd neliniștea 

provocată de situația gravă din 
Orientul Apropiat, subliniind 
inadmisibili tatea achiziționării 
unor teritorii prin război și ne
cesitatea de a se acționa pen
tru o pace justă și trainică 
care să permită tuturor state
lor din această regiune să tră
iască în securitate, afirmă că 
aplicarea principiilor Cartei 
cere instaurarea unei păci juste 
și trainice în Orientul Apro
piat care ar trebui să presu
pună aplicarea următoarelor 
două principii

a. — Retragerea forțelor ar
mate izraeliene din teritoriile 

tele reacții ale Salisbury-ului sur
vin exact în momentul cînd se 
semnalează unele elemente inte
resante.

Date publicate zilele trecute 
la New York și provenind din 
surse ale O.N.U., indică faptul 
că sancțiunile economice împo
triva regimului rasist al lui Smith 
sînt așa cum apreciază NEW- 
YORK TIMES „foarte aproape 
de totala ineficientă^'. Majorita
tea țărilor care făceau comerț cu 
Salisbury, și-au redus foarte pu
țin sau deloc volumul schimburi
lor. Cît privește principalii par
teneri comerciali tradiționali : 
Africa de sud, Angola și Mo- 
zambic, și-au intensificat le
găturile economice cu Rho
desia de sud. Alte statistici o- 
ficiale, publicate la Paris din 
surse O.E.C.D. arată, că în ge
neral, exporturile din Europa oc
cidentală spre Rhodesia de sud 
sînt aproximativ la nivelul dina
inte de instituirea „sancțiunilor" 
și numai importurile marchează 
o foarte ușoară scădere. într-un 
articol intitulat sugestiv „Pla
sa spartă a sancțiunilor" FI
NANCIAL TIMES dezvăluie 
că importante contingente de 
mărfuri britanice sînt expor
tate în Rhosedia de sud prin 
intermediul-camuflaj al Pre
toriei. Publicația londoneză a- 
firmă că „sondaje precise arată 
sosirea la Salisbury a petrolului 
în cantități nelimitate" Astfel 
stînd lucrurile, nu e de mirare că 
situația economică a regimului 
sud-rhodesian nu e gravă. Dim
potrivă. „Producția industrială și 
agricolă a crescut în primul se
mestru al acestui an — relevă 
TIMES — iar balanța de plăți e 
echilibrată".

Fără îndoială că ineficiența 
pronunțată a „sancțiunilor econo
mice" ca și sprijinul direct ( in
clusiv militar) din partea Preto
riei alimentează „duritatea" lui 
Ian Smith. Oricum, se pare că 
pe acest teren prielnic au cres
cut „urzicile" oferite atît de os
tentativ britanicilor de guvernan
ții rasiști sud-rhodesieni. 

E. R.

ocupate în timpul recentului 
conflict și

b. — încetarea tuturor ape
lurilor la beligeranță sau a ori
cărei stări de beligeranță, res
pectarea și recunoașterea suve
ranității, a integrității terito
riale și a independenței poli
tice a tuturor statelor din a- 
ceastă regiune și a dreptului 
lor de a trăi în pace în inte
riorul unor frontiere sigure și 
recunoscute, la adăpost de a- 
menințări sau acțiuni de forță.

în document se afirmă, de 
asemenea, necesitatea de a se 
garanta libertatea de naviga
ție în apele internaționale ale
0000 000 000000

