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• RADIOGRAMELE sosite de 
la bordul traulerului românesc 
„Constanța", care se află în 
prezent în apele internaționale 
din zona Terra Nova și Labra
dor, vestesc că în calele vasului 
au fost stivuite peste 600 tone 
de pește oceanic. Predomină 
mai ales speciile de heringi, 
macrouri, cod, tay, sebastă, ca- 
ranx și ton. Traulerul „Cons
tanța* urmează să sosească în

portul pescăresc „nr. 1" al ță
rii, Tulcea, în a doua jumătate 
a acestei luni.

• VALOAREA LUCRĂRILOR 
efectuate prin muncă patriotică, 
pentru buna gospodărire și în
frumusețarea orașelor și satelor 
din județul Bacău, se ridică în 
acest an la circa 93 milioane 
lei.

• ȘI ÎN JUDEȚUL SU
CEAVA a început construcția 
primelor locuințe cu grad dife
rențiat de confort. Primul bloc 
de acest fel, însumînd 35 de a- 
partamente de categoriile III și 
IV, va fi înălțat la Rădăuți.

• A ÎNCEPUT CONSTRUC
ȚIA unei mari policlinici uni
versitare la Cluj. Ea se va com
pune din trei corpuri de clădiri

concepute într-o arhitectură mo
dernă. Corpul central, o clă
dire masivă cu 7 nivele, va 
cuprinde cabinete medicale 
toate specialitățile, laboratoare 
de deservire curentă șl de cer
cetare, săli de studii și prele
geri pentru studenții și cadrele 
didactice de la Institutul de 
medicină și farmacie.

PAGI N Ag ELEVULUI

Proletari din toate țările, uniți-văl

AFIRMAREA Șl PRO
MOVAREA TINERETULUI

LA CE
TEMPERATURĂ

SE NAȘTE
SUCCESUL?

Vorbind despre „condiția tinereții și condițiile afirmării" — 
această chestiune complexă, căreia i se consacră atitea dez
bateri — ne vom opri, în rîndurile care urmează, la un album 
de familie : o familie strîns unită nu prin legături de sînge, 
ci prin firele la fel de trainice ale prieteniei și ale muncii. Fa
milia aceasta a fost una din primele brigăzi de tineret din tara 
noastră, mai exact, prima alcătuită la Uzina tie utilaj petro
lier „1 Mai" din Ploiești.

Din filele acestui album adie prospețimea unui romantism 
autentic, vigoarea unei tinereți dinamice, e un album care con
ține sensurile unei istorii, etapele unor destine în ascensiune.

DRUMUL DE 10 000 KM 
ÎNCEPE CU PRIMUL PAS

Oamenii aceștia se află a- 
cum la cumpăna vieții, vîrsta 
lor e vîrsta maturității depli
ne. în care bilanțurile sînt 
încă premature, fiind amînate 
de ambiții și aspirații, de pla
nuri de viitor îndrăznețe și 
pretențioase. Iureșul cotidian 
al muncii lor nu prea le lasă 
timp pentru amintiri. Mihai

Bobocea este azi adjunct al 
secției de tratamente termice 
de la Uzina „1 Mai“, fratele 
său, Ion, e secretar cu propa
ganda al Comitetului județean 
de partid — Dîmbovița, Jean 
Teodoru, maior jurist în Bucu
rești, Dumitru Tudorache șl 
Gh. Mateescu sînt maiștri,

VIORICA DIACONESCU

(Continuat, In pag. a IV-a)
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O secvență din gigantul siderurgiei românești — Combinatul de 
la Galați

Foto: O. PLEC AN

SEMNELE LUCRULUI
FĂCUT DE MlNTUIALĂ

Sub ochii noștri are loc pă
trunderea masivă a progresului 
tehnic în toate ramurile indus
triale. Unitățile economice devin 
cu fiecare an depozitare — în 
sensul dinamic al noțiunii — a 
unor mijloace de producție din 
ce în ce mai perfecționate, ca
pabile să contribuie la realizarea 
de produse calitativ superioare, 
competitive. De utilizarea lor cu 
randament optim, de stăpînirea 
cu exactitate a potențialului teh
nic al întreprinderilor, pus în 
slujba eficienței economice, este 
legat indisolubil gradul de pre
gătire al celor puși să le folo
sească. Nivelul de calificare con
stituie una din condițiile esen
țiale care stau Ia baza rezultate
lor obținute în activitatea lor de 
către orice unitate. De aici și ne
cesitatea asigurării în permanen
ță a unui plafon corespunzător 
de pregătire a întregului perso
nal din întreprindere.

Sub această rubrică, reluîndo 
preocupare mai veche a ziarului 
nostru de a urmări problema ni
velului de pregătire a salariaților, 
am punctat o seamă de aspecte 
din același cadru al preocupări
lor existente pe linia ridicării 
permanente a calificării. Consem
năm în cele ce urmează consta
tările furnizate de ancheta între-

Consecventă

și inconsecvență

pe ITINER ARIILE 
CALIFICĂRII

prinsă în patru întreprinderi in
dustriale.

CÎND NU EXISTA
O RESPONSABILITATE FERMA
— Cursuri de ridicare a cali

ficării ? Na știu să se fi organi
zat ceva în genul ăsta... De la 
minister, am fost chiar de curînd, 
nu mi s-a spus...

După o scurtă pauză, puțin de
rutată întreabă :

— Nu vă supărați, dar, de fapt 
ce înțelegeți prin astfel de 
cursuri ?

întrerupem aici dialogul „strict 
autentic". Interlocutorul, tov. Au
relia Rațiu, responsabilă cu pro
bleme de învățămînt la „Tehno- 
metal"-București. Adevărat, nu 
îndeplinește decît de cîteva luni 
această muncă. Dar în uzină e-

Să nu fie cu supă
rare, dar prea vrem 
să arătăm tot I Nu 
spun ca nu avem vi
trine frumoase, că 
unele dintre ele ar 
stîrni invidia celor 
mai buni decoratori 
de aiurea, dar sen
zația generală la o 
privire sigură este 
aceea de înghesuială, 
de ostentație fără 
sfîrșit.

Priviți geamul u- 
nui magazin de sto
fe. Pe doi metri pă- 
trați sînt înghesuite 
cele mai diverse ba
loturi într-o hara
babură ce anulează 
atenția. Un centru 
de desfacere al lăm
pilor trîntește zece 
televizoare 1 î n g ă 
șapte tipuri de ra
dio și, printre ele, 
pune veioze tortura
te în cele mai năs
trușnice poziții. 
Vrem să arătăm și 
șaltere, și prize, și 
sonerii, și sîrme, și 
întrerupătoare, adu
cem din magazii o- 
biecte de faianță șl 
le punem în față, ca 
șl cînd vitrina ar fi 
partea ascunsă a lo
cuinței noastre.

Stamba zace tolăni
tă în mii de nuanțe, 
ca Ia un bîlci al pîn- 
zei, fără nici o idee 
generatoare. Spațiul 
atribuit reclamei e, 
deci, un teritoriu 
fără nume, al cui 
vrea.

Mi se pare că a- 
părea, sau mai apa-

tofi cu talpă de gu
mă și ceramică ol
tenească. Ce naiba 
voia să ne invite să 
cumpărăm responsa
bilul, tot nu am pu
tut afla nici pînă as
tăzi.

Se folosește cu a- 
buz hîrtia bronzată 
și frunza de viță și

VITRINE
EUGEN BARBU

re, și 
dicata 
cerii, 
drept, 
citit-o _ 
nele au 
unele _____
cu mult în urma fan
teziei producătorilor. 
Anul trecut am vă
zut cea mai năstruș
nică vitrină din via
ța mea, pe bulevar
dul Magheru, lingă 
„Electrotehnica". Un 
magazin de încălță
minte expunea. în a- 
celașl Ioc, într-un 
bizar amestec : pan-

o revistă de- 
științei desfa- 
s-o spunem 
parcă nu a 

nimeni. Vitri- 
rămas (cu 

îmbunătățiri)

unde trebuie și unde 
nu trebuie. Arun
căm banii pe fante
zii strigătoare Ia cer 
și efectul e nul. La 
librărie, cărțile sînt 
aliniate ca Ia regi
ment și nu se știe 
ce-i aceea o armoni
zare a culorilor co- 
perților. Sînt amă
nunte care scapă 
chiar la expunerea 
acelor vestminte de 
rouă, în care dorm 
femeile, șl se uită că 
nu orice poate fi a- 
rătat.

Cît îi privește pe 
bărbați, costumele 
lor sînt îmbrăcate 
de personaje de ope
retă, cu mers țea
păn, ce se înghesuie 
ca Ia intersecție pe 
stradă. Se pierde a- 
mănuntul vestimen
tar și linia, nimic nu 
iese în evidență și 
vitrina, în loc să in
trige, devine neutră.

Regula generală a 
unei bune reclame 
este aceea a simpli
tății. Se recomandă 
un singur obiect, cu 
o insistență subtilă, 
restul elementelor 
din vitrină sînt sub
ordonate obiectului 
principal. Dacă nu 
se știu lucruri ele
mentare, plătim de
geaba oameni aflați 
în treabă.

Vreau să știu ce e 
nou într-un magazin 
de cravate ? Trebuie 
să văd o singură 
cravată într-un colț, 
luminată discret de 
un bec. Mai pot fi în 
jur batiste, ca niște 
frunze de nuc și, 
atît...

xistă de un număr de ani prac
tica continuă a organizării unor 
cursuri vizând îmbogățirea cu- A 
noștințelor profesionale ale sala- 
riaților. Faptul că sectorul pregă
tirii profesionale n-a figurat prin- 
tre cele nominalizate la prelua
rea funcției dă o imagine clară 
asupra importanței care s-a acor- 
dat acestui capitol. Iar răspunsul 
reprodus mai sus explică și mai 
bine „graba" cu care s-a căutat 9 
remedierea acestei „scăpări" din 
vedere.

Nu sîntem în fața unicului caz W 
în care, ieșită din unghiul de 
preocupări al conducerii între- ț 
prinderilor (vital interesate în a 
menține permanent trează preo
cuparea salariaților pentru propria ț 
calificare) însărcinarea cade pe 
capul unui simplu funcționar, de _

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIV. SERIA II, NR. 6054 6 PAGINI — 30 BANI MIERCURI 6 NOIEMBRIE 1968

COMISIILE

JUDECATĂ
o expresie a profundului 

democratism din țara noastră
Victor Popescu

procuror

•
 Legea privind organizarea șl 
funcționarea comisiilor de ju
decată se înscrie în ansamblul 
de măsuri inițiate de partidul și

•
 statul nostru socialist, pentru 
perfecționarea organizării so
cietății în etapa actuală. Noua

•
 reglementare dată comisiilor de 
judecată oglindește procesul o- 
biectiv, de restrîngere a sferei 

. conștrînge,rij exercitată de stat, 
prin trecerea în competența a- 
cestora a examinării și sancțio
nării unor fapte care atrăgeau, 

£ de obicei, răspunderea penală. 
w Prin aceasta se caracterizează 

profundul democratism și uma-

•
 nismul socialist al proiectului 
de lege pus în discuția oame
nilor muncii.

Pentru a exemplifica, este su- 
0 ficient să arătăm că, comisiile 

de judecată sînt formate din oa
meni ai muncii, cu o conștiință 
juridică socialistă înaintată și 
că ele acționează cu sprijinul 
larg al celor ce muncesc.

Prin intermediul comisiilor de 
judecată se realizează participa
rea maselor la înfăptuirea lega-

lității și Ia educarea socialistă 
a ~ cetățenilor în spiritul promo
vării unei atitudini noi față de 
muncă, al grijii deosebite față 
de proprietatea socialistă, al 
respectului față de proprietatea 
personală și al asigurării unei 
bune comportări în societate.

Participarea maselor în ca
drul organizat ce-1 oferă comi
siile de judecată^ la aețiunile 
de muncă voluntar-patriotică, 
la rezolvarea treburilor de stat 
și obștești, reflectă într-o mă
sură sporită acțiunea directă a 
oamenilor muncii, spiritul nova
tor, răspunderea, inițiativa lor, 
în domeniul apărării legalității 
socialiste șl asigurarea unei

(Continuata tn pag. a V-a)

Nou electro
compresor

Uzina „Timpuri Noi* din Ca
pitală a asimilat pentru fabri
cația de serie un nou electro- 
compresor destinat industriei 
petroliere acționat de motor e- 

capui uulu sxuipiu luuvpuudi, vrc lectric asincron de 55 kW. Mon- 
regulă ^responsabilul cu probleme 9 ta,ea lul pj m Ms;a jn for

mă de sanie permite o insta- 
lare rapidă, fără fundații spe- 
ci ale; este suficient să se rri- 

— veieze puțin terenul cu un strat

de învățămînt Uneori, cum s-a 
văzut, nici măcar atît. Conside
răm ca este cu totul inadmisibil

TR. MORARU

•
 veieze pui

_ de nisip.
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TEHERAN 5 — Coresponden
tul Agerpres, N. Popovici, trans
mite : Piogramul de luni al vi
zitei în Iran a președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, a inclus o călătorie 
în provincia Mazanderan, una 
din regiunile cele mai pitorești 
din Iranul de nord. Premierul 
român, însoțit de ministrul ira
nian al Poștelor și Telecomuni
cațiilor, S. Sotoudeh, de ambasa
dorul Iranului la București, S. Sa- 
nandaji, și de ambasadorul Româ
niei Ia Teheran, Pavel Silard, 
a fost întîmpinat cu căldu
ră de autorități și populație 
în orașul Karadj și în alte loca
lități situate de-a lungul șoselei 
ce duce spre Shaluz» Pe traseu 
oaspeții au avut prilejul să vadă 
și barajul și lacul artificial Ka
radj, jaloane ale procesului de 
modernizare ce-și impune pre
zența pretutindeni în vatra stră-

vechii Perșii. $i pe aceste me
leaguri cooperarea româno-irani- 
ană își găsește forme de manifes
tare, prin dezvoltarea unor acti
vități cu scopul de a valorifica 
fondul forestier pe o suprafață 

jde 80 000 hectare de pădure și 
constiuirea unui complex pentru 
industrializarea lemnului.

La Shaluz, oaspetele român a 
fost întîmpinat cu căldură de 
guvernatorul provinciei Mazan- 
deran, S. Sheibani, de alte per
soane oficiale și de populația o- 
rașului.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia și persoanele care-1 înso
țesc au vizitat localitățile de pe 
litoralul Mării Caspice și planta
țiile de orez din această regiune. 
La amiază, guvernatorul provin
ciei a oferit în onoarea oaspe
telui român un dejun.

Marți, premierul român s-a îna
poiat la Teheran.

MAREA REVOLUȚIE SOCIALISTA

Universal 400 — noul produi 
al Uzinelor da tractoare din 

Brașov este gata de start

Rezultat al aplicării creatoare 
de către Partidul Comunist 
condus de Lenin a învățăturii 
marxiste la condițiile economice, 
politice și sociale ale Rusiei, 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a deschis calea revoluții
lor proletare, a trecerii popoare
lor de la capitalism la socialism. 
Acest eveniment a demon
strat că știința și filozofia 
marxistă a trecerii țărilor de 
la capitalism la socialism este o 
călăuză teoretică și practică al că
rei adevăr nu poate fi pus la în
doială. Este meritul lui Lenin de 
a fi știut să aplice la noile con
diții, de la începutul secolului no
stru, principiile fundamentale ale 
marxismului, demonstrîndu-le, 
prin aceasta, consistența, dezvol- 
tînd învățătura marxistă, sublini- 
indu-i caracterul dinamic, viu, 
creator, „Pentru noi — afirma 
Lenin — teoria lui Marx nu re
prezintă cîtuși de puțin ceva în
cheiat și intangibil; dimpotrivă, 
sîntem convinși că ea a pus nu
mai piatra unghiulară a acestei 
științe pe care socialiștii trebuie 
s-o dezvolte mai departe în toate

direcțiile, dacă nu vor să rămtriă 
tn urma vieții11.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a confirmat practic a- 
devărul marxismului că forța 
motrice a transformărilor socia
liste, conducătoarea celorlalte cla
se și pături, este clasa muncitoa
re, că numai reunind sub steagul 
ideilor socialismului mase cît mai 
largi, revoluția proletară poate a- 
vea un caracter profund popular. 
Astfel se explică și uriașul ecou 
al Revoluției din Octombrie, va
lul revoluționar care a dus la 
uriașe mișcări populare în nu
meroase țări. Ca urmare a înfrîn- 
gerii puterilor centrale în primul 
război mondial, și sub influența 
acestui suflu revoluționar, po
poarele din imperiul habsburgio 
au inițiat ample mișcări de eman
cipare națională. O puternică in
fluență revoluționară asupra po
poarelor au exercitat și primele 
decrete ale Puterii Sovietice — 
„Decretul lui Lenin asupra păcii** 
și „Declarația dreptului popoare
lor Rusiei". Prin acestea proleta
riatul victorios din Rusia a pro-

(Continuare în pag. a V-a)
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FORJA DESCIFRĂRII VIITORULUI
SE AFLA iS PUTEREA

INTERPRETĂRII PREZENTULUI

AUREL BARANGA I
Lo ancheta Scînteii tineretului cu privire la rostul 

și misiunea scriitorului în lume și istorie, poetul Ni- 
chita Stânescu a izbutit una dintre acele fericite 
formulări paradoxale — mai exacts aparent pa
radoxale care îi sînt proprii — dar care, de 
astă dată, poate mai mult ca oricînd, sinteti
zează un adevăr de o nobilă încărcătură. Vor
bind de poziția scriitorului socotit de Nichita 
Stânescu, și pe drept cuvtnt, un grefier al rea
lității, ti atribuia aceluiași scriitor misiunea de a 
înregistra pe un sensibil seismograf „amintirile 
viitorului". „Amintirile viitorului", iată două cu*

(Continuata tn pag. a II-a)

I
II

•îl



PAG. 2 SClNTEIA TINERETULUI

Dezvoltarea mijloacelor de 
informare, datorate cîștigurilor 

| civilizației materiale, a sporit 
1 cu mult exigențele spirituale ale 

locuitorilor de la sate, a contri
buit la o largă deschidere a ori
zontului lor de cunoaștere. Sa
tul înregistrează, astăzi, o sea
mă de mutații calitative ; se 
face tot mai mult simțită noua 
optică asupra vieții în toată 
complexitatea ei. Este evident 
că ne aflăm în fața unei etape 
calitativ noi în viața culturală 
a satului contemporan.