La încheierea reuniunii o- 
blșnnite de miercuri a Con
siliului de Miniștri al Franței, 
care a fost consacrată in 
mare parte examinării pro
blemelor internaționale și eu
ropene, ministrul informații
lor, Georges Gorse, a făcut 
unele precizări reprezentan
ților presei asupra probleme
lor dezbătute sau comunicate 
în cadrul Consiliului. EI a 
arătat că printre cei care au 
luat cuvîntul Ia ședința Con
siliului a fost și Maurice 
Schumann, ministrul de stat 
însărcinat cu cercetarea 
științifică, problemele atomi
ce și spațiale ale Franței, 
care a prezentat o dare de 
seamă asupra vizitei sale în 
trei țări socialiste — Româ
nia, Bulgaria și Cehoslovacia. 
In această expunere, el a a- 
rătat că se așteaptă încheie
rea unor acorduri, înainte de 
sfîrșitul anului, îndeosebi un 
plan de schimburi pe doi ani 
cu România și Cehoslovacia, 
în materie de cercetare știin
țifică și tehnică și un proto
col de schimburi cu România 
în domeniul nuclear.

Tratatul 
de nediseminare

PRECIZĂRILE 
DELEGATULUI ITALIAN

Intervenind în ședința de joi 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, delegatul 
Italiei, Caracciolo, a făcut unele 
precizări în legătură cu propu
nerea prezentată anterior pri
vind reînnoirea valabilității tra
tatului la intervale fixe de timp. 
El a subliniat că menținerea 
valabilității tratatului pe o pe
rioadă nedeterminată, așa cum 
prevede proiecul de tratat pre
zentat comitetului de U.R.S.S. 
și S.U.A., ar avea consecințe 
periculoase, între altele, tratatul 
ar înceta după perioada inițială 
de cinci ani de a mai fi un in
strument capabil să determine 
puterile nucleare să depună noi 
eforturi în vederea atingerii o- 
biectivelor de dezarmare. A- 
mendamentul italian prevede, 
deci, ca tratatul să fie reînnoit 
automat la perioade fixe
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MIHAIL SUSLOV, membru 
ai Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., l-a primit Ia 
23 noiembrie pe Teodor Mari
nescu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România la 
Moscova, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut zloc o 
convorbire prietenească.

LA OSLO a avut loc un semi
nar consacrat rolului organizații
lor de tineret în politica contem
porană la care au luat parte re
prezentanți ai organizațiilor de 
tineret social-democrate din ță
rile scandinave.

LA UNIVERSITATEA din 
Buenos Aires a avut loc un mi
ting al studenților în semn de 
protest față de politica guverna
mentală în domeniul învățămîn- 
tului. Vorbitorii au subliniat că 
această politică răspunde intere
selor institutelor de învățămînt 
particulare, în detrimentul celor 
de stat. Poliția a intervenit, o- 
perînd numeroase arestări.

LA 22 NOIEMBRIE s-au îm
plinit 4 ani de la asasinarea pre
ședintelui S.U.A., John F. Ken
nedy. Cu acest prilej, la mor- 

regiunii, de a se realiza o re
glementare justă a problemei 
refugiaților, de a se garanta 
inviolabilitatea teritorială și 
independența politică a tutu
ror statelor din această regiu
ne.

în vederea asigurării unei 
unanimități a voturilor, autorii 
celorlalte proiecte de rezolu
ție (cele trei state afro-asiatice 
— India, Mali, Nigeria — pre
cum și S.U.A. și U.R.S.S.) au 
renunțat la supunerea la vot a 
textelor respective.

Adoptarea în unanimitate a 
proiectului britanic reprezintă, 
așa cum au arătat o serie de 
vorbitori în cursul ședinței de 
miercuri, un prim pas în di
recția netezirii terenului pen
tru reglementarea unei situa
ții de criză și încordare.
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Sesiunea O. N. U.

Dezbaterile
din Adunarea Generală
Absența Republicii Populare 

Chineze de la Națiunile Unite 
slăbește organizația din punct de 
vedere moral, structural și po
litic, a declarat reprezentantul 
Nepalului, Y. N. Khanal, luînd 
cuvîntul primul în ședința de 
joi a Adunării Generale a O.N.U., 
care dezbate în continuare pro
blema restabilirii drepturilor le
gitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U.

Expunînd poziția Franței, re
prezentantul permanent al aces
tei țări, Armand Berard, a scos 
în evidență că în calitatea sa de 
membru fondator al O.N.U. și 
membru permanent al Consiliului 
de Securitate, Chinei îi revine o

A

In Comitetul economic
In Comitetul nr. 2 (pentru pro

blemele economice și financiare) 
au continuat discuțiile asupra 
proiectului de rezoluție prezentat 
de 6 delegații (Cehoslovacia, Ita
lia, Polonia, România, Siria și 
Sudan) privind cooperarea in
dustrială între țări.

In ședința de miercuri seara 
a luat din nou cuvîntul reprezen
tantul țării noastre, Costin Mur- 
gescu, care, vorbind în numele 
coautorilor proiectului de rezolu
ție, a făcut un bilanț al discuții
lor purtate și a insistat asupra 
importanței pe care o are valo
rificarea experienței existente 
pentru promovarea unor forme 
variate de cooperare interstatală 
în interesul accelerării industria
lizării pe scară mondială. După 
ce a prezentat unele modificări 
introduse de coautori în proiect 

mîntul fostului președinte ame
rican au fost depuse numeroase 
coroane de flori.

Zeci de lucrări s-au scris de 
atunci despre ceea ce în Ame
rica se numește „drama de la 
Dallas", dar nici una dintre ele 
nu a ridicat vălul de pe miste
rul care acoperă dispariția celui 
mai tînăr președinte al Statelor 
Unite.

SENATORUL Edward Ke
nnedy, fratele mai mic al fos
tului președinte american John 
Kennedy, a anunțat că va vizita 
la începutul anului viitor Viet
namul de sud pentru a se infor
ma asupra pierderilor suferite 
de populația civilă. Edward

PROFESORUL Benvenido Ramires, inspector general în Mi
nisterul învățămîntului din Costa Rica, a declarat că țara sa 
trece pnntr-o criza ascuțită în domeniul învățămîntului. Trei
zeci de mii de copii nu pot urma cursurile școlilor din cauza., 
lipsei de mijloace pentru educație. Costa Rica, a spus el, duce lipsa a 2 mu de săli de clasă.

RĂSPUNZÎND unei interpelări în Camera Comunelor, un 
reprezentant al Ministerului britanic al Comerțului a declarat 
ca Anglia este interesată în dezvoltarea relațiilor comerciale cu 
toate țările din Europa răsăriteană. „în ultimii ani relațiile 
comereiaie dintre Anglia șl țările din’această regiune se dez- 
îț .. c~ ?.ncc.®s ln avantajul reciproc, iar balanța comercială a 
Marii Britanii cu Europa răsăriteană este „satisfăcătoare" a 
precizat reprezentantul Ministerului Comerțului

Agenția France Presse a- 
nunță că R.A.U. și Izrael au 
acceptat ca numărul observa
torilor O.N.U. în regiunea Ca
nalului de Suez să fie mărit 
și ca reprezentanții O.N.U. de 
pe ambele maluri ale canalu
lui să poată comunica prin 
radio. Generalul Odd Bull, 
șeful misiunii O.N.U. de 
supraveghere a armistițiului 
în regiunea Gaza a adus la 
cunoștința autorităților izrae
liene că R.A.U. a acceptat 
cele două propuneri făcute 
de secretarul general al 
O.N.U., U Thant.

„CANALUL de Suez va 
putea fi redeschis navigației 
Ia trei luni după retragerea 
forțelor izraeliene", a decla
rat ziariștilor Ahmed Mag- 
hour, un reprezentant al or
ganismului de administrare a 
Canalului de Suez, anunță a- 
genția M.E.N.
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răspundere deosebită în menți
nerea păcii, și tocmai de aceea 
problema reprezentării ei trebuie 
rezolvată fără întîrziere. Logica 
impune recunoașterea faptului 
că singurul reprezentant al Chi
nei este guvernul Republicii 
Populare Chineze.