Acești factori au dus la o rea
șezare a întregii rețele de așe
zăminte culturale sătești. Este 
un proces firesc, care urmărește, 
în principal, creșterea răspunde
rii căminului cultural, ca cen
tru de creație și dezbatere. A- 
pare evidentă, și necesară în 
același timp, tendința ca acest 
lăcaș de cultură să nu repre
zinte doar o instituție de difu
zare culturală, ci un mijloc de 
stimulare a participării țărani
lor la actul de cultură, un ca
dru propice al creației culturale. 
Căminul cultural, ca vatră spi
rituală a satului, a devenit, în 
atari condiții, principalul păs
trător și valorificator al boga
tului tezaur al artei noastre 
populare, cu sarcina de a-i dez
volta permanent valorile.

Din vremuri străvechi, an de 
an, datinile și tradițiile se per
petuează și transcriu în zilele 
de azi caracterele lor reale păs- 
trînau-și originalitatea și savoa
rea. Acest lucru s-a confirmat 
cri de cite ori moștenirea fan
teziei creatoare a autorilor ano
nimi a fost pusă la încercare, 
la examen. O pildă recentă a 
valorificării nesecatelor bogății 
de tradiții populare ne-a fost o- 
ferită de două cămine culturale 
aflate în zone geografice dife
rite, unde punerea in valoare a 
nestematelor folclorului nostru 
reprezintă tocmai una din aceste 
noi dimensiuni despre care vor
beam.

Bisoca. Localitate de legendă, 
cu rezonanțe de baladă, aflată 
in partea estică a Țării Miori
ței. Aici, comoara de grai și în
țelepciune populară este mai vie 
și mai strălucitoare ca orieînd. 
Bisoceanul — acest muntean 
chipeș și voinic — a rămas ace
lași iubitor de frumos, același 
om priceput la toate, căci, după 
cum îl caracteriza și Odobescu : 
„era și vînător, și cioban, și co
saș, și cîntăreț la biserică, si 
cîntăreț la caval, — Doamne 
iartă ! pare-mi-se că mai meșter 
era la fluier decit în strană — 
ba încă știa să spună și basme 
ae-ți era drag să-1 asculți".

La Bisoca se poate afirma, 
fără nici o exagerare, că fiecare 
locuitor este un rapsod popu- 

^^ar. Pasiunea S-a transmis din
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MIERCURI.
6 NOIEMBRIE

TELEVIZIUNE
11,00 — T. V. pentru specia

liștii din industrie. ! 
Ciclul „Cibernetică". '

12.30 — 16.45 — Fotbal : Ro
mânia — Suedia (ti
neret) ; România — 
Anglia (seniori). 
Transmisiune de la 
Stadionul „23 Au
gust".

17.30 — Pentru elevi. Con
sultații la fizică.

18,00 — Telecronica econo
mică.

19,00 — Pentru tineret. „Iu
birea" — emisiune 
de poezie și eurit- 
mie.

19,80 — Telejurnalul de 
seară.

19,50 — Buletin meteorolo
gic. Publicitate.

20,00 — Interpreți de muzică 
populară. Acompa
niază O formație In
strumentală condusă 
de Nicu Stănescu.

20.30 — Transfocator.
21,10 — Avanpremieră.
21,25 -Tele- cinemateca : 

„Crucișătorul Po
temkin".

22,45 — Telejurnalul de 
noapte.

TEATRE
• Opera română : AIDA 

(ora 19) • Teatrul de Ope
retă : MY FAIR LADY (ora 
19,30) • Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" (sala Comedia): 
BECKET (ora 19,30) ; (sala 
Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI (ora 19,30) • Teatrul 
Mic : TĂNGO (ora 20) • 
Teatrul „Lucia StUrdza Bu- 
iandra" (sală Studio) : ME
LODIE VARȘOVIANĂ (ora 
20) ; (sala din bd. Schitu Mă- 
gureapu) : UN TRAMVAI 
NUMIT DORINȚĂ (ora 20) 
• Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : O CASĂ O- 
NORABILĂ (ora 19,30) : (sala 
Studio) : C1ND LUNA E AL
BASTRA (ora 20) • Teatrul 
„Batbu Delavrancea" : CINE 
L-A UCIS PE CAROL AL 
VI-LE A ? (ora 20) • Teatrul 
„Ion Creangă" : ANDftOMA- 
CA (ora 9,30) • Teattul Țăn
dărică (sala din Calea Victo
riei) : AVENTURILE LUI 
PLUM-PLUM (ora 17) ; (sala 
din str. Academiei) : A FU
GIT UN TREN (ora 17) • 
Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : COMICI VESTIȚI Al 
REVISTEI : N. STROE (ora 
19,30) ; (sala din Calea Vic
toriei 174) : MEXICO ME
LODY (ora 19,30) • Ansam
blul U.G.S.R. : CU PICIOA
RELE PE PĂMÎNT (ora 20).

generație în generație, iar ta
lentul, înnăscut, capătă o tot 
mai mare strălucire, urcînd în 
spirală, șlefuindu-se și cultivîn- 
du-se pe scara valorică a ex
perienței ; de la cei mai bătrîni 
către cei mai tineri. Pe aceste 
pitorești meleaguri, doina are o 
muzicalitate, o nuanțare aparte, 
iar balada, vechiul cîntec popu
lar cu adînci rezonanțe în con
știința oamenilor, și-a păstrat 
nealterată frumusețea, interpre
tarea ei avînd aici tonuri și in
flexiuni de o profundă muzica
litate. Cine l-a ascultat o dată 
pe rapsodul Gheorghiță I. Radu, 
meșter neîntrecut peste „șapte 
sate", cum i se spune aici, inter- 
pretînd balada haiducului Bujor 
sau cintecul haiducului Radu 
Angbel, va avea imaginea vie a 
acestor eroi de legendă ai po
porului nostru, îi va stărui mul-

care nu mai surprinde decît, 
poate, pe vizitatori. Ilustrate 
prin cîteva cifre, aceste 
coordonate înseamnă la Bi
soca (incluzînd și satele apar
ținătoare), 9 formații de dansuri 
populare, cuprinzînd aproape 
200 de dansatori, peste 180 de 
recitatori, formație de teatru, 
brigadă artistică și un număr 
foarte mare de soliști vocali și 
instrumentiști. Această bogată 
activitate își găsește împlinirea 
în afluența și interesul cu care 
localnicii iau parte la manifes
tările artistice, iar valoarea for
mațiilor, autenticitatea și fru
musețea interpretării unei doi
ne sau balade, a cunoscutelor 
jocuri bisocene (brîul, chindia, 
frunza, focșăneasca) este atesta
tă de renumele bine cunoscut al 
rapsozilor și dansatorilor biso-

ceiurile oamenilor. Natura și 
omul sînt dăltuite în piatră, 
simbol al trăirii neclintite în 
timp.

Tn mijlocul acestor priveliști 
de piatră, moțul și-a creat co
mori de datini și obiceiuri de 
care s-a legat adînc, păstrînd 
în intimitatea sa legende și cre
dințe încremenite în forme de 
viață pe care nici timpul și nici 
urgia vremurilor trecute n-au 
putut să le distrugă. Valorifica
rea — și mai ales adaptarea lor 
la condițiile zilelor noastre — 
este o datorie de seamă a acti
viștilor culturali.

La Hălmagiu a fost reînviată, 
de curînd, o datină străveche 
din această zonă montană, o da
tina care a existat poate încă de 
la începuturile acestui neam 
moțesc, și anume „Tîrgul săru
tului". O dată pe an, la începu-

CĂMINUL
CULTURAL
un centru al creației

populare
vreme în memorie sensibili- 

deosebită și păiosul cu
tă 
tatea _______ _____
care artistul își nuanțează inter
pretarea.

Și aici, la Bisoca, interpreți 
de talia rapsodului Gheorghiță 
sînt mulți, la fel ca și instru
mentele pe care ei le folosesc. 
Fie că se numește ocarină, 
fluier, cimpoi, frunză, caval, 
sunetele pe care ele le pro
duc sînt la fel de melodi
oase și armonioase. Arta 
aceasta ține, în primul rînd, de 
marea măiestrie interpretativă 
a rapsozilor populari, de deo
sebita lor pasiune. La Bisoca, 
pasiunea nu are limită de vîrstă. 
Maftei Dumitru, Stoica Buturu
gă, Marin Grigore, Gășaru Gh. 
și atîția alți rapsozi mai vîrst- 
nici au fost și sînt dascăli atenți 
ai celorlalte generații și, în spe
cial, ai celor mai tineri. Pre
zența lor la căminul cultural, la 
toate repetițiile micilor artiști 
amatori, este un lucru obișnuit,

ceni, de laurii pe care artiștii 
amatori de aici i-au cucerit la 
diferitele concursuri artistice.

Există, aici, lăudabila preocu
pare, așa după cum arătam, 
pentru îmbogățirea și valorifi
carea continuă a tezaurului ar
tistic popular. Preluarea este 
intuitivă, se face aproape pe ne
observate, am putea spune „din 
mers“, și, poate, și de aceea s-a 
creat impresia (care ar putea să 
nu fie doar o impresie) că talen
tul bisoceanului este înnăscut. 
Cultivarea acestui talent, dez
voltarea lui, este, însă, de-acum 
o realitate evidentă, care ține de 
marea pasiune a acestor anima
tori de frumos, a căror mun
că și-a pus pregnant pecetea în 
viața spirituală a satului.

Hălmagiu. Comună mare, 
de tradiție istorică și culturală, 
așezată la marginea de vest a 
Țării Moților și la răscruce de 
drumuri. Natura dură și-a pus 
pregnant pecetea pe firea și obi-

tul primăverii, din zeci de sate 
învecinate coboară la tîrg fe
tele căsătorite în iarna care s-a 
încheiat. Tinerele mirese se în- 
tîlhesc aici cu rudele, prietenele 
și prietenii. La pitoreasca horă 
ce cuprinde întreaga piață, cei 
mai apropiați miresei „au voie" 
s-o sărute în schimbul unui dar 
simbolic ce poartă denumi
rea de „puiul tîrgului". Este o 
revedere emoționantă, plină de 
pitoresc și originalitate, unde 
voia bună este la loc de cinste.

Un obicei tot atît de stră
vechi ca și ceremonia însăși este 
grăitul la nuntă. Farmecul a- 
cestor orații, precedat de pregă
tirea și împodobirea miresei 
pentru fericitul eveniment, ca
pătă, în interpretarea artiștilor 
amatori din aceste locuri, o sa
voare deosebită. Impresionează 
frumusețea costumelor, a podoa
belor, originalitatea orațiilor 
rostite în diverse moduri.

Nedeile, serbări populare le
gate de perioadele de vară și

■ CA R N E T
In neliniștita estetică a lui Frie

drich Durrenrruitt, paradoxul nu 
este, ca la Wilde, wn revers iro
nic ți grațios al aderâmlui. ci a- 
decând însuși, inspâimintățpr 
prin lipsa de sens, de rațiune, de 
logică interioară, .Jn paradox «- 
pare realitatea. Cine înfruntă pa
radoxul se expune realității", no
tează undeca dramaturgul. Iar in 
Meteorul, Wolfgang Schwitter, 
care pronunță în chip evident o- 
piniile autorului său, declară: 
„Viața este cruntă, oarbă ți tre
cătoare. Un joc al intim plăcilor". 
Ar fi superfluu să mai demon
străm că dramaturgul elvețian are 
în vedere o anume realitate, sau

poate accede la ea. Muribund, îi ț 
ceda murind pe toți cei ccre-l ' 
inccatfoari, m timp ce el tupro- 
ciețuieție. ce im late! ei wna- 
nrtfțw impotrne neenttdui. Fireș
te. impiicatăle piesei tint mult 
mai largi ; nu tn ultimul rînd. ea 
etfe o meditație a scriitorului ma
tur asupra artei sale, o tulbură
toare profesiune de credință a 
artistului care-ți clamează respon- . 
labilitatea. Și tot nu în ultimul 
rînd, piesa are toate virtuțile ar
tistice pe care le favorizează ma
nevrarea plină de forță a efecte- | 
lor tragicului ți grotescului.

Specializat de la un timp tn 1 
asemenea spectacole, în care stră

Premieră pe țară 
la Teatrul de Stat 

din Arad;
Iertarea dezbate cu pasiune și 

tristele consecințele unei atitudini 
intolerabile și dogmatice. O atare 
atitudine generează, pe lingă 
confuzia dintre intransigentă <i 
spirit îngust un soi de sus
pectate reciprocă. de pîndâ 
permanentă a unuia de către al- 
tul. Fiecăruia, celălalt îi este un 
fel de paznic, la riadul său păzit

LA TEATRUL „BULANDRA"

MEIEORUL
de Fr. Diirrenmatt

cel puțin că o anume realitate se 
află la originea generalizărilor 
sale. Am învățat cu toții că a 
cunoaște o concepție înseamnă a-i 
divulga împrejurările în care ea a 
fost produsă, și nu înseam
nă deloc a te identifica cu 
toate implicațiile ei. De alt- 
altfel, Meteorul, piesă extrem de 
caracteristică pentru viziunea lui 
Diirrenmatt asupra realității, a- 
bundă în detalii care o localizea
ză precis în lumea guvernată de 
legile oarbe ale urii, ale minciu
nii. ale individualismului. Scriito
rul desface cu o luciditate supra
omenească mecanismul haotic al 
acestei lumi; el refuza să-i accep
te sloganurile și convențiile care 
umbresc realitdtea; nici un mit, 
nici o statuie, nici o consolare 
nu-i sînt sfinte acestui fanatic al 
adevărului. Aproape toate piese
le sale descriu revelații: eroilor 
li se înfățișează dintr-odată, insu
portabilă, realitatea fără sens a 
universului, lncercînd, într-un 
splendid și inutil efort individual, 
să i se opună, eroii pier (Mobius 
din Fizicienii). Dar acceptînd-o 
cu resemnare lucidă, tinzi nd s-o 
pătrundă și să acționeze în spi
ritul ei, eroii (Romulus cel Mare 
sau Wolfgang Schwitter) dobîn- 
desc o paradoxală victorie ; își 
păstrează nealterată libertatea 
spirituală, superbul sentiment al 
independenței și forței umane.

In Meteorul, acest sentiment 
este întărit de neobișnuita vitali
tate a personajului. Aliindu-se cu 
propria sa moarte, pe care o con
sideră unicul eveniment capabil 
să pună ordine în existența sa, 
Schwitter — scriitor celebru, lau
reat al Premiului 'Nobel — nu

lucirea și diversitatea cromatică a 
partiturii includ o înaltă tensiune 
ideatică, Valeriu Moisescu a fă
cut, într-un excelent decor sem
nat de Dan Jitianu, ca glodurile 
dramaturgului să sune limpezi și 
fără echivoc. Regizorul a subli
niat, cum și era de așteptat, pre
cizările sociale ale piesei; satira 
de moravuri (vizînd arta și fami
lia burgheză, religia, afacerismul, 
falsa onorabilitate) a devenit un 
element de prim rang al specta
colului, fără ca prin aceasta sub
stanța filozofică, meditația des
pre viață și moarte, să-și piardă 
din pregnanță. Moisescu, regizor 
nu prea „la modă" dar printre 
cei mai buni ai generației sale, 
are un simț ieșit din comun al 
spectaculosului, dublat de un bun 
simț cate exclude exercițiul gra
tuit, demonstrația fără finalitate. 
Este o combinație rară, pe care 
texte ca Meteorul o pun pe de
plin în valoare. Regizorul mai are 
o tehnică foarte originală și four- 
te exactă a distribuțiilor. In Me
teorul, toate intetpretările roluri
lor principale sînt compoziții, de 
vîrstă sau de caracter, care ofe
ră actorilor prilejtd unor admira
bile reatizăfi în posturi mai puțin 
obișnuite. Fără să intrăm în de
talii, vom semnala că Toma Ca- 
ragiii (în rolul principali. Beate 
Ftedanov, Rodica Tapalagă și 
Septimiu Secer pot considera ro
lurile din Meteorul drept mo
mente deosebite^ ale carierei lor. 
Dumitru Onofrei, Mihaela Juca
ră, Gheorghe Ghițulescu, Vasile 
Florescu și alții cîțiva comple
tează în chip meritoriu o distri
buție de prestigiu.

SEBASTIAN COSTIN

CINEMATOGRAFE
ANA KARENINA

rulează la Patria (orele 9 ; 
11,30 ; 14 ; 16,30 : 19 ; 21,15).

HOMBRE
rulează la Republica (orele 9 ;
11,30 : 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ;
Festival (orele 8 : 10,30 ; 13 i 
15,15 ; 18 ; 20,15).

HEIDI
rulează la Cinemateca (orele

10 : 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Capitol (orele 9 ; 11 ; 13 : 15 ; 
17 ; 19 ; 21).

VERA CRUZ
rulează la Luceafărul (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15); Modern (orele 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15).

HEROINA
rulează la Victoria (orele 9 ;

11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; Fe
roviar (orele 9; 11,30; 13,45;
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Melodia (o- 
rele 8,45: 11,15; 13.30; 16;
18,30 ; 20.45).

LUSTRAGIUL
rulează la Excelsior (orele 9 ;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30 ;
11 ; 13,30 : 16 • 18 30 ; 21).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
—16,30 (în continuare) : 18,45 ;

toamnă, sînt adevărate sărbă-^l 

tori închinate belșugului, un 
omagiu adus muncii. Cinstea 
organizării lor revine de fiecare 
dată altui sat și emulația pen
tru realizarea manifestării celei 
mai reușite este deosebit de 
mare. Se fac, aici, schimburi 
de produse ale renumiților olari 
din Tîrnăvița și Hălmăgel, care 
au dat lutului forme măiestre, 
se leagă prietenii. In această 
parte a țării, nedeile reprezintă, 
pentru tineri, intrarea lor în 
viață, în rîndurile oamenilor 
maturi; pregătirea durează ore 
în șir, iar evenimentul repre
zintă o adevărată sărbătoare. 
Păcat că „indicațiile" unor spe
cialiști veniți, aici, de la Casa 
creației județene riscă să alte
reze frumusețea originalității și 
autenticității acestei manifestări, 
și că din dorința de rezolvare a 
unor interese materiale — prin 
perceperea unor taxe de intrare 
— se denaturează sensul frumo
sului obicei.

Alături de aceste colorate și 
pitorești sărbători, care, după 
cum aminteam, își au originea 
într-o bogată și veche tradiție 
culturală, atestată de activitatea 
formației corale ce se întinde 
pe o perioadă de aproape zece 
decenii, de existența unei echipe 
de teatru ce prezenta specta
cole încă prin anul 1919 cu pie
sa „Năpasta" — și care, din 
păcate, acum și-a încetat activi
tatea — ar putea reînvia și fru
mosul joc al călașerului (un fel 
de călușari ardeleni) care in
clude nu mai puțin de 12 figuri 
dansate pe melodia „Banu’Mă- 
răcine", și de a cărui existență 
se pomenește încă de prin 
preajma primului război mon
dial. Foate că, pînă la urmă, 
factorii culturali răspunzători 
se vor dedica și unei asemenea 
salutare acțiuni.

în prezent, aici, aria de cu
prindere a artei amatoare se 
lărgește, îmbrățișînd forme noi. 
Am aminti doar de picturile în 
ulei sau acuarelă, interesante 
acum mai mult prin originalita
te decît prin tehnică, ale artis
tei amatoare Nina Balta sau ta
blourile în pai de grîu și secară 
realizate cu rafinament artistic 
de tînărul Marian Nicolae.

★
Am prezentat cîteva din bo

gatele tradiții și datini, a căror 
valorificare de către căminele 
culturale a dus la îmbogățirea 
vieții spirituale a satului, dîn- 
du-le o nouă strălucire și pri
lejuind totodată o largă parti
cipare a oamenilor la fenomenul 
cultural. Concluziile se impun 
de la sine, vădind, încă o dată, 
că acolo unde există preocupare 
reală — rezultatele nu întîrzie 
să se arate.
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Instantaneu bucureștean

Urare pe bradul de nuntă
Cîțiva eroi ai unui mai de 

mult reportaj al nostru („Dru
mul florilor") — distinși prin 
hărnicia și pasiunea pe care le 
puneau, zestre, la înfrumuseța
rea comunei natale, Crîngul, 
Județul Teleorman — ne trans
mit acum o veste plăcută în e- 
gală măsură și pentru noi, în- 
soțită și de o invitație : căsăto
ria lui Marian Dumitru Ghinea, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. Le urăm fericire și ani 
mulți și bogați, sculptați în 
marmura celei mai depline în
țelegeri și „casa, casă și masa, 
masă și sînul leagăn de prun- 
cușor". Fie ca această urare 
să-i învăluie cu aleasă bucurie 
din bradul de nuntă împlîntat 
tradițional pe cel mai înalt co
pac al casei.

I. ANDREIȚĂ

„IERTAREA”
bizare, penibile. Personajelor lui 
Băieșu îi se interzice pînă și ne
fericirea ; sufocați în cruste, ei 
se caută și în somn, disperați mai 
mult decît e firesc, îndărătnici 
mai mult decît e firesc, geloși și 
umili mai mult decît e firesc, in
sensibili mai mult decît e firesc. 
Dramaturgul apelează în final, ca 
soluție pentru eroul pe care-1 de-

de reaua credință a altuia. „Vino
vatul^ este pedepsit fiindcă nu e 
pe placul unei anumite persoane. 
Efectele unei asemenea intole
ranțe dogmatice le vom urmări în 
piesă ; eroii sînt aruncați într-o 
goană continuă, urmărindu-se linii 
pe alții într-un spațiu absurd. 
George este hărțuit de insistențele 
Liei, care dorind să-și scuze com
portarea, se transformă în erinie 
cicălitoare, făcîndu-1 pentru a 
doua oară victimă. Rețetele ei de 
fericire îl sufocă, pentru că sînt 
impuse, administrate zgomotos. 
Viața se aranjează după dagihe

plînge — extenuatul George — la 
o dispariție tragi-eomică, punînd 
astfel capăt acestui destin chi
nuit. Piesa, prin frusta sa confe
siune, înseamnă o reușită a dra
maturgiei originale.

într-o viziune regizorală limpe
de, perfect logică, cu respect 
pentru cuvîntul scris, într-un ca
dru adecvat zbaterii, Dan Alec- 
sandrescu aduce în fața spectato
rului o transcriere fidelă a textu
lui, a spovedaniei, învăluită în
tr-un aer cețos favorabil pîndei, 
așteptărilor, sfîșierilor. O distribu
ție îndelung studiată contri-

de Ion Bâiețu

buie la armonia unui spec
tacol remarcabil. Un țarc închis 
de zid zigzagat, învîrte eroii în
tr-un cerc fără spărturi (scenogra
fia Eva Gyorffy). Iulian Copacea 
(George) și-a studiat cu minuție 
rolul, înțelegîndu-i drama, compu- 
nîndu-și pentru acest personaj o 
voce sfîrșită, nearticulată, în stare 
să traducă criza sufletească, obo
seala timpului care-i fulgeră in
tens și necruțător eroul, prin in
termediul infernalului accelera
tor. Actorul se mișcă stingher 
(prea stingher), căutând mereu un
ghere, și obiecte după care să se 
ascundă, să fie singur, să-1 izole
ze de imixtiuni, să-1 apere de 
vorbe, de invective, de sfaturi. 
(Mișcarea însă se repetă obositor). 
Lia, femeia care-și caută vic
tima cu ferocitate și insistență 
nedezmințită, își găsește în actri
ța Zoe Muscan o întruchipare de 
clasă. Lia — Zoe Muscan dispune 
de armele de tortură pentru a-și 
îndopa pacientul cu hapuri de 
„fericire", rămînînd indiferentă la 
grimasele și zvârcolirile nefericitu
lui. Actrița aruncă cuvintele în 
trombă, mitraliind silabele, gă
sind deseori și resurse de bran
cardieră pentru a potoli și alina 
rănile, cu un gest, cu o renunțare 
de moment, sau cu o inflexiune 
lascivă, acordînd pauza necesară 
partenerului, să sufere și să-i ur
meze calea, singura soluție posibi
lă. Actorul Alex. Fierăscu în 
rolul Comei, compune un 
gelos învins și hulit, un ne
fericit milog care reușește să 
dea cîteva din puținele replici pe 
care le are, excelent. Elena Dtă- 
goi (Femeia) într-o foarte buna 
compoziție creează o noctambulă 
senină ca o noapte de mai, gata 
să asculte și să sporovăiască ore 
în șir fără să perturbeze pe ni
meni, fără sa supere pe nimeni, 
fără să încurce pe nimeni. Cris
tina Stairiati interpretează pe Ana 
mulîndu-se pe rol, cu o voce do- 
moală și caldă, cu un zîmbet do
mol și cald, cu scurte izbucniri de 
voință, cu o dragoste crepuscula
ră, pîlpîitoare, care nu reușește să 
schimbe nimic, decît să alunge 
pentru o clipă, încordarea și sila.

ION PETRESCU

20,45).
OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Doina (orele 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Moși
lor (orele 15,30 ; 18).

WEEK-END CU ANA
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

UN DANS DIN MUNȚII CO
DRULUI. VECHI MONUMEN
TE ROMANEȘTI DIN TRAN
SILVANIA, CUTIA CU DO, RE. 
MI, SOARELE NEGRU, FLOA

REA UITATA, VALUL, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 9/1968 

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

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Grivița (orele 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30).

DUELUL LUNG 
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERSSON

rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18).

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează Ia Giulești (orele 15,30 
—19) ; Dacia (orele 8,45—19,30 
în continuare).

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Arta (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18 ; 20.15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

FORȚA
DESCIFRĂRII
VIITORULUI

AUREL BARANGA

(Urmare din pag. 1)

vînte, Insolit logodite, și totuși cîf de plastic în
gemănate, ca să explice poate una dintre cele 
mai adînci trăsături ale scrisului. Că scriitorul 
este un devotat arhivar al trecutului, și, ca să 
nu căutăm o altă metaforă, un grefier atent al 
prezentului, sînt adevăruri ajunse locuri comune. 
Cu totul altfel stau lucrurile cu privire la obli
gația lui de a înregistra, cum spune Nichita 
otănescu, amintirile viitorului. Deși s-ar părea 
că e vorba de un frivol joc de termeni, ne aflăm 
în centrul unei probleme controversate și de o 
acută actualitate. Chestiunea propusă dezba
terii a mai fost înscrisă pe agenda preocupă
rilor criticilor și a filozofilor culturii sub sem
nul imperativului : „priviți prezentul cu ochii vii
torului . Deși legitimă și iustificată în plan mo
ral, invitajia se poate însă lesne degrada pînă 
la un periculos punct de confuzie în care pre
zentul, machiat la esență, nu mai e privit cu 
ochii viitorului ci prin lentilele unor ochelari 
mistificatori. Nu e vorba deci — dacă l-am în
țeles bine pe Nichita Stănescu — de o meca
nică mișcare de translație, iluzorie si deficitară, 
încercînd să suprapună, artificial, două planuri 
ale istoriei, ci de efortul radical, singurul valabil, 
de a descifra cu un ceas mai devreme, o rea
litate în devenire, facultate proprie scriitorului, 
de natură profetică.

Este scriitor adevărat numai cel ce înzestrat 
cu o reală forță premonitorie, vestește contem
poranilor ^ăi fenomene și înlănțuiri de fenomene 
poate bizare la ora anunțului lor, dar care sînt 
validate ulterior de istorie. în anii cîrid își scria 
opera, Kafka se afla îhtr-un dezacord flagranl 
cu timpul său. Dacă îi comparăm romanele cu 
majoritatea cărților scrise de contemporanii săi 
pitici, surprindem un dezacord dezarmant. Cele 
mai multe producții literare ale aceluiași timp 
vehiculează o realitate liniștită și tihnită, o psi
hologie de balansoar, conflicte de ridiculă si
estă. în aceeași epocă, Kafkd e sfîșîat de de
monul tuturor îndoielilor, arde pe rugul tuturor 
spaimelor, prefigurând cu o genială intuiție uni
versul concentrationar pe care îl va aduce 
peste două decenii, cu o matematică precizie, 
coșj-narul fascist, delirul sîngeros al ultimului răz
boi, lumea de cenușă a lagărelor de extermi
nare. Exemplul nu este unic. In timpul „frumoa
sei epoci" cînd majoritatea paginilor de litera
tură respiră parfumul volanelor, al budoarelor, 
ol amuletelor, al trădărilor conjugale, cu tot 
cortegiu! iar de „tragedii" dospite, cînd psiho
logismul de trei parole divulgă unul dintre cele 
mai vide momente ale istoriei literare, August 
Strindberg, închis în zona nevrozelor sale ma
niacale care ii denunță în ochii contemporanilor 
săi snobi și miopi ca pe un caz bizar și mor
bid, descifrează cu o derutantă luciditate dra
ma alienării omului în societatea descrisă de 
neurastenicul dramaturg damnat, cu o aseme
nea forță a obsesiei, cu o asemenea teribilă 
acuitate a observației, cu o asemenea furie a 
denunțului, într-o polemică atît de înverșunată 
cu lumea frivolității, că lectura de astăzi a 
pieselor sale devine o cursă, o pîndâ și o per
manentă întrebare istovitoare: ce antene ale 
sensibilității scriitorului au funcționat, ce aparat 
de detectare a viitorului a fost pus în mișcare, 
pentru ca o asemenea viziune sâ fie posibilă ?

Care este secretul acestei literaturi de anti
cipație ? Fiindcă — nu este întreaga literatură 
mare a lumii o literatură științifică și fantastică, 
în măsura în care scriitorul = profet face funcția 
unui om de știință care descoperă realități su
fletești acolo unde pînă la el domină paragina 
rutinei și a formulelor consacrate, false fiindcă 
sînt depășile, și moarte fiindcă nu mai au nici 
un punct de sinapsă cu universul viu al umani
tății ? Și nu e fantastică — în accepția nobilă 
a expresiei — orice realitate a viitorului, în 
măsura în care Istoria certifică previziunea re
voluționară a artistului ? Marea literatură ro
mână populară și cultă e un vast compendiu de 
opere în care, ca să reiau expresia lui Nichița 
Stănescu, sînt încifrate „amintirile viitorului". 
Nu e „Miorița* o genială anticipare a proble
maticii destinului _ uman, așa cum o descifrează 
abia astăzi cu infinite timidități și confuzii o 
literatură în care omul e confundat cu abso
lutul, fără ca vreo pagină contemporană să se 
ridice la înălțimea baladei plămădită cu zeci 
de secole în urmă ? Poezia nemuritorului nostru 
„Luceafăr" e o strălucită anticipare a sensibili
tății. lirice contemporane, în timp ce „Scrisorile" 
sdlî' sînt manifestarea unui spirit al contestației, 
cum numai epoca actuală a reușit să impună. 
Caraăicle a intuit o lume a absurdului, cu o 
stupefiantă precizie, întreaga lui operă consti- 
tuindu-se într-un genial dosar de fișe în care 
mai avem încă multe de descifrat.

Tn fața Unor asemenea miracole ești ispitit să 
încerci dezlegarea misterelor. Și dacă teoria 
capodoperei, privită ca o structură autonomă, 
ni se susține, atunci alte întrebări neliniștitoare 
se pun spiritului contemporan sub forma cea 
mai elementară și mai directă : care este ex
plicația forței de anticipație care sta la temelia 
operelor evocate ? Marile întrebări conduc une
ori la răspunsuri de o derutantă simplitate. 
Credem că scriitorul înzestrat cu puterea de a 
descifra viitorul își trage forțele din inepuizabila 
lui capacitdfe de c descifra și interpreta fainăie 
prezentului. Mari filozofi ai umanității si giganți 
descoperitori au ajuns de cele mai multe ori la 
fascinante concluzii plecînd de la observații și 
premise de o aparentă banalitate, aflate la în- 
a'emîno tuturor muritorilor de serie. Mere din 
copaci cad de la începutul lumii, dar un singur 
on) o citit în acest fapt legile gravitației uni
versale. Vorbeam de caracterul de om de știință 
al scriitorului care înregistrează „amintirile vii
torului". Arh sentimentul că un asemenea scrii
tor se dflă în situația savantului genetician care 
vede în misterioasele și tulburătoarele gene for
ma viitorului corp omenesc în întreaga lui com
plexitate fizică și morală. Dacă forța descifrării 
viitorului se află în puterea interpretării prezen
tului, înseamnă că scriitorul este mai mult 
decît un grefier al realității, începe să devină 
un subtil diagnostician al ei, înzestrat cu o fa
cultate de o nesperată noblețe: scriitorul care 
anunță „amintirile viitorului" nu e doar un he
rald vestind omenirii trecerea fatală a orelor, 
e un magician fericit și binecuvîntat capabil 
să și schimbe înfățișarea timpului.

Alchimiștii medievali visau să transforme 
plumbul în aur. în epoca noastră în care trans
mutația metalelor nu mai e o himeră, fascinanta 
misiune a alchimiștilor a trecut în mîinile scrii
torilor chemați să schimbe plumbul din sufletele 
oamenilor într-un element încă neînscris pe nici 
un tabel al lui Mendeleev, dar pe care viitorul 
ni-l anunță cu o rigoare științifică nedesmințită.
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g &
în cursul săptămînii anteri

oare, pagina noastră consa
cra spațiul său clasei a XII-a. 
Am avut astfel ocazia să aflăm 
gînduri, frămîntări, propuneri 
ale unor elevi din această ulti
mă clasă liceală. Ziarul, cum 
era și firesc, i-a invitat să-și 
spună cuvîntul, să răspundă și 
să dea soluții nu numai pe elevi, 
ci, în primul rînd, pe profesori, 
cei mai îndreptățiți s-o facă cu 
competență.

Invitația a fost primită, ne-o 
demonstrează răspunsurile pri
mite la redacție, și constatăm, 
citindu-le, că problemele cla
sei a XII-a sînt mult mai nu
meroase decît cele abordate în 
pagina amintită. Deci, discuția 
își întinde sfera de cuprindere 
și sîntem siguri că în final vom 
avea prilejul să prezentăm ce
lor în drept propuneri valoroa
se pentru viitorul clasei a XII-a 
aflată acum la debut.