Ambii vorbitori, precum și re
prezentanții Tanzaniei și R.S.S. 
Bieloruse, s-au pronunțat pentru 
proiectul de rezoluție al celor 11 
state, printre care și România, 
care prevede recunoașterea re
prezentanților Republicii Popu
lare Chineze ca singurii repre
zentanți legali ai Chinei la 
O.N.U.

în legătură cu rolul O.N.U.D.I. 
(Organizația Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare industrială) în 
ansamblul acestui p.oces, repre
zentantul României și-a exprimat 
speranța că proiectul va fi adop
tat de comisie. Delegații S.U.A., 
Angliei și Japoniei au formulat 
o serie de sugestii și rezerve asu
pra proiectului de rezoluție, iar 
delegații altor 12 țări s-au asociat 
coautorilor (Argentina, Bulgaria, 
Ghana, Guineea, India, Iugosla
via, Nigeria, Pakistan, Peru, Re- ';•* 
publica Arabă Unită și Volta 
Superioară). După o scurtă dez
batere procedurală, comisia a 
adoptat cu majoritate de voturi 
unele paragrafe pentru care An
glia ceruse vot separat. Pusă la 

vot în ansamblu, rezoluția a fost 
adoptată în unanimitate.

Kennedy a mai făcut o vizită 
similară în Vietnamul de sud în 
luna noiembrie 1965.

O FEMEIE din Brazilia, pe 
nume Maria Carnauba de Souza, 
a dat naștere marți celui de-al 
32-lea copil al său. Dintre aceș
tia, șase au murit, opt sînt căsă
toriți, iar restul de 18 trăiesc 
împreună cu părinții într-o ba
racă din apropierea capitalei fe
derale. Maria Carnauba de Sou
za a declarat că la nașterea ce
lui de-al 32-lea copil simte a- 
ceeași bucurie ca și la vîrsta de 
14 ani, cînd a născut primul co
pil. Fericita mamă are acum 45 
de ani.

Din viața tineretului lumii

„CADOU L“
„Marea Britanie face un frumos cadou economiei Statelor 

Unite ori de cite ori un tinăr savant, inginer sau tehnician 
îi părăsește țărmurile" — stă scris în Noua Carte Albă dată 
publicității de către guvernul britanic.
Datele culese timp de un an 

de zile și expuse in cele 125 
de pagini ale Cărții Albe zugră
vesc o situație îngrijorătoare : 
în perioada 1961—1966 numărul 
savanților. inginerilor și tehni
cienilor (cu deosebire tineri) 
care au părăsit Marea Britanie 
s-a dublat; în 1961 numărul lor 
era de 3 200 (1 900 ingineri și 
1 300 savanți), în 1966 de 6 200 
(4 200 de ingineri și 2 000 de sa
vanți). Pagubele pricinuite eco
nomiei britanice sînt dintre cele 
mai grele : pentru pregătirea 
unui inginer se cheltuiesc 6 000 
de lire, pentru un fizician, doc
tor în științe, 16 000 de lire ; prin 
plecarea fiecărui inginer Anglia 
pierde 31 000 de lire.

Pe de altă parte, de pe băncile 
facultăților și institutelor se aș
teaptă să iasă jumătate din nu
mărul de ingineri și tehnicieni 
necesari în economia britanică. 
Va trebui oare Marea Britanie 
în viitorul apropiat să recru
teze cadre specializate din alte 
țări ? (paradoxal, dar 20 de com

panii britanice și-au și deschis 
birouri de recrutare în America 
de Nord). Tinerii invocă, însă, 
cel mai des ca motive ale ple
cării lor salariile mai mici în 
comparație cu cele din Statele 
Unite, precum și promovarea 
mult mai dificilă a tinerilor în 
posturile de conducere. Rapor
torii situației se întreabă ce s-ar 
putea întreprinde, totuși, pentru 
stăvilirea refluxului de talente 
tinere. O idee este aceea de a 
se înviora învătămîntul superior 
prin transformarea lui dintr-un 
învățămînt în sine într-unul le
gat mai mult de cerințele ac
tuale ale industriei britanice. 
Planificarea mai eficientă și pe 
lungă durată a unor proiecte fi
nanțate de guvern, incluzînd 
munca de cercetare, ar putea 
interesa pe tinerii cercetători 
care, odată create condiții de 
afirmare a talentului lor în pro
pria lor țară, s-ar vedea mai 
puțin tentați de laboratoarele 
moderne ale Statelor Unite. 
„TIMES" remarca cu acest pri

lej că această comisie și-a limi
tat sfera de investigație la sa
vanți, ingineri și tehnicieni, si
tuația medicilor, economiștilor 
și a altor specialiști fiind tre
cută cu vederea. Așadar, la ci
frele menționate se pot adăuga 
altele și altele, toate conducînd 
la concluzia că în Anglia pier
derea tinerelor talente a luat 
proporții. îngrijorarea de care 
este cuprins guvernul britanic 
s-a reflectat din plin în recen
tul apel lansat de ministrul bri
tanic al tehnologiei, Anthony 
Wedgwood Benn, atomiștilor de 
la stațiile experimentale nu
cleare Risley și Dounreay pe 
care le-a vizitat de curînd. Mi
nistrul britanic cerea savanților 
— binecunoscuți specialiști — să 
privească cu seriozitate intere
sele naționale ale Marii Britanii 
și să respingă ofertele Centrului 
de cercetări atomice american 
Westinghouse. El afirma : „A- 
mericanii, dacă au nevoie, să-și 
dezvolte propria lor tehnologie, 
dar să lase în pace pe intelec
tualii britanici". S-ar părea că 
Londra este decisă să nu mai 
facă „cadouri" Americii...

DOINA TOPOR

R. S. F. IUGOSLAVIA. — Localitatea Jajce și cascadele Pliva, unul din cele mai a- 
tractive locuri din Bosnia

Conferința 
a miniștrilor 

ln cadrul Conferinței eu
ropene a miniștrilor învăță
mîntului, organizată de 
U.N.E.S.C.O., continuă dez
baterile. La punctul de pe or
dinea de zi „Accesul la învă- 
țămîntul superior, avînd în 
vedere nevoile actuale și pre
vizibile ale dezvoltării colec
tivității", au luat cuvîntul nu
meroși șefi de delegații sau 
membri ai delegațiilor parti
cipante. In intervenția sa, de
legatul țării noastre prof. Ion 
Ursu, prorector al Universi
tății din Cluj, a prezentat o 
serie de aspecte ale activității 
în domeniul învățămîntului 
superior din țara noastră.

Delegatul român a subli
niat necesitatea cooperării în
tre țările europene, prin 
schimb de informații cu pri
vire la metodele de selecție 
aplicabile în învățămîntul su
perior, precum și creșterea va
lorii problemelor de selecție 
sau a altor mijloace de apre
ciere.

Acad. Ștefan Bălan, minis-

europeană 
învățămîntului
trul învățămîntului din Repu
blica Socialistă România, con- 
aucătorul delegației române 
la Conferința europeană a 
miniștrilor învățămîntului, or
ganizată de UNESCO, a vizi
tat joi Universitatea și Poli
tehnica din Viena. Ministrul 
român a fost primit de recto
rii celor două institute, prof, 
dr. F. Schwind și prof. dr. R. 
Inzinger, cu care a avut con
vorbiri amicale privind orga
nizarea învățămîntului su
perior, planurile și programele 
cursurilor, metodele pedago
gice.

După-amiază, acad. Ștefan 
Bălan a făcut o vizită la A- 
genția Internațională pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.), 
unde a fost primit de direc
torul agenției. S. Eklund, cu 
care a avut o convorbire 
cordială privind relațiile din
tre instituțiile respective din 
țara noastră și A.I.E.A.

Acad. Ștefan Bălan a fost 
însoțit în timpul acestor vizite 
de ambasadorul României la 
Viena, Gheorghe Pele.
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