Pentru început, colaboratorul 
nostru Mihai Răducanu, cerce
tător, ne-a transmis opiniile u- 
nor universitari ieșeni, consem
nate de el.

Prof. dr. doc. Vasile Pavelcu 
— șeful catedrei de psiholo
gie de la Universitatea „Al. I. 
Cuza“ Iași : „Am auzit dis- 
cutîndu-se despre clasa a 
XII-a ca despre o clasă pre- 
universitară, iar despre elevii 
ca despre studenți ai școlii. Din
colo de metaforă se află niște 
adevăruri care merită discutate. 
Termenul „preuniversitar" este 
prea îngust, deoarece implică 
intrarea la universitate, or, cred 
că sistemul de referință este 
învățămîntul superior în gene
ral. Nici chiar această accepție 
nu poate fi reținută, prin faptul 
că nu toți vor urma învățămîn- 
tul superior, unii urmînd o 
școală tehnică iar alții încadrîn- 
du-se în altă formă de activi
tate. Fiind o ultimă clasă de li
ceu, ea trebuie să-și accentueze 
specificul ca atare — clasă de 
clarificare a vocației, de aici 
decurgînd preponderent șl spe
cificitatea muncii desfășurate de 
cadrele didactice cu clasa a 
XII-a. Această muncă trebuie 
să tindă spre crearea unui im
bold intern în personalitatea 
tînărului de a se realiza prin 
profesiunea adecvată. Dacă du
cem lucrurile pînă aici — și așa 
procedăm — presupunem, mai 
departe, că elevilor trebuie să 
li se dezvolte spiritul critic, ca
pacitatea de autocunoaștere, 
responsabilitatea în luarea deci
ziilor, inițiativa, spiritul de in
dependență, spiritul de anga
jare. Aceste însușiri sînt nece-

sare chiar dacă elevii nu vor 
urma cursurile unei facultăți. 
Ele constituie un imperativ pen
tru omul contemporan și, toc
mai de aceea, trebuie racordată 
realizării acestor cerințe, mai 
mult decît ce s-a făcut pînă a- 
cum, însăși concepția metodică 
a procesului instructiv-educa- 
tiv. Credem, în această direcție, 
că mai bune rezultate ar da 
desfășurarea procesului de învă- 
țămînt în sistem de prelegeri și 
seminarii, un număr crescut de 
ore de laborator, ore de practi
că în genere. Prelegerea, izbu
tind să ofere o viziune unitară 
mai amplă, se arată practic su
perioară orei de clasă cu cu
noștințe predate în 15—20 de 
minute ca parte dintr-un întreg

formative. Experiențele, pe a- 
ceastă linie, din alte țări (de 
pildă, din R.D.G., Anglia, S.U.A.) 
sînt promițătoare prin rezulta
tele obținute. Trebuie ieșit din 
formalismul îngust cu care se 
tratează uneori orele de clasă, 
pentru a da putința manifestării 
și dezvoltării personalității tînă
rului aflat în clasa a XII-a, în 
toată plenitudinea. Scopul școlii 
noastre nu este de a forma 
contemplativi docți ci oameni 
activi și competent!. Mă gîndesc 
și la o chestiune nerezolvată în 
momentul de față ; este posibil 
să formăm la acești elevi aflați 
la sfîrșit de adolescență capaci
tatea de autocunoaștere, de cu
noaștere a semenilor, să le dez
voltăm o gîndire limpede,

moria elevilor ci și o confir
mare a maturității lor. Această 
maturitate să se vadă și în dis- 
cernămîntul cu care elevii op
tează pentru viitorul profesio
nal. Clasa a Xll-a este, în ace
lași timp, un moment de pregă
tire a saltului calitativ spre 
creație pe baza acumulării can
titative în sens de asimilație. 
Profesorul va impregna cunoș
tințe elevului cu ideea, că, mai 
mult decît pînă acum, el tre
buie să probeze o inteligență 
creatoare, posibilități de argu
mentare personală a unor teze, 
stil propriu de lucru, clasa a 
XII-a fiind o clasă cu privirea 
orientată spre învățămîntul su
perior ; va accentua nrocesul 
de orientare profesională prin-

trebuie să intervină pentru a 
pune „plumb.'* în aripile imagi
nației, orientînd viziunea spre o 
imagine realistă, critică a posi
bilităților de evoluție în viitor ; 
se accentuează ideea de a opri 
impulsurile egoiste, de a conci
lia punctul de vedere individual 
cu cel social, de a descoperi fe
ricirea trăirilor altruiste. Elevul 
de azi, mîine va fi încadrat în 
acea „libertas academica" de 
care vorbea Fichte. Ei vor fi 
mai puțin în sfera de influență 
a profesorilor și părinților, de 
aceea, încă de pe acum datoria 
școlii este de a forma con
știința lor că devin oameni che
mați să-și conducă propria via
tă, că trebuie să mediteze mai 
mult la manifestările lor subiec

mai vast și mal cuprinzător. Se
minariile la clasa a XII-a, în 
viziunea mea, nu trebuie să 
constituie o repetare servilă a 
cunoștințelor învățate, ci un 
prilej de a angrena aceste cu
noștințe în noi determinări ca
litative prin utilizarea largă a 
raționamentelor, a imaginației 
creatoare. Se poate încuraja 
chiar lupta de opinii între elevi, 
bineînțeles, aceasta ar însemna 
ca profesorul să pună proble
me, cerînd soluții practice, nu 
reproducerea mecanică a imul șir 
de idei mai mult sau mai puțin 
utile. Orele cu caracter practic 
în laborator, în atelier etc. ar 
solicita elevii sub raportul apli
cării cunoștințelor. Ar sublinia 
valoarea cunoștințelor din punct 
de vedere operațional, i-ar pune 
pe elevi și în situația confrun
tării capacităților lor cu diferi
te aspecte ale activității, în a- 
celașl timp dezvoltîndu-le aces
te capacități. Seminariile și o- 
rele cu caracter aplicativ își 
dezvăluie astfel largile resurse

raționamente sigure, cerințe 
mult vehiculate în ultima vre
me, în situația existenței unei 
singure ore pe săptămînă în- 
tr-un an de studiu rezervată 
cunoștințelor de psihologie, de 
logică, atunci cînd aceste cuno
ștințe își au rolul lor distinct în 
formarea nu numai a intelectua
lului ci omului în genere ?

Problema merită a fi în cen
trul atenției conjugate a tutu
ror celor preocupați de proble
mele școlii**.

Prof. dr. doc. Ștefan Bîrsă- 
nescu : „Cu precădere clasa a 
XII-a îi pregătește pe elevi pen
tru învățămîntul superior. Ea 
este o clasă finală, de aceea tre
buie să constituie și o culme a 
pregătirii școlii, în sensul că un 
absolvent să prezinte o concep
ție unitară despre microcosm și 
macrocosm, să aibă un credo 
etico-politic superior, cristalizat 
în convingeri ferme. Examenul 
de bacalaureat să fie o confir
mare nu numai a existenței u- 
nui cumul de cunoștințe în me-

tr-un complex de măsuri adec
vate acestui scop : prezentări în 
micromonografii a unor variate 
profesii, întîlniri cu personali
tăți de prestigiu din diverse 
domenii etc. Se va da ajutor e- 
levulul în autocunoaștere, pen
tru descoperirea propriei voca
ții. în vederea unei orientări fun
damentate, cunoștințele vor fi în
soțite de vizite la uzine, fabrici, 
muzee pentru o imagine concretă 
a locurilor de muncă. Trebuie 
să reținem încă un aspect esen
țial al acestei clase determinat 
de particularitățile specifice ale 
psihologiei elevilor. Ei sînt spre 
sfîrșitul adolescentei, sînt firi 
tumultuoase gata să se aprindă 
pentru idei mari și 
sînt visători, cu o 
puternică plină de
„eului". de aceea ei pot proceda 
uneori superficial și necritic, 
angajîndu-se în urmărirea unor 
idealuri nerealiste, neadecvate 
posibilităților personale sau ne
cesităților sociale. Ținînd seama 
de aceasta, uneori profesorul

generoase, 
imaginație 
conștiința

tive prin prisma efectelor în co
lectivitate, să le vadă în geneza 
și finalitatea lor. Subscriu la o- 
pinia că lecția în forma sa tra
dițională ar trebui să sufere 
modificări, opinîndu-se pentru 
prelegere, lucrări de seminar, 
lucrări de laborator, ele cores- 
punzînd mai adecvat necesități
lor formative implicate în profi
lul acestei clase. învățămîntul la 
clasa a XII-a e necesar să con
stituie un învățămînt de per
spectivă.

Alte propuneri. Consider in
suficientă o oră pe săptămînă 
acordată literaturii universale 
în clasa a Xl-a ; ar fi bine, de 
aceea, ca studiul acestei disci
pline să se continue și în clasa 
a XII-a. Elevii de azi sînt oa
menii de cultură de mîine, deci 
se impune cunoașterea „fluviu
lui uriaș al literaturii (univer
sale) cum a crescut și venit în 
prezent și cum se îndreaptă spre 
viitor**.

Necesitatea asigurării unei 
formații spirituale superioare

ORACOLULW^w-

„Prima

*mea

renun
Considerînd vîrsta de 16 ani ea un prag care desparte 
copilăria de tinerețe, cînd și în ce împrejurări ai sim
ții că treci acest prag ?
Care socotești că sînt calitățile principale ale unui tînăr 
de vîrsta ta ?
După părerea ta, fetele au alte drepturi și alte datorii 
decît băieții ?

întrebările

1, Cansiderînd vîrsta de 
16 ani ca un prag care des
parte copilăria de tinerețe, 
am simțit că trec acest prag 
în niște Împrejurări oare
cum comice. Pînă astă vară 
umblam adesea murdar și 
neglijent. îmbrăcat cu ace
leași haine făceam treabă, 
mă jucam pe stradă sau mă 
duceam la un spectacol, în
tr-o vizită. Ba cîte odată 
mai luam șl cățelul la plim
bare. Aveam un cățel negru 
de tot, lățos, pe care îl che
ma Bombonel; cum îl spu
neam : Haiti! se lua după 
mine. Am spus că 
un cățel**, 
nu-1 mai 
cînd m-am

„aveam
deoarece acum 

Astă-vară, 
în vacanța

mare acasă, am luat cățelul 
și i l-am dat bunicii. Cînd 
m-a întrebat de ce i l-am 
adus, i-am răspuns cu o ho- 
tărîre exagerată, de „băr- 
bat“, că vreau să mă trans
form întrutotul, să fiu în
grijit și ordonat, și că, luînd 
astfel de măsuri radicale, 
trebuie să renunț și la că
țel. Oricît de ciudat vi se 
pare, de atunci, din momen
tul acela, în mine a început 
să se schimbe ceva. Era 
prima mea renunțare con
știentă.

2. După părerea mea, cali
tățile principale ale unui tî
năr de vîrsta mea sînt : să 
iubească adevărul, să nu fie 
laș, să fie politicos cu per
soanele mai în vîrsta decît 
€1, să fie conștient de per-

tonalitatea sa și de sarcinile 
care-1 stau în față, să fie 
modern, (alegînd frumosul 
din modă și nu copilnd-o 
ridicol).

3. Fetele au aceleași drep
turi ca și băieții, dar cred 
că au mai multe datorii de
cît noi, atunci cînd devia 
soții și apoi mame.

4. Cea mal mare bucurie 
pe care am avut-o pînă ari 
a fost clipa cînd mi-am vă
zut numele pe lista celor 
reușiți la examenul de ad
mitere la Liceul Industrial 
de Transporturi București 
specialitatea „Exploatare, în
treținere și reparații auto*.

5. Cea mai mare mîhnire 
mi-a pricinuit-o întîmplarea 
de acum trei ani. Intr-o zi. 
m-am certat cu surorile 
mele. Nu mal știu din ce 
cauză, dar țin bine minte 
că i-am dat o palmă surorii 
mai mici. Atunci ea a în
ceput să-mi strige că nu 
sînt fratele ei adevărat, să 
mă duc la casa mea, pentru 
că nu merit să trăim împre
ună ; am început să plîng 
și i-am spus totul mamei. 
Mămica a pedepsit-o și pe 
urmă mi-a spus că într-ade- 
văr m-a luat de suflet de la 
sora tatălui meu. Totuși, 
deși nu sînt copilul ei ade
vărat, am pentru dînsa o 
dragoste adevărată. Ea este 
pentru mine ființa cea mai 
dragă. Asta a fost cea mai 
mare mîhnire pe care am 
iavut-o pînă azi și cred că 
nu o să am una mai mare 
cît voi trăi.

6. Dacă întîlnesc un coleg 
într-o situație nepotrivită 
pentru un elev, caut să-1 
ajut, să-1 aduc pe calea cea 
dreaptă. Bineînțeles că acest 
lucru nu este tocmai ușor, 
cu atît mai mult cu cît une
ori colegul în cauză îmi poa
te fi și prieten. Dar atunci 
răspunderea mea este și mai 
mare.

Să vă spun drept, nu 
niciodată în 
la datoriile

să semăn cu

7.
m-am gîndit 
mod deosebit 
mele.

8. Aș vrea
personajul Tudor Șoimaru, 
creat de Mihail Sadoveanu.

TOLTICA VlOREt
(Liceul Industrial de 

Transporturi — București)

bucur

L Copilăria se pierde un 
deva în adolescență, iar ado
lescența se naște din copi
lărie. Ajungi la un moment 
dat să nu te mai atragă pă
pușile și jocurile și nu-ți 
vine a crede cum ai putut 
„tu* să te ocupi cu așa lu
cruri minore. începi să 
crezi că trebuie să faci ceva 
mare, ceva ce te poate înăl
ța în. ochii altora și în ochii 
tăi. Poate atunci te desparți 
de copilărie. poate atunci 
treci pragul imaginar ce 
desparte două perioade din 
viața ta. Eu nu am împlinit 
încă șaisprezece primăveri 
Si totuși am impresia că am 
trecut de mult acest prag. 
Am văzut că de la o vreme 
sînt privită cu alți ochi. 
Mi-am dat seama că am 
crescut, că m-am schimbat 
și nu-mi venea să cred. Cînd 
am descoperit „minunea**, 
m-am bucurat mult îmi ve
nea să sar într-un picior, 
dar m-am oprit și mi-am 
spus că sînt mare și că tre
buie să mă port altfel. Pe 
urmă am rîs mult, am rîs 
pentru soare și mi se părea 
câ soarele rîde cu mine 
odată și înțelege ce-i în su
fletul meu. De atunci rîd 
în fiece dimineață soarelui • 
și soarele știe că acum sînt 
mare, sînt o adolescentă 
care iubește mult viața, oa
menii, tinerețea.

2. Cea mai importantă ca
litate mi se pare aceea de 
descoperitor. Fiecare tînăr 
descoperă într-o zi că în

implică obligația de a da elevi
lor și cunoștințe de sociologie, 
iar psihologia și logica să fie 
predate ca discipline auto
nome. Clasa a XII-a poa
te și trebuie să devină o 
clasă cu profil propriu, să 
pregătească mai mult elevii 
pentru învățămîntul superior, 
deoarece majoritatea vor urma 
acest drum, dar, în același timp, 
să-i pregătească și ca persona
lități distincte, culte, creatoare, 
cu înaltă responsabilitate pen
tru destinele țării și lumii, oa
meni bine încadrați într-o con
temporaneitate viu progresivă**.

Prof. dr. docent Gavril Istra- 
te : „Clasa a XII-a, privită la ni
vel general, este o clasă „pre
universitară**, preuniversitar 
desemnînd într-un sens încetă
țenit noțiunea de treaptă de di
naintea învățămîntului superior. 
Deoarece liceul teoretic nu dă 
o calificare propriu-zisă, se 
presupune că absolvenții vor 
căpăta o profesie prin învăță- 
mînt suplimentar acestui liceu. 
Deși unii absolvenți ai liceului 
vor ocupa funcții chiar după 
bacalaureat iar alții vor urma 
școli tehnice, majoritatea, după 
cum arată statisticile, dau exa
men de admitere în învățămîn
tul superior. în legătură cu a- 
ceasta mi-a venit în memorie 
unul din cazurile care ar trebui 
să-i pună pe gînduri pe profe
sori. Destul de des am întîlnit 
un decalaj între media bacalau
reatului și notele de la admitere 
în facultate. O candidată, al că
rei nume nu are importanță, cu 
media 9,60 la examenul de ba
calaureat a luat la admitere 2 
la limba engleză și 4 la limba 
română. Se poate vorbi de cla
să preuniversitară cînd cadrele 
didactice, bineînțeles nu toate, 
nu-și asumă mai multă respon
sabilitate în pregătirea elevilor 
pentru a preîntîmpina astfel de 
cazuri regretabile ?

Am întîlnit profesori care so
licitau elevilor numai ce au ex
plicat ei, admonestînd eventual 
tendința unora de a veni cu noi 
date, noi aspecte ale unor pro
bleme în discuție. Ei omoară 
astfel încă din fașă ceea ce ar 
trebui să fie obiect al dezvol
tării, curiozitatea intelectuală.

Totuși, această clasă, pentru 
a-și atinge menirea de clasă 
preuniversitară — ceea ce este 
bine a se urmări — nu se poate 
limita în acțiune numai la as
pecte de metode și procedee. 
Desigur, prelegerile, seminariile, 
lucrările de laborator, își au 
rolul lor distinct, dar trebuie 
pătruns mai în adîncime. Se 
știe că o bună profesionalizare 
se face pe fondul larg al cultu
rii generale ; liceul în însăși e- 
sența sa este „de cultură gene- 
rală“. Trebuie să ținem seama 
de acest lucru și dacă o facem 
atunci ne putem gîndi în pri
mul rînd la unele restructurări 
ale conținutului învățămîntului 
liceal. Ar fi util ca liceul 
să preia unele discipline u- 
niversitare, cum ar fi elemen
tele de filozofie. Referindu-ne 
numai la filozofie, dacă ea 
ar fi temeinic însușită în liceu, 
le-ar da absolvenților un ade
vărat instrumentar de lucru, 
le-ar da capacitatea unei inter
pretări nuanțate, fine, subtile 
a categoriilor ce și le vor în
suși la noile discipline științi
fice, fie din învățămîntul supe
rior, fie din școli tehnice etc.“.

O idee mult vehiculată era a- 
ceea a înființării „liceelor cla
sice**. Pe cînd o reabordare a 
problemei cu măsuri concret? ? 
A început să se resimtă lipsa 
specialiștilor în limbi vechi. Mă 
gîndesc apoi la o neconcordanță 
supărătoare în ponderea disci
plinelor la clasa a XII-a. Dacă 
la clasele cu profil real se face 
multă matematică. în schimb 
numărul orelor de limbi străine 
moderne la clasele cu profil u- 
manist este egal cu numărul o- 
relor de la clasele reale. Este 
echitabil ? în fine, ca o conclu
zie. clasa a XII-a analizată mai 
bine, încă nu este o clasă pre
universitară dar, fără îndoială, 
poate să devină dacă se va în
vinge inerția metodelor aborda
te la această clasă și se va lucra 
cu mai multă îndrăzneală la re
darea profilului ei de învăță- 
mînt“.

Opinii consemnate de 
MIHAI RADUCANU

de bucuria

Atlas, văzut de IURA BALANESCU

(Liceul „I. L. Caragiale")

zilelor 
în fie-

COLECTIVUL 
DE REDACTORI ELEV!

RADULESCU LELIA’ 
(Liceul „Ștefan cel Mare" 

Rîmnicul Sărat)

Care a fost cea mai mare bucurie pe care ai avut-o 
5înd azi ?
ar cea mai mare mîhnire ?

Daca întîlnești un coleg într-o situație nepotrivita pentru 
un elev, ce atitudine iei ?

— Te-ai gîndit vreodată la datoriile tale ?
Cu ce personaj (din istorie sau din domeniul literaturii, 
al teatrului, al cinematografului) ai vrea să semeni 
de ce) ?

loc de inimă are în piept 
un mănunchi de flori de 
cireș și în loc de mîini are 
aripi cu care ar putea să 
zboare. Fiecare tînăr își dă 
seama că posedă o imensă 
energie, o imensă forță inte
rioară. Fiecare tînăr desco
peră că poate fi bun cu cei 
din jur și cu el însuși. Des
coperă frumusețea 
și tăria cuvintelor.

altora
ce zi, tinerii se descoperă 
pe ei înșiși, pentru că mai 
presus de orice ei știu să 
descopere sufletele oameni
lor.

3. Eu cred că fetele au 
aceleași drepturi și datorii 
cu băieții, pentru că, fete 
și băieți la un loc, formăm 
masa uriașă de tineri ce 
vom fi mîine schimbul de 
nădejde al țării.

4. Eu știu să mă bucur și 
mă bucur din plin, cu toata 
fibrele sufletului meu, mă 
bucur din toată ființa. Mă 
bucur de orice lucru fru
mos. Mă bucur că pot sări 
într-un picior fără să mă 
certe cineva. Mă bucur di
mineața, odată cu florile, 
cînd soarele îmi sărută 
creștetul. Mă bucur odată 
cu pămîntul, cînd norii își 
revarsă lacrimile lor curate. 
Mă bucur cînd descopăr o 
carte minunată și un autor 
minunat. Mă bucur cînd cu- 
noscuții nu mă mai conside
ră un copil și atunci mă 
simt mare, mare de tot. Mă 
bucur de bucuria altora.

5. Pînă azi, seninul anilor 
mei nu a cunoscut umbre 
mari. Și totuși mă mîhnesc 
deseori. Mă mîhnesc cînd nu 
reușesc să fiu înțeleasă de 
către cei din jur. Mă mîh
nesc mai ales, cînd văd că

unii tineri vor să iasă din 
anonimat prin extravagan
tă.

6. Dacă aș întîlni un coleg 
într-o situație nepotrivită 
pentru un elev, cred că în 
primul rînd m-aș apropia 
de el. Nu l-aș certa, ci i-aș 
vorbi. I-aș vorbi despre fru
musețea pe care o vezi în 
orice gest de prietenie. L-aș 
convinge să se întoarcă pe 
făgașul firesc al vieții lui. 
Cred că l-aș convinge, va 
trebui să-1 conving.

7. Da, de foarte multe ori. 
Mă gîndesc deseori la dato
riile mele de elev, la dato
riile mele de tînăr. Știu că 
trebuie să muncesc mult, cu 
pasiune, cu dăruire de sine.

8. Nu știu precis dacă aș 
vrea să semăn cu cineva, 
nu știu dacă aș vrea să am 
o personalitate după care 
să mă ghidez. Totuși aș dori 
să semăn un pic cu Adela 
lui G. Ibrăileanu, să am sen
sibilitatea și puritatea ei.

IOANA BERCEANU (Bucu- 
rești), DOINA BERCHINA 
(Constanta), IOLANDA BU- 
LENCEA, RODICA DUMI
TRESCU (București), LUCIAN 
ENESCU (Ploiești), GABRIEL 
GEORGESCU, ALEXANDRU 
MATEESCU, TIBERIU MIHAIL, 
ANDREI MOLDOVEANU, 
ILEANA MURGESCU, DAN 
NĂSTASE, IRINA NEICU, 
GABRIELA NICOLAU, (Bucu
rești), MIHAIL DAN OPREA 
(Brașov), DOLORES OPRI- 
SAN (Constanta), IOANA 
PÂUNICĂ (București), VE
RONICA STEFANIA PÎNTEA 
(Zimnicea), ANDREI POP 
(Teius), DORIN RACHMUTH, 
LIDA RĂUTU, VIRGINIA 
STOICA, ADRIANA STOI- 
CHITOIU, MIRCEA STOICES- 
CU, DOINA URICARU (Bucu
rești). Prezentarea grafică * 
VIOREL ALEXA, IURA BA
LANESCU, MAIA DAMA- 
DIAN.

Să vii cu mama" caricatură

te FLORIN CLEPER 
(Liceul rir. 24)
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ceilalți sînt șefi de atelier sau 
de echipă, oameni care răspund 
de activitatea a zeci de munci
tori, oameni care au urmat școli, 
au întemeiat familii, au crescut 
copii. Și totuși, nici unul din ei 
nu are aerul acela așezat și „cu- 
minte“ al omului mulțumit de 
sine, personalitatea lor n-a fost 
alterată de laurii succeselor, pe 
fața lor nu și-au pus amprenta 
nici oboseala și nici blazarea, 
nici infatuarea și nici rutina.

...Spre deosebire de alte al
bume, primele file din albumul 
acestei brigăzi sînt împodobite 
nu cu fotografii, ci cu tăieturi 
din ziare. „Cu Ion Bobocea s-a 
făcut începutul. I s-a dat aces
tui tînăr dreptul de șef peste 
nouă oameni și 100 m.p. de ha
lă au intrat în răspunderea sa. 
Experiența a reușit splendid../* 
(„Scînteia tineretului*1 din 1949).

Prin ce îndreptățea această 
încredere tînărul de 19 ani ?

...1949. Mici piese, necesare a- 
telierelor prelucrătoare din uzi
nă, așteptau zile și zile rîndul 
la călire. Și atunci s-a ivit ide- 
ea : din depozitul de fier vechi, 
un tînăr a ales cîteva bare. Și 
astfel, în secție apare scheletul 
unui nou cuptor. Șapte zile de 
muncă, șapte zile de încordare, 
de incertitudini, și emoția aprin
derii cuptorului e surprinsă de 
flash-ul unui fotoreporter al 
„Scînteii tineretului’*. Sub foto
grafie citim : ...„pe lingă faptul 
că se mărește capacitatea de 
călire, s-a realizat o economie 
de 300 090 lei. Și pentru că la 
acest cuptor vor lucra numai 
tineri, a fost botezat ..cuptorul 
tineretului*'. Așa s-a născut bri
gada.

Cu cine pornea Bobocea la 
drum ? Cu cîțiva tineri, toți 
sub 20 de ani, toți veniți de la 
țară. Așadar, prima etapă a 
bătăliei : calificarea. Si iată că. 
după numai patru luni, băieții 
lui Bobocea puteau fi lăsați sin
guri la cuptor.

Evenimentele se desfășoară ca 
o reacție în lanț :

21 martie 1950 — brigada a 
terminat planul de stat pe în
treg anul 1950... „în ziua schim
bului de onoare, brigada depă
șește planul cu 352 la sută-... 
„Pentru priceperea lui. pentru 
felul cum a condus brigada, u- 
temistul Bobocea Ion a fost a- 
vansat maistru, rămînînd însă 
mai departe responsabilul bri
găzii**. (ziarul de uzină „Meta- 
lurgistul** — august 1950)... La 10 
decembrie 1950, brigada a reali
zat sarcinile primului plan cin
cinal !

Ce se ascundea în spatele a

cestor succese ? Modestia unei 
munci susținute și perseveren
te, născută din hoțărîre, pasiu
ne și ambiție, ambiția de a rea
liza ceva serios și temeinic, ca
re să dea măsura adevărată a 
întregii lor energii și capacități 
creatoare. „Drumul de zice, mii 
de kilometri** începea cu acest 
prim pas, cu această hoțărîre a 
tuturor și a fiecăruia de a stăpî- 
ni pe deplin profesia aleasă, de 
a-și perfecționa deprinderile pî- 
nă la treapta măiestriei, de a 
învăța cît mai mult, de a des
cifra cît mai bine secretele oțe
lului și, mai ales, de a desco
peri resursele nebănuite aJe 
tehnologiei, cu alte cuvinte, de 
a inova. Căutarea creatoare, in
geniozitatea, nemulțumirea față 
de rezultatele de azi, incompa
tibile cu cele posibile mîine — 
iată cîteva explicații ale succe
sului care a încununat munca 
brigăzii în primii ani de activi
tate. Ascensiunea ei pe treptele 
notorietății nu se datora unui 
miracol, ci unui șir neîntrerupt 
de examene ale voinței.

CONȘTIINȚA UTILITĂȚII

într-un anume sens, această 
brigadă ar putea să-și găsească 
un loc în istoria tehnicii româ
nești din ultimele decenii.

...1950. Pentru prima oară în 
tara noastră, se produc sape de 
foraj. Brigada lui Bobocea cere 
să i se încredințeze călirea.

Vă amintiți, desigur, de peni
ța copilăriei, încinsă în flacără 
și apoi „stinsă*' în apă. în tex- 
meni tehnici, operația se nu
mește „călire", iar dicționarul o 
definește : a întări, a oțeli. Din 
văpaia focului și din trecerea 
prin băile minuțios și riguros 
încropite, metalul își sporește 
tăria, se oțelește pentru a în
frunta cuirasa pămîntului, îm- 
plinindu-și destinul. Pentru că, 
în fond, un foraj seamănă, dacă 
vreți, cu un destin : poate ră- 
mîne neîmplinit într-un strat 
steril, sau poate descătușa im
petuos punga de țiței.

Printr-o întâmplare, hotărîrea 
de a prelua călirea sapelor de 
foraj a coincis cu intrarea în 
brigadă a trei membri noi, trei 
tineri necalificați. Destinul lor 
era legat de destinul unei noi 
experiențe industriale. Și ambe
le destine s-au împlinit, fiind 
încununate de succes : sapele 
de foraj au corespuns așteptări
lor în confruntarea cu roca du
ră, iar cei trei tineri s-au ri
dicat prin eforturi perseverente 
la nivelul celor mai buni. Azi, 
unul din ei e maistru, altul teh
nician, iar cel de-al treilea con

duce sectorul de tratamente 
termice al Uzinei 2-Ploiești.

Succesele brigăzii porneau 
dinăuntrul ei, și nu din afară, 
erau rodul acelor arderi interne 
cărora li se dăruia cu intensi
tate fiecare om. Și totuși, s-au 
găsit cîțiva invidioși, sau, poa
te, aceștia nu erau decît niște 
oameni ce nu reușeau să înțe
leagă în ce constă forța brigă
zii, niște oameni care spuneau : 
„Pe voi vă ia în brațe toată 
lumea. Sînteți vedetele uzinei**. 
Alții au făcut chiar scrisori a- 
nonime în care insinuau că suc
cesele brigăzii sînt obținute in 
detrimentul altor echipe din 
secție. S-a întreprins chiar o 
anchetă, care a dovedit că toa
te acestea erau vorbe găunoase.

Conștiința utilității lor se ve
rificase în multe momente, sa
tisfacția aportului la sarcinile 

LA CE TEMPERATURĂ

SE NAȘTE SUCCESUL?
urinei o încercaseră în destule 
cazuri Iată un astfel de caz, 
descris de un reporter al „Scîn
teii tineretului" în 1950.

„Uzina își dăduse cuvîntul că 
va trimite din nou petroliștilor 
un tren de mașini. Era cît 
pe-aci ca totul să rămînă vor
bă goală din pricina unei în
târzieri. Atunci Bobocea primi 
o vizită înspre prînz. Directorul 
îi cerea ajutoruL Directorul, 
care avea în subordinea sa zeci 
și zeci de ingineri și tehnicieni 
și mii de muncitori mai în vîrs- 
tă, venise să ceară sprijinul u- 
nui tinerel despre care ziarele 
scriau că face minuni. în cît 
timp va putea el să călească 
piesele și alezoarele speciale din 
oțel rapid pentru cazanele de a- 
buri ? Putea brigada să-1 ajute 
să-și țină cuvîntul dat ?

La «tratamente», Prometeu gî- 
fîia supus lîngă o mînă de bă
ieți cu care încheiase alianță 
pentru respectarea unui anga
jament. Spre zori, au terminat. 
După două ore s-au reîntors la 
lucru. Și atunci, spontan, uzina 

ieșise să dea onorul la nouă 
utemiști**.

Astăzi, această relatare are un 
aer ușor desuet, astăzi organi
zarea producției înlătură nece
sitatea unor astfel de eforturi 
extraordinare, dar în albumul 
brigăzii o asemenea noapte ră- 
mîne ca un act de abnegație au
reolat de un profund romantism 
tineresc. Și, bineînțeles, prin 
astfel de acte, coeziunea dintre 
oameni se întărea, asemenea 
acte le dezvăluiau forța și capa
citatea de creație colectivă, îi 
uneau și mai mult în muncă și 
în viață.

DEVINE OARE PRESTIGIUL 
„INSUPORTABIL" ?

Și totuși, prestigiul obligă, ce
lebritatea e destul de greu de 

suportat, mai ales atunci cînd 
ai abia 20 de ani.

— Salariile și primele pe ca
re Ie obțineam, dar, mai ales, 
șimpatia și laudele cu care eram 
înconjurați, atinseseră o culme 
nevisată de nici unul dintre noi, 
mărturisește Ion Bobocea. Exis
ta pericolul să ni se „urce la 
cap".

Istoria brigăzii nu e lipsită 
nici de momente critice și nici 
de întîmplări neprevăzute, care 
mai păstrează încă și azi fiorul 
de viață trăită cu intensitate și 
pasiune.

Un moment greu a fost acela 
cînd șeful brigăzii a propus mă
rirea normelor. Datorită organi
zării muncii și raționalizărilor, 
brigada ajunsese la depășiri de 
normă spectaculoase, care atin
geau 3, 4 și chiar 500 la sută !

— Era o mică anomalie care 
ilustra perioada de început a 
industriei, lipsa de experiență 
în organizarea și normarea pro
ducției de serie, consideră azi 
Ion Bobocea. Ei bine, pentru a- 
ceste succese eram invitați la 

cluburi și în școli, eram întâm
pinați cu aplauze și cu buchete 
de flori, de parcă am fi fost 
niște eroi. La început ne plă
cea, de ce să mint, dar mai târ
ziu am început să simțim o a- 
nume jenă. In comparație cu 
alți muncitori, gîndeam și ci
team poate mai mult. Dar 
asta ni se părea un lucru 
firesc, asta făcea parte din o- 
bligațiile noastre profesionale, 
în condițiile astea, „eroismul** 
nostru nu mi se părea, cum să 
zic, prea cinstit...

în ziua în care am propus bă
ieților mărirea normelor, cîțiva 
m-au privit ca pe un dușman. 
„Cum, măi Ioane, tocmai tu vrei 
să ne atingi la pungă ?“ A tre
buit să-i conving că pîinea pe 
care o cîștigam merita mai mul
te eforturi și că nu era vorba 
numai de noi, ci de întreaga u

rină, în care normele existente 
nu mai stimulau pe nimeni.

A fost încă un examen pe ca
re brigada l-a promovat, -m e- 
xamen de etică muncitorească. 
Spiritul colectiv învinsese încă 
o dată tentația intereselor mă
runte, ridicase micile ambiții 
personale în sfera generoasă a 
țelurilor generale, oxigenînd at
mosfera de muncă, împrospătând 
și întărind forțele echipei, „că
lind** caracterul, „oțelind** per
sonalitatea tinerilor pentru o 
viață întreagă.

★

Ascult și alte povestiri, retră
ind, alături de foștii membri ai 
brigăzii, momente dintr-o viață 
plină de întîmplări. Din toate 
aceste relatări se alcătuiește un 
portret foarte viu și complex, 
un portret dinamic pe care nici 
una din multele fotografii ale 
brigăzii n-a reușit să-1 surprin
dă. E un portret sufletesc, ca
racterologic, în care sălășluiește 
și taina marilor succese înregis
trate de acești oameni: prin in

tuiție și bun simț, prin pasiunea 
pentru slujirea unui ideal, cîți
va tineri au reușit să alcătuias
că un colectiv plin de forță, fără 
să cunoască rețelele pe care le 
oferă azi studiile de micro-so- 
ciologie. Grupul lor s-a consti
tuit din personalități distincte, 
legate între ele prin afinități 
numeroase, pentru că spiritul u- 
nitar, de echipă, se hrănea toc
mai din diversitate, după cum 
ne sugerează albumul brigăzii. 
„Jean Teodoru recita de ți se 
strîngea inima ; o dată a făcut 
o sală întreagă să plîngă... Mi
hai Bobocea făcea parte din co
lectivul de teatru, schia grozav.. 
Ion Bobocea, mare turist și fo
tograf amator...“

...întoreînd ultimele file ale a- 
cestui album, ne întrebăm dacă 
scurta istorie a brigăzii a în
semnat în viața membrilor săi 

ceva mai mult decît o simplă 
experiență de tinerețe. Este a- 
cea etapă un capitol definitiv 
încheiat sau... ? Iată de ce am 
adresat cîtorva foști membri ai 
brigăzii două întrebări :

1) Aveți sentimentul că v-ați 
realizat idealul — sau nu ?

2) Căror cauze — lăuntrice și 
din afară — se datorează pro
movarea dv. ?

Transcriem răspunsurile.

„TINEREȚEA E UN FEL DE... 
DIMINEAȚA I"

...O dimineață care anunță, 
conform proverbului, „Ziua bu
nă**. Ei, bine, noi am avut no
rocul să avem o dimineață în
sorită, să trăim o mare expe
riență comună, care ne-a jalo
nat întreaga viață (Jean Teo
doru).

1) — Dar idealul nu este sta
tic. Cred că dacă aș fi mulțumit 
de mine, n-ar fi prea bine. 
Tind mereu spre ceva mai mult, 

mai frumos, mai bun. Și acest 
lucru este propriu naturii uma
ne. Anul acesta am început o 
nouă facultate (Ion Bobocea).

— Am mulțumirea că m-am 
dăruit cu pasiune profesiei pe 
care mi-am ales-o, dar, pînă la 
perfecționare, mai e mult... 
(Victor Pîrcălăbescu).

— Ceea ce ne caracterizează 
la locul nostru de muncă este 
sentimentul răspunderii ; ți s-a 
încredințat o sarcină, trebuie 
s-o realizezi... Ceea ce impulsio
nează sînt aspirațiile. De unde 
și întrebarea : te-ai achitat de 
o obligație și atît, sau ai urcat 
o treaptă ? (Mihai Bobocea).

— Dacă aș fi avut calități, aș 
fi fost în stare, prin eforturile 
mele, prin condițiile sociale o- 
ferite, să ajung și profesor u- 
niversitar în domeniul X sau Y. 
Nu am senzația frustrării, a ne- 
împlinirii. Am senzația că m-am 
împlinit pe măsura capacităților 
mele. Asta este esențial. (Ștefan 
Mirică).

— S-a întîmplat, într-un anu
me moment, să nu pot aprecia 
corect, rațional, pînă la capăt, 
posibilitățile mele și am accep
tat o situație care mă depășea. 
După un ocol de patru ani, 
mi-am demonstrat mie însumi, 
prin fapte, cu luciditate, cu un 
foarte apăsat simț al realității, 
capacitățile și aptitudinile pe 
care le am. Am cerut să revin 
în uzină, au trecut de atunci 
zece ani. Nu regret, sînt stăpîn 
pe meseria mea. (Dumitru 
Oiței).

— Avem datoria de a fl utili. 
Or, utilitatea implică maturita
te, răspundere, pregătire profe
sională... (Șerban Nlcolae).

2. — Greu de răspuns. Mal în
tâi, a existat o dificultate a a- 
legerii. Apoi maturitatea înțele
gerii menirii efortului constant, 
„planificarea" personalității de 
la proiect la construcție. Pe a- 
ceste drumuri descoperite exis
tau zeci de răspîntii... Spiritul 
de echipă nu mai era un dezi
derat, devenise o condiție. Și 
poate că tocmai această înțele
gere a reprezentat un drum... 
(Ion Bobocea).

— Am avut momente dificile, 
fie de natură profesională, fie 
morală, dar am luptat pentru a 
depăși eșecul și a face dintr-o 
slăbiciune, dintr-un insucces, o 
chestiune temporară, și nu de 
durată. Aș spune că am învățat 
să trec prin eșec analizîndu-i 
cauzele. (Mihai Bobocea).

— Șeful avea o autoritate ne
discutată. Era o autoritate cîști- 
gată nu prin funcție (la 20 de 
ani a fost numit maistru în sec

ție), ci prin capacitate, prin ca
litățile sale. Era un animator, 
știa mai mult decît noi, vedea 
mai departe, era capabil sa ne 
instruiască și să ne țină în mî
nă, să formeze o echipă sudată, 
unită. Lucra alături de noi. Ba, 
mai mult, acolo unde era mai 
greu. Era un exemplu (Mirică 
Ștefan).

— Se știe, personalitatea se 
formează în preajma unor mari 
personalități și nu în umbra 
mediocrității.

Cred că cel mai mare duș
man al promovării este unifor
mizarea. Pentru că, încurajînd 
uniformizarea, încurajezi me
diocritatea. Colectivul nostru a 
fost o școală de solidaritate, un 
mediu de emulație. împăr
țirea judicioasă a sarcinilor 
de muncă, ajutorarea unuia 
prin altul, stimularea ce
lor mal puțin experimentați — 
erau principiile noastre. Dar a- 
ceste principii erau păzite cu 
grijă, ca să nu devină prile
juri, pentru cei lipsiți de bună
voință ori leneși, să se lase la 
remorca celorlalți, sub cuvînt că 
nu pot fi abandonați. Dacă un 
lucru mergea bine sau rău se 
răsfrîngea în modul cel mai e- 
xact, material, asupra noastră. 
Aceasta m-a învățat că înlesni
rile deosebite pe care societatea 
noastră le asigură nu pot ține 
locul efortului personal, al ca
pacității, al inteligenței (Jean 
Teodoru).

★
Prin natura evoluției lor și ft 

calificării superioare, eroii noș
tri nu au mai putut rămîne, cu 
timpul, constituiți în aceeași e- 
chipă. Cu alte cuvinte, însăși 
forța de coeziune a brigăzii a 
lucrat în sensul desființării ei. 
Pentru că succesul lor colectiv 
a sfîrșit prin a duce la niște 
succese individuale. în mod fi
resc, brigada a trebuit să se 
dezmembreze. Dar fiecare în 
parte dintre membrii ei a deve
nit un factor de progres, un nu
cleu în jurul căruia s-au con
stituit și se constituie alte e- 
chipe.

La ce temperatură se naște 
succesul?

La temperatura intensității 
spirituale, a calificării înalte, a 
rîvnei și a încrederii în valoa
rea omului, a personalității, a 
competiției cu alții, dar, în pri
mul rînd, cu tine însuți. Acesta 
este exemplul brigăzii de care 
ne-am ocupat — un exemplu 
care demonstrează din plin, la 
proporțiile unui colectiv de 
cîțiva oameni, cît de largi sînt, 
în epoca noastră, posibilitățile 
afirmării, ale promovării tineri
lor, atunci cînd ele sînt fructi
ficate cu hărnicie și pasiune.

„CIBINIUM
Arta și cultura, 

muzica și poezia își 
au in Sibiu un leagăn 
străvechi. Să amin
tim numai activitatea 
Asociației Transilva
ne pentru literatură 
română și cultura po
porului român — 
ASTRA, înființată în 
1861, a ziarelor Te
legraful, Tribuna, 
Luceafărul, a Filar
monicii’ din oraș, in
stituții și publicații 
în jurul cărora gra
vitau spiritele cele 
mai alese, mai atașa
te de popor și idea
lurile lui.

Inițiativa autorită
ților municipiului și 
județului Sibiu, a Co
mitetului pentru cul
tură și artă de a dez
volta și continua ceea 
ce s-a moștenit va
loros, de a ridica pe 
o treaptă mereu mai 
înaltă virtuțile crea
toare ale locuitorilor 
acestor meleaguri, 
inaugurînd Festiva
lul artei sibiene„Ci- 
binium 68“, este sa
lutară. Acest festi
val, care așa cum 
spuneam și-a propus 
să continuie o tradi
ție intrată în con
știința locurilor și lo
cuitorilor lor, se va 
reedita la fiecare în
ceput de toamnă în 
f>rima săptămînă a 
unii noiembrie și își

propune să adune pe 
scenele sărbătorești 
ale acestor zile, pe 
cei mai valoroși slu
jitori ai artei, ai mu
zicii și poeziei, al 
cîntecului și dansu
lui, ai dramaturgiei 
si picturii Si din 
programul de pînă a- 
cum, al primelor zile 
de desfășurare, festi
valul a reușit într-a- 
devăr să dea, Drin 
conținutul și inter
pretarea sa, străluci
rea și splendoarea u- 
nor activități de cea 
mai pretențioasă ți
nută artistică. în 
prima zi, de pildă, 
duminică 3 noiem
brie, concertul Filar
monicii locale dirijat 
de artistul emerit 
Henry Selbing și a- 
vîndu-1 ca solist pe 
artistul emerit Ște
fan Gheorghiu, au 
cules aplauzele sute
lor de spectatori din 
sala Teatrului, inter
pretând Rapsodia Il-a 
în Re major a lui 
George Enescu, con
certul pentru vioară 
și orchestră nr. 2 în 
Re major de Mozart. 
Recitalul de poezie, 
apoi, susținut de ac
tori din Sibiu și 
București, recitalul 
de lieduri, spectaco
lul de gală cu drama

’68"
populară „Stana" în 
interpretarea teatru
lui din oraș, ca și 
vernisajul expoziției 
„Creații de artă 
populară sibiană" și 
o expoziție retro
spectivă .Jt de ani 
de activitate a Tea
trului din Sibiu" au 
asigurat deplina reu
șită a zilei inaugu
rale.

Efervescența vieții 
cui tu ral-a rtis ti ce a o- 
r a șui ui a fost întreți
nută în următoarele 
zile de pelerinajul Ia 
casa lui Octavian 
Goga de la Rășinari, 
de recitalul de poe
zie sibiană si concer
tul de madrigale din 
sala Barok a Muzeu
lui Bruckenthal, con
certul de muzică ve
che, vernisajul expo
zițiilor de artă plas
tică ale Filialei 
U.A.P. Sibiu, întâlni
rea artiștilor plastici 
cu critici de artă, 
concertul simfonic al 
Filarmonicii și coru
lui „Gh. Dima", de 
alte manifestări ar
tistice care au dat 
fiecărui sibian pre
zent la Festival, cer
titudinea unei adevă
rate sărbători a ar
tei, muzicii și poe
ziei.

LAL ROMULUS

ABC
FOT

„Copilărie"

„PĂCALĂ" LA FESTIVALUL
INTERNAȚIONAL

Foto: ION BABARAD

întors de curînd 
de la Sofia, unde 
Teatrul „Ion Crean- 
gă“ a participat la 
Festivalul internațio
nal de teatru pentru 
copii și tineret, ac
torul Ion Lucian, di
rectorul teatrului, 
ne-a împărtășit cî
teva impresii :

— La acest festi
val ne-am prezentat 
cu piesa Letiției Pa- 
pu, „PĂCALĂ**, cu 
care am participat 
pentru prima dată 
la o confruntare in
ternațională. Conți
nutul spectacolului, 
cu un caracter fol
cloric, a contribuit 
la realizarea succe
sului de public și 
ne-a adus aprecieri 
elogioase din nartea 
oamenilor de teatru, 
prezenți la festival.

„Am participat la 
o adevărată sărbă
toare a artei scenice 
oferită de năzdrăvă
niile lui Păcală. Pre

zența trupei româ
nești a dat străluci
re și a ridicat nive
lul festivalului nos
tru**. (Victor Gheor- 
ghiev, directorul tea
trului gazdă).

— Care este im
presia generală cu 
care ați plecat de la 
acest festival ?

— A fost un festi
val de frumoasă ți
nută artistică. Repre
zentațiile trupei ro
mâne erau așteptate 
cu curiozitate și s-au 
transformat foarte 
repede în surpriză. 
E adevărat că au 
fost distribuiți în 
piesă cei mai buni 
actori ai teatrului 
nostru, așa îneît, pu
tem spune despre în
treaga echipă că a 
fost o orchestră al
cătuită numai din 
„soliști". Am părăsit 
festivalul fiind Invi
tați în turnee prin 
Iugoslavia, R.D.G. și 
S.U.A.

— O parte din 
spectacolele ce apar 
pe afișul Teatrului 
sînt regizate de dv. 
Ați participat, deci, 
la festival în triplă 
calitate : actor, regi
zor și director de 
teatru. Cu ce idei și 
intenții v-ați reîn
tors ?

— Pentru teatrul 
nostru, evenimentul 
ne-a oferit posibili
tatea de a ne com
para cu mișcarea 
teatrului pentru co
pii și tineret pe plan 
internațional, dove- 
dindu-ne că sîntem 
pe calea cea bună și, 
în același timp, ne-a 
ambiționat spre în
cercări și realizări 
artistice superioare 
pentru a nu dezmin
ți succesele prezen
te.

CORNELIA 
DANTEȘ

UN NOU SPORT

Un nou sport face mare vogă în Franța și Italia. Este vorba de 
mari salturi făcute cu ajutorul unei mingi mari, bine umflate. 
In fotografie: cunoscutul cîntăreț de muzică ușoară Antoine, pe 
Coasta de Azur, înconjurat de un grup de admiratori, la startul 

unei curse

ABC

UN SOIM ÎNVINS 
DE O COȚOFANA

A fost o luptă excepțio
nală povestită de un fermi
er australian între un șoim 
si o coțofană domesticită, 
înfruntarea care a avut loc 
în curtea fermierului, asis
tată de un public foarte pu
țin obișnuit: circa 200 de 
coțofene, care nu se ameste
cau în luptă, dar care îngră
deau orice tendință de eva
ziune a șoimului. La sfîrși- 
tul luptei, care era din ce 
în ce mai nefavorabilă șoi
mului, stohil de coțofene a 
scos sunete de — 1
la fotbal, ceea ce înseâT^ftă 
că și păsările pot comunica 
încurajări și entuziasm.

MANIA TATUAJULUI

încă din timpuri preisto
rice, atît bărbații cît și fe
meile s-au tatuat din cap 
pînă în picioare cu scopuri 
religioase sau estetice. în zi
lele noastre, există un trib 
în Australia, în care feme
ile, la ocazii festive, își vop
sesc albul ochilor cu ne
gru.

• ••••••••••
După „plată" ți răsplată

Floarea Lache din orașul Constanța nu era an
gajata nici unei întreprinderi. Timp de cinci luni 
a primit însă acasă salariul la zi. Gratificația, din 
fondurile șantierului T.C.L.C., îi era făcută de so
țul său Lache Dumitru cu ajutorul maiștrilor de 
șantier — Ovidiu Preda și Dumitru Popescu. Cum 
au procedat ? Foile colective de prezență fiind în
tocmite de cei doi, au trecut în ele muncitori ple
cați în concediu, absenți, ba chiar și unii ce nu 
figurau ca angajați. Despre controlul acestor fișe 
nici vorbă. Dar pînă la urmă ceea ce trebuia 
să se întîmple s-a întîmplat. Pentru acest fel de 
„pontaj", Ovidiu Preda, Dumitru Popescu și Du
mitru Lache au fost trimiși în judecată. Acum, în 
fișele de evidență ale miliției municipiului Con
stanța au fost „pontați" și ei dar, nu cu un 
echivalent în bani, ci în ani de închisoare corec- 
țională.

Pe cînd o corectare a... 

„restructurării" ?
Conducerea întreprinderii miniere din Cîmpu- 

lung Muscel a hotărît în toamna aceasta să re
structureze un post de funcționară ocupat de ti- 
năra Sereda Buican Eugenia. Pînă aici nimic de 
spus. Atunci cînd se consideră necesar — sau 
există motive legale — unitatea are acest drept. 
Angajata a înțeles acest lucru și începînd din 
6 septembrie lucrează ca muncitoare la stația de 
sortare din aceiași unitate. Dar, la cîtva timp, 
același post „restructurat" pentru Eugenia a fost 
ocupat de o altă salariată Virginia Cibireac. Care 
să fie motivul acestei mutații, se întreabă acum 
cititoarea noastră ? De retrogradare nu poate fi 
vorba. Tinerei Buican nu i s-a comunicat niciodată 
vreo abatere disciplinară pentru care să fie sanc
ționată. De o restructurare reală a postului nu 
poate fi vorba. Să fie oare o „greșeală" a con
ducerii ? Dacă este așa, ea ar trebui corectată 
fără întârziere.

MIRCEA NICOLAE

(Urmare din pag. I)

această practică, care Iasă la voia 
întâmplării soarta cursurilor. Este 
cunoscut doar, experiența a con
firmat acest luciu, că în absen
ța delimitării responsabilității, în 
lipsa unui control riguros încă 
de la început, totul este predispus 
eșecului. Nu știu ministerele eco
nomice, din propria experiență, 
perspectiva situației acelora 
care pleacă Ia drum cu un ve
hicul atât de șubrezit ?

EFECTUĂM 
SPECIALIZAREA PRIN OPTICA 

ALFABETIZĂRII ?

O primă confirmare a celor 
spuse mai sus : ce-și propun să 
rezolve aceste lecții, pretențios 
denumite, pentru ridicarea califi
cării ? Să-i lăsăm să vorbească 
pe cei chemați să se instruiască, 
să beneficieze de conținutul 
cursurilor. La UREMOAS, pe 12 
septembrie a.c. s-a deschis un 
nou curs pentru perfecționarea 
cunoștințelor acelora care lucrea
ză în secția echipament metalic. O 
primă constatare : în aceleași 
grupe au fost introduși și ingineri 
și tehnicieni și muncitori. Cît pri
vește tehnica, foarte generală. 
Ca o haină făcută pentru a pu
tea fi îmbrăcată de toți membrii 
familiei. Cursanții sînt însă îm- 
prăștiați pe o gamă foarte largă 
de nivele : de la cei cu cîteva 
clase elementare pînă la absol
venții de facultate. Iată cîteva 
opinii.

— Ceva, ceva tot ajută. Dar, 
peste 25 la sută din lucruri Ie 
știam dinainte (Adrian Anghel, 
muncitor categoria a Vl-a).

— Circa 30 Ia suta sînt nou

tăți. Restul... (loan Enescu, pro
iectant).

— 80 Ia sută din noțiunile 
predate, Ie cunoșteam (Ilie Ne- 
delcu, categoria a VIII-a).

Enumerarea altor răspunsuri 
similare ar putea continua. Ele 
nu atestă decît că o astfel de 
metodă prin care se amestecă 
într-un tot, fără discemămînt, în 
aceleași grupe, oameni de cultură 
profesională diferențiată, este 
falimentar. Dar acest fapt nu 
este singura eroare făcută în 
cazul cursurilor numite de ridi
care a calificării.

— Paralel cu acest curs în 
care am fost înscris, sînt și 
lector la cursurile de speciali
zare pentru meseria de sculeri 
SDV — inginer Ștefan Gebăilă.

— Mulți dintre cursanți pleacă 
acum în armată, așa că... (Er
nes Iosef, lector, șef cabinet 
tehnic).

Așadar, suprapuneri neinspi
rate de sarcini, ignorarea unor 
fapte, completează lista defi
ciențelor apărute drept urmare 
a unei slabe activități de conce
pere a cursurilor de ridicare a 
calificării. De unde convinge
rea pe care o nutresc tovarășii 
respectivi că pentru a specializa 
e suficient manualul de alfabe
tizare ?

DE CE NU PUNEM 
ÎN PRACTICA 

PROPRIILE CONVINGERI ?

— Specificul activității noas
tre—execuția de comenzi în can
tități relativ mici, în funcție de 
preferințele diferențiate ale cum
părătorului, ne spune tov. Ion 
Iancu, directorul Fabricii de 
confecții din Rîmnicu Sărat —

implica în mod necesar ca fie
care muncitor să cunoască un 
număr cît mai mare de operații. 
Numai astfel, acesta va fi ca
pabil, în orice moment, să răs
pundă solicitărilor unei produc
ții complexe, în sensibilă creș
tere de Ia o perioadă Ia alta.

După această declarație a 
tovarășului director, eram

personal și învățămînt — ne-am 
orientat numai spre calificarea 
unui număr de confecționeri 
mașină. Cursuri de ridicare a 
calificării am avut anul trecut...

Reținem deci ca deși teoretic 
necesitatea îmbogățirii noțiuni
lor tehnice este acceptată, atunci 
cînd este vorba de traducerea în

Semnele lucrului 
făcut de mintuială
îndreptățiți să credem că 
odată asimilată (și demonstrată) 
utilitatea calificării, drept formă 
adecvată de perfecționare a cu
noștințelor profesionale ale mun
citorilor, binevenită pentru con
dițiile concrete ale procesului de 
producție, conducerea întreprin
derii și-a îndreptat perseverent 
atenția în direcția aplicării ei. 
Faptele contrazic însă flagrant 
prima impresie.

— Anul acesta — ne informa 
tov. Ștefan Codică, șef birou

practică a acestui deziderat, lu
crurile se schimbă. Apar binecu
noscutele pauze în care pro
blema este scoasă de pe tapet, a- 
runcată periferic, pînă cînd 
cineva își amintește de actuali
tatea ei. Nu rareori refluxul se 
petrece tocmai cînd încep să 
apară greutăți și cînd, vrînd- 
nevrînd trebuie făcut ceva pen
tru remedierea lor.

S-ar putea spune — și s-a în
cercat să fim convinși de acest 
„adevăr" — că, de vreme ce

în urmă cu un an au fost orga
nizate cursuri de policalificare, 
ele nu și-ar mai fi avut rostul, 
ca după ce se va încheia pregă
tirea noii promoții de muncitori, 
intrați de curînd pe poarta fa
bricii, atunci, vor fi repuse în 
stare de funcționare. Ce suport 
au asemenea considerații reiese 
limpede dacă ne gîndim că, de 
fapt, precedentele cicluri de ri
dicare a calificării au fost con
cepute numai pentru meseria de 
confecționeri mașină. Pentru șa- 
blonieri, pentru modelieri sau 
rictuitori — nimic. Or, la rîndul 
lor aceștia își au locul precizat 
în bunul mers al producției. Și 
atunci, care este rațiunea pentru 
care au fost lăsați deoparte ?

„GREUTATEA" AMĂNUNTULUI 
ORGANIZATORIC

— Intr-o dimineață, își rea
mintește tov. Marin Pătrașcu 
șef de schimb la sectorul III, 
din cauza lipsei unuia dintre 
maiștrii lectori la un prod (uni
tate de lucru cu un număr de 
40 de oameni) cursul nu s-a 
putut ține.

— Nefiind anunțați din timp, 
spune Iulian Zaharia, toți mun
citorii unui prod întreg nu s-au 
prezentat la curs.

Sînt răspunsuri înregistrate 
la Fabrica de confecții Focșani. 
Este adevărat, și nu intențio
năm să minimalizăm cu ni

mic acest lucru, la întreprinde
re se practică sistemul cursurilor 
destinate policalificări. Conți
nutul lor cu predilecție practic, 
le oferă un coeficient notabil de 
eficacitate. Dar, bineînțeles, cu 
condiția ca orele de școlarizare 
să aibă loc. Ori „accidente" de 
genul celor reproduse anterior 
afectează direct eficacitatea ori
cărei programe de învățămînt in
diferent cît de ingenios ar fi al
cătuită și cît de mult entuziasm 
ar dovedi cursanții.

★

Așa cum spuneam, nu venim 
prima dată în contact cu dome
niul tratat în prezentul articol. 
Surprinzător, n-am descoperit 
lucruri care să ne atragă a- 
tenția prin noutatea lor pozitivă. 
Dimpotrivă. Aspecte criticate nu 
o dată, secvențe reproduse pen
tru anacronismul lor, își repetă 
existența, în ciuda argumentelor 
implacabile care le condamnă.

Nu este vorba aici de a pre
tinde anularea, îndepărtarea unor 
treburi de amănunt. Este cazul 
să fie revizuită, în întregul ei, 
concepția în care se organizează 
activitatea de pregătire, de ridi
care permanentă a nivelului 
profesional al salariaților. De a- 
ceea, invităm conducerile în
treprinderilor, ministerele care 
le au în subordine, să reanali- 
zeze optica, atât de insistent utU 
lizată în stilul lor de muncă, J
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Vicepreședintele Consiliului 
’de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Iosif Banc, a 
primit marți dimineața pe 
Israel Barzilai, ministrul sănă
tății al Israelului, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă 
ală, au participat acad, 
rel Moga, ministrul sănătății, 
precum și Eliezer Doron, mi
nistrul Israelului

cordi-
Au-

la București.

La C.C. al P.C.R. au avut loc 
convorbiri între tovarășii Paul 
Nioulescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voicu, membru al C.C. 
al P.C.R., redactor-șef al re
vistei „Lupta de clasă", Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. și 
delegația P.C. din Japonia for
mată din tovarășii Satomi Ha-

kamada, membru al Prezidiu- £ 
lui și Secretariatului C.C. al 
P.C.J., conducătorul delegației, 
Koichiro Ueda, membru suple- £ 
ant al Secretariatului C.C. al 
P.C.J., directorul revistei teo- 
retice și politoe „Zenei“, 
desato Numata, membru 
Comisiei centrale de control 
financiar și Shunichi Nishi- W 
zawa, redactor-șef al revistei 
„Documente internaționale44. a

Convorbirile s-au desfășurat " 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească. £

Hi- •
al

Confederației
a muncii,

La invitația 
generale italiene 
marți a părăsit Capitala, ple- 
cînd spre Roma, tovarășul 
Constantin Drăgan, prim-vi- 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

în aceeași zi, tovarășul Con
stantin Drăgan, a sosit la 
Roma.

La sosire, pe aeroportul Fiu- 
micino se aflau Rinaldo Sche- 
da, secretar al C.G.I.L., Um
berto Scalia, șeful secției in
ternaționale al C.G.I.L. A fost 
prezent, de asemenea, ambasa
dorul României la Roma, Cor
nel Burtică.

în cadrul înțelegerii de e- 
ditări în comun dintre Cen
trala editurilor și difuzării 
cărții din Republica Socialistă 
România și Direcția generală 
a editurilor din Ministerul 
Culturii al R. P. Ungare, marți 

•la amiază au fost semnate pro
tocoalele de colaborare pe anul 
1969.

Primiri la C.C.
Marți la amiază, tovarășul 

Leonte Răutu, membru el Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit dele
gația de activiști ai Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Lev Mo- 
diț, membru al Comitetului E- 
xecuitiv al C.G. al U. C. din 
Slovenia.

A fost de față Iakșa Petrici,
★

La 5 noiembrie, tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de activiști 
ai P.C. Bulgar, condusă 
tovarășul Jeliasko Kolev, 
junct al șefului Secției 
ministrative a C.C. al 
Bulgar, care, la invitația 
al P.C.R., a făcut o vizită în 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire au participat to
varășii Nicolae Ionescu, ad-

de

P.C. 
C.C.

P.O.
ambasadorul R. S. F. Iugosla- 
via la București. V

Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără- 
șească. W

în seara aceleiași zile, dele
gația de activiști ai Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia a 
părăsit Capitala, îndreptin- 
du-se spre patrie.

★

junct de șef de secție la 
al P.C.R., și Gheorghe 
bocea, vicepreședinte al 
mitetului pentru Problemele ~ 
Administrației Locale.

A fost de față Gheorgh’ £ 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

G.G. w
Bo-
Co- A 
nolp “

★
Marți seara, delegația a pă

răsit Capitala, îndreptindu-se 
spre patrie.

FAȚĂ-N

FAȚĂ CU 

CAMPIONII
LUMII

nrcin di azi dl pz stadiomi „n abibsi". 
CAPI INCIPI ZA ORA 14.10, TĂll'T DE «I 11 TRICOLORI

Meci cu campionii lumii fără avancronică ? Nu! Numai 
că, de data aceasta, ne vom abate de ia „legile" avancronicii 
scrise de cronicar. Avem un motiv foarte simplu: declarațiile 
de după meci — și in caz de victorie (,3m fost siguri că-i 
batem, numai dv., ziariștii, nu ați avut încredere în noi“), 

dar, mai ales, în caz de înfrîngere („ce putem face ? jucătorii 
noștri n-au avut un moral bun4*) — îl contrazic pe cronicar. 
Oferim, de data aceasta, principalilor actori, fotbaliștii, po
sibilitatea de a „scrie4* singuri avancronica meciului de azi 
cu campioana lumii. Anglia, de a.și exprima sincer, deschis, 
proiectele și glodurile, pe care să le confrunte apoi, ei înșiși, 
cu realitatea.

Am adresat ieri, după antrenamentul de Ia ora 12, fiecărui 
component al reprezentativei României (numai celor 11 cu 
care se va începe jocul) două întrebări:

1. CE V A TROPI NETI ÎN MECIUL CU ANGLIA 7
2. CREDEJI JNTR-O VICTORIE ROMÂNEASCA ȘI CUM AR 

PUTEA H EA OBȚINUTĂ?

începînd de marți, timp de 
trei zile, sala I.D.T. din Calea 
Victoriei 100, găzduiește expo
ziția organizată de întreprin
de^ „Linseis K. G.“ din R. 
fW Germaniei, care prezintă 
ajS^te de măsură și control.

Ansamblul național folclo
ric din Republica Arabă Uni
tă, care întreprinde un turneu 
în țara noastră, a prezentat, 
marți seara, un spectacol în 
sala Savoy din Capitală. Pro
gramul a oferit o imagine a 
bogăției folclorului acestei 
țări. Dansurile specifice dife
ritelor regiuni ale R.A.U. au 
redat pitorești obiceiuri și 
tradiții populare.

Marți a plecat în Belgia o 
delegație oficială de ziariști ro
mâni care, Ia invitația Minis
terului Afacerilor Externe bel
gian, va face o vizită de do
cumentare între 5 și 12 noiem
brie. Delegația este condusă de 
George Ivașcu, directorul re-

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie

La invitația Asociației de 
prietenie sovieto-române, marți 
a plecat la Moscova o dele
gație a Consiliului general 
A.R.L.U.S., condusă de Gheor- 
ghe Roșu, membru a! C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, 
pentru a participa la sărbăto
rirea celei de-a 51-a aniver
sări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Din delegație fac parte scrii
torul Alexandru Andrițoiu. re
dactor șef al revistei „Fami
lia", Carmen Stănescu, artistă 
emerită, Eugen Preda, redac
tor șef adjunct la Radiotele- 
viziunea română, Terenti Gu- 
răi, președintele cooperativei 
agricole de producție din co
muna Sarichioi, județul T<11- 
cea, Florea Lepădătescu, ajus- 
tor la Uzinele „7 Noiembrie*4 
din Craiova.

Continuîndu-și vizita prin 
țară, membrii delegației Aso
ciației de prietenie sovieto- 
română, condusă de S. M. Bu-

Pe scurt

EXPRIMAȚI-VĂ OPINIILE 

ÎN CADRUL ANCHETEI 

„SCÎNTEII TINERETULUI"
1. După ce ați vizionat meciul cu Anglia, 

campioana lumii, ce formulă de echipă pro
puneți pentru partida cu Elveția de la Bucu
rești (23 noiembrie 1968) contînd pentru 
preliminariile Campionatului mondial ?

tusov, ministrul gospodăriei W 
comunale a R.S.F.S IL, depu
tat in Sovietul Suprem al 
R^T^JU, care, la invitația • 
Consiliului Genera! A.R.L.U.S-, 
participă la manifestările or- 
ganizate în țara noastră cu pri- 
lejul celei de-a 51-a aniver
sări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, au vizitat £ 
marți dimineața monumente w 
istorice și turistice din Sibiu 
și din împrejurimi. £

La clubul uzinei de utilaj 
greu ..Progres - din Brăila A 
și la clubul Rafinăriei de la 
Bra/j au avut loc marți adu
nări festive consacrate celei £ 
de-a 51-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom- 
brie. 9

Marți seară, Ion Popescu, 
prim-secretar al Comitetului 9 
județean U.T.C., a vorbit la 
Casa prieteniei româno-sovie- ț 
tice din Constanța despre a 
50-a aniversare a Comsomolu- 
lui.

Marea Revoluție Socialistă
din Octombrie

(Urmare ’din pag. I)

clamat principii cu totul noi ale 
politicii sale externe și naționale : 
renunțarea la orice anexiuni și 
cotropiri de teritorii străine, ega
litatea și suveranitatea popoare
lor, dreptul lor la autodetermina
re liberă, desființarea oricăror 
privilegii naționale și religioase.

Se poate afirma, atît datorită 
acestor mișcări populare și națio
nale. cît și datorită sprijinu
lui acordat de proletariatul 
mondial, de țărănimea asu
prită și intelectualitatea pro
gresistă de pretutindeni, prole
tariatului rus, solidarității inter
naționaliste care s-a afirmat cu 
pregnanță în acel moment de am
ple semnificații istorice, că victo
ria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie este o victorie a pro
letariatului mondial și a forțelor 
progresiste. .

în țara noastră a luat naște
re un autentic avînt revolu
ționar. Acțiunile revoluționare 
în sprijinul Revoluției din Oc
tombrie, care au împiedicat 
burghezia română să se ală- 
ture celor care intenționau să înă
bușe revoluția prin intervenții 
militare, din afară, și lupta volun
tarilor români în cadrul armatei 
revoluționare, sînt mărturii vii ale 
spiritului internaționalist al cla
sei muncitoare- din România, ma
nifestat cu și mai multă forță du
pă crearea Partidului Comunist 
Român. Semnificația majoră a 
momentului istoric al Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
poate fi descifrată cu deo
sebită claritate în triumful ideilor 
marxism-leninismuiui în țările ca
re au pornit pe calea construirii 
socialismului și a comunismului, 
în avîntul luptei de eliberare na
țională și socială.

Descătușînd energia creatoare 
a muncitorilor și țăranilor de pe 
întinsul teritoriu al fostului im
periu țarist, partidul comunist, 
creat și condus de Lenin, a por
nit, după revoluția din Octombrie, 
la construirea socialismului, la in
dustrializarea socialistă, coopera
tivizarea agriculturii, la opera de 
înflorire a științei și culturii, de 
ridicare a bunăstării poporului. 
Devenind în scurt timp una 
din cele mai mari puteri in
dustriale, Uniunea Sovietică a de
monstrat că numai trecerea la 
poua orînduire socială, prin revo
luția proletară, poate elibera ade-

vârâtele rezerve de energie ți ca- 
Îiacități constructive ale poporu- 
ui. Cu toate imensele resurse ma

teriale ale Rusiei prerevoluționare 
producția acesteia pe cap de lo
cuitor era cu mult în urma țăriloi 
cît de cît avansate din punct de 
vedere tehnic și economic. După 
o jumătate de secol de la Revolu
ția din Octombrie, cu toate greu
tățile determinate de intervenția 
militară străină împotriva tînăni- 
lui stat sovietic și de războiul hit- 
lerist, antisovietic, producția 
U.R.S.S., la numeroase produse 
industriale de bază, întrece pro
ducția celor mai dezvoltate țări 
ale lumii, gradul de tehnicitate 
atestă realizările importante care 
au avut loc în domeniul indus
trial, aplicarea în practica econo
mică a cuceririlor celor mai 
înaintate ale științei și tehnicii. 
Ritmuri dinamice caracterizează 
dezvoltarea științei și tehnicii so
vietice atît de convingător ilustra
tă de succesele obținute în cuce
rirea spațiului cosmic. Numai pe 
calea deschisă de Revoluția din 
Octombrie au fost posibile suc
cesele poporului sovietic care as
tăzi își îndreaptă principalele e- 
forturi spre asigurarea bazei teh- 
nice-materiale a comunismului.

Amplele transformări social- 
politice de după Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, care au 
avut Ioc pe arena mondială au 
modificat raportul de forțe dintre 
socialism și capitalism în favoa
rea socialismului. Perioada po 
cate o străbate în prezent socie
tatea omenească se caracterizea
ză prin procesul de creștere fără 
precedent a forțelor socialismului, 
a mișcării progresiste antiimperia- 
liste, prin procesul de sporire a 
influenței lor asupra vieții 
naționale.

Țările care au pornit pe 
socialismului au confirmat 
țea teoriei marxist-leniniste, 
zelor fundamentale ale materia
lismului istoric, au demonstrat 
necesitatea obiectivă a luării în 
considerare a legilor generale ale 
revoluției și construcției socialiste 
cît și a condițiilor concrete, de 
desfășurare a acestora, ca premi
să majoră a victoriei socialismu
lui.

Aflată într-un proces de conti
nuă îmbogățire și dezvoltare, în
vățătura marxist-leninistă își are 
rădăcinile în gîndirea și experien
ța social-politică a maselor. De 
aceea, numai luînd în considerare

inter-

calea 
juste- 
a te-

această experiență se poate reali- ® 
za caracterul de masă al revolu
ției și construcției socialiste des- 
pre care vorbea Lenin. ™

Partidul Comunist Român a 
luptat și luptă cu consecvență a 
pentru traducerea în fapt a idei " 
lor marxism-leninismuiui în nu
mele cărora a triumfat Ma- A 
rea Revoluție Socialistă din Oc ™ 
tombrie. Fidelitatea față de ideile 
marxism-leninismuiui și față de A 
idealurile poporului sînt coordo- 
natele majore ale activității parti
dului nostru. Roiul său conducă- A 
tor în opera de construire a socia
lismului se manifestă în toate do
meniile de activitate. Animat d 
convingerea că dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, ridica
rea nivelului de viață al poporu- ț 
lui. întărirea și dezvoltarea demo
crației socialiste, întărirea statului 
socialist, a capacității sale de apă
rare, sînt cele mai de seama în
datoriri față de popor. Partidul 
Comunist Român acordă o im
portantă vitală colaborării tovără
șești cu toate statele socialiste, a- 
cordă o permanentă atenție dez
voltării prieteniei cu Uniunea So
vietică, țara care a inaugurat ca
lea construcției socialiste în isto
rie. cu celelalte țări socialiste.

Dezvoltînd și întărind această 
prietenie, țara noastră militează 
în același timp pentru extinde
rea cooperării și înțelegerii între 
toate popoarele. indiferent de 
orînduirea socială, animată fiind 
de dorința adine responsabilă fa
ță de destinele umanității, de 3 
contribui la apărarea păcii, la vic
toria ideilor progresiste, a cauzei 
socialismului în lume.

Epoca inaugurată de Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie se caracterizează printr-o ma
re varietate și amploare a forțe
lor sociale oare acționează în di
recția transformării progresiste a 
societății.

Acest climat este un prilej de 
afirmare a ideilor marxism-leni- 
nismului, a solidarității internațio
nale a oamenilor muncii, în lupta 
pentru libertate socială și națio
nală.

Ideile socialismului și comunis
mului, care și-au găsit pentru pri
ma dată aplicarea practică în 
1917, au cucerit inimile a milioa
ne și milioane de oameni, se răs- 
pîndesc neîncetat, luminînd calea 
popoarelor spre o viață liberă de 
exploatare și asuprire.

• Echipa Românie: a în
vins cu scorni de 25 — 1,5 
punc-.e echipa Poloniei in 
cadrul Olimpiadei de șah de 
la Lugano. In partida între
ruptă și continuată ieri, 
Schmid: a ciștigat la Dri- 
mer. rchipa U.R.S.S. este 
virtuală cîștigătoare a O- 
limpiadei, cu două runde 
înaintea încheierii competi
ției. Ea totalizează 35,5 
puncte și nu rtiai poate fi 
ajunsă Pe locul doi se află 
echipa Iugoslaviei. Pentru 
locui 3 lupta este încă des
chisă între echipele S.U.A., 
Bulgariei și R.F. a Germa
niei.

• în competiția interna
țională „Cursa de 6 zile", 
care se desfășoară pe velo
dromul din Frankfurt pe 
Main, conduce acum cuplul 
de cicliști alcătuit din Kem
per și Oldenburg (R.F. a 
Germaniei), care totalizează 
174 puncte. Urmează în cla
sament Post-Schultze (R.F. 
a Germaniei) 133 puncte și 
foștii lideri Altig (R.F. a 
Germaniei) — Sercu (Belgia) 
la două ture.

• Cicliști din 7 țări : 
R.D. Germană. R.F. a Ger
maniei, Austria, Belgia, 
Franța. Elveția și Ceho
slovacia, vor participa, ince- 
pind de la 8 noiembrie, la 
Cassel la campionatele mon
diale de sală. în programul 
întrecerilor figurează și 
campionatul de ciclebalL

• La 7 noiembrie încep în 
orașul Liubliana campiona
tele internaționale de :enis 
de masă ale Iugoslaviei. La 
această competiție țara noas
tră va fi reprezentată de 
Maria Alexandru, Carmen 
Crișan, Eleonora Mihalca. 
Dorin Giurgiucă și Adalbert 
RcthL

• Aseară In sala Floreasca 
jucătorii români n-au mai 
întilnit echipa Suediei în ca
drul competiției pentru cupa 
„Ligii europene*, deoarece 
suedezul Johansson a forfai- 
tat. Conform regulamentului, 
echipa României a ciștiga*. 
prin reprezentare cu 7—0. 
Rezultatul urmează să fie o- 
mologat de federația inter
națională de specialitate.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

bune comportări în societate. 
Dat fiind rolul educativ al aces
tor forme de influențare ob
ștească — fapt confirmat de 
practică — legea prevede orga
nizarea comisiilor de judecată 
nu numai pe lingă organele de 
conducere în întreprinderi și 
instituții, ci și pe lingă condu
cerea organizațiilor coopera
tiste și a celorlalte organizații 
obștești, pe lingă comitetele e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare municipale, orășenești, ale 
sectoarelor municipiului Bucu
rești și ale comunelor, dacă sînt 
în cadrul lor cel puțin 200 de 
angajați sau membri. Legea a 
mărit și sfera competinței co
misiilor de judecată și asupra 
persoanelor care n-au calitatea 
de angajați, înlăturîndu-se prin 
aceasta un mare neajuns din 
trecut, cînd pentru aceeași faptă 
se aplicau tratamente diferen
țiate. îneît unor cetățeni li se 
aplicau măsuri de influențare 
obștească pentru că erau anga
jați, iar altora sancțiuni penale, 
pentru că nu aveau această ca
litate. De asemenea, în~ noul 
proiect de lege s-a prevăzut o 
gamă mai mare de fapte pentru 
care urmează a se înlocui răs
punderea penală, ceea ce a fă
cut posibil ca să fie sancționate 
corespunzător pericolului social 
al acestora. Sub vechea lege nu 
o dată au fost cazuri cînd, pen
tru sustrageri din avatul ob
ștesc de pînă la 200 lei se apli
cau măsuri de influențare ob
ștească, iar pentru sustrageri 
de aceeași valoare din avutul 
particular s-au aplicat sancțiuni 
penale (deși pericolul social al

GORNEA s „Sincer să fiu nu 
cred co-i vom învinge pe en
glezi".
1. Mecinl cu Anglia poate fi 

marele meci ai carierei mele. Ci
ne nu dorește să joace bine îm
potriva campionilor mondiali ? 
Jmi propun să fiu foarte atent la 
șuturile de ia distanță pentru că 
— știți — englezii șutează nă
prasnic. îmi propun să nu pierd 
nici un „duel- aerian și să nu ra
tez... blocajele la picioarele adver
sarilor.

2. Obiectiv vorbind — deși tare 
mult aș dori să fiu contrazis de 
rezultat — nu cred că-i vom în
vinge pe englezi. Mă tem că a- 
părarea noastră nu-i va putea 
opri pe „insulari*4 să dea gol. 
SATMAREANU .• „Fâro „miza*

calificârilor vom juca bine".
1. Sîntem eliberați de „tracul" 

rezultatului și fără miza califică
rii, vom juca — o să vedeți — 
bine. Jocul meu îl văd încadrat 
în jocul apărării, care trebuie să 
acționeze elastic, să împingă, 
cînd e cazul, jocul spre ofensivă 
și să se regrupeze, la nevoie, 
prompt.

2. (Fără să ezite). Cred în po
sibilitatea unei victorii românești. 
Fiindcă s-a dovedit că în întîlniri- 
le cli echipe mari, de clasă euro
peană, — Spania, R. F. a Germa
niei, Cehoslovacia — jucăm bine, 
cu ambiție și dăruire.
BARBU : „Vom căuta, prin joc, 

să ne ridicam ia valoarea 
campionilor mondiali".
1. E un vis frumos pentru 

mine faptul că am fost selecțio
nat în echipa care joacă împotriva 
campionilor lumii. Vom căuta, 
prin joc, să ne ridicăm la valoarea 
campionilor mondiali.

2. O să rideți, dar eu cred în 
victorie și cu gîndul acesta pășesc 
pe teren.
DINU : „Armele echipei noa

stre : viteza plus combativita
tea".
1. Am văzut la televizor me

ciuri ale fotbaliștilor englezi și 
mi-a plăcut întotdeauna angajarea 
lor, fără menajamente, în lupta 
sportivă. Armele echipei noastre 
în acest meci aș vrea să fie — 
și vor fi pentru că adversarul ne 
va obliga — viteza plus combati
vitatea.

2. Frumusețea fotbalului e că 
admite și hazardul. E posibilă, în 
aceste limite, și-o victorie a noas
tră. Sînt convins — indiferent de 
rezultat — că vom realiza un joc 
bun.
MOCANU : „Sâ luptăm in stil- 

englezesc".
1. (Zîmbitor, tranșant). Aș vrea 

să-mi anihilez total adversarul 
direct, pe Ball. Și voi reuși, mar- 
cîndu-1 strict, nelăsîndu-1 să intre 
în posesia mingii, să-și facă jocul 
Deși englezii sînt „șefii serviciu
lui... fotbal44, am dorința și în

crederea că vom face cu ei un 
meci mare.

2. (Condițional). Vom cîștiga 
dacă toți componenții echipei 
noastre vor lupta în stil... engle
zesc. ,
GHERGHEll : „îmi propun să 

realizez cel mai bun joc al 
meu".
1. Să fiu umbra lui Bobv 

Charlton si să realizez cel mai 
bun joc al carierei mele. Aș vrea 
să arătăm în fața campionilor 
lumii că fotbalul nostru este mai 
bun decît cel pe care-1 recoman
dă rezultatele.

2. Voi răspunde mîine după 
meci. (Apoi, după o scurta „con* 
sulfare“ cu Dinu): „Va învinge 
fotbalul de calitate pe care-1 vom 
practica și noi44.
PETESCU : „Nu mi-e frică de 

compionii mondiali".
1. (îngindurat, meditativ — lă* 

sîndu-ne impresia că-i apasă ceva 
greu pe umeri): Să joc bine șj 
dacă s-ar putea să-i învingem pe 
campionii mondiali. îmi dau sea
ma că avem în față o echipă ex
trem de valoroasă, în comparația 
cu altele — mult mai realistă. 
Noi vom putea recompensa ca
rențele tehnice printr-o mare ri
sipă de energie, un angajament 
fizic total. în ce mă privește sînt 
în plenitudinea forțelor.

2. Nu mi-e frică — de ce să 
n-o spun — de campionii mon
diali.
MARTINOVICI î „O înfrîngere 

onorabilă ar însemna o victo
rie".
1. (Concis, precis, inginerește). 

Sa joc în viteza în care joacă ex
tremele engleze. Dacă aș reuși să 
dau și un gol...

2. Nu cred într-o victorie a 
noastră. Dar o înfrîngere onora
bilă — și mă gîndesc la nivelul 
spectacular al jocului — ar însem
na o victorie.
DOBRIN : „Cred în victoria noa

stră".
1. (Timid, supărat parcă pe 

ceva. Dar și autocritic). De fie
care dată cînd am fost selecționat 
în națională mi-am zis să joc bine. 
Și rezultatul îl știți : nu m-am ți
nut de cuvînt. Acum însă doresc 
din inimă să fac cel mai bun 
meci al meu în reprezentativa 
tării. Mi se pare mai ușor să joci 
bine, frumos, în fața unui adver
sar mare. Voi căuta să stau mai 
mult în față, să dau pase bune, 
atunci cînd trebuie, să nu țin 
mingea.

2. ^Recenindu-și din... supăra
re). Cred. Cred, pentru că n-avem 
ce pierde. De aceea vom da dru
mul la joc. Dacă se întimplă to
tuși... ne bat campionii lumii. 
DUMITRACHE : „Vreau sâ-i dau

un gol lui Banks".
1. (Volubil, încrezător). Să joc 

foarte bine, ca meciul să rămînă 
o amintire plăcută și pentru mine

2. Alcătuiți un lot de 30 de jucători care să 
constituie nucleul de bază pentru o echipă na
țională de perspectivă ?

Anchetele de opinie servesc în multe (4ri ca melodii de 
orientare în munca selecționerilor pentru alcătuirea echi
pelor reprezentative. Acestei intenții îi dedică „Scînteia ti
neretului" prezenta anchetă în rîndul tuturor iubitorilor de 
fotbal din țara noastră (spectatori, specialiști, jucători, zia
riști etc.).

Faptul că meciul cu Anglia, care are loc astăzi pe sta
dionul „23 August", va fi urmărit din tribune, în fața apa
ratelor de televiziune și radio de un număr record de spec
tatori asigură sondajului caracterul de largă participare și 
ușurează operativitatea răspunsurilor.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE SÎNT SIMPLE : FIE
CARE IUBITOR AL FOTBALULUI — DIN CAPITALĂ ȘI 
DIN ȚARĂ — VA COMPLETA RUBRICILE LIBERE ȘI VA 
EXPEDIA PRIX POȘTA REDACȚIEI, ÎN DECURS DE TREJ 
ZILE CUPONUL DECUPAT DIN ZIAR.

Rezultatele acestui sondaj de opinie Ie vom publica în- 
tr-unul din numerele de săptămîna viitoare ale ziarului nos
tru.

și pentru public. Vreau să-i dau 
gol lui Banks. Cum aș putea 
să-mi împlinesc aceste, deocamda
tă, visuri ? Printr-o mișcare sus
ținută pe teren, prin conducerea 
mingii în viteză, prin sprinturi cu 
care să depășesc masiva și ruti
nata apărare engleză. Deși-1 am 
în față pe Bobby Moore, căpita
nul campionilor mondiali, n-am 
emoții.

2. (Ezitînd). Se poate. Meciul e 
amical. Cu foarte, foarte multă 
muncă pe teren, pînă la epuiza
re...
LUCESCU : „Vom lupta ca niște 

soldați împotriva „regilor" în
coronați".
1. (Optimist, stăpîn pe sine). 

Ce-și poate propune un fotbalist 
care joacă împotriva campionikn 
lumii ? Să fie la înălțimea adver
sarului. Doresc și dorim cu toții 
să-i demonstrăm lui Sir Alf Ram
sey ca vom lupta ca niște soldați 
împotriva regilor încoronați ăi 
fotbalului.

2. (Hotărît, fără echivoc): Cred, 
bineînțeles, mai întîi ca orice ro
mân, apoi ea orice sportiv, care 
niciodată la plecarea din start nu 
se gîndește la înfrîngere și întot
deauna se vede victorios.
Avancronică consemnată de

C. PRIESCU 
V. cAbulea

Repetăm formația care va 
începe jocul:

Gornea — Sătmăreanu, 
Rarbu, Dinu, Mocanu — 
Ghergheli, Petescu — Mar
tinovich Dobrin, Dumitra- 
che, Lucesc».

Arbitrul jocului va fi ceho
slovacul L. Fala. Stațiile noa
stre de radio și televiziune 
vor transmite desfășurarea în
tregului joc. în deschidere, de 
la ora 12,30. va avea loc 
meciul internațional de fotbal 
dintre echipele de tineret ale 
României și Suediei.

acestora din urmă era mai re
dus).

Un alt fapt demn de relevat 
este și acela că legea a unifi
cat consiliile de judecată cu 
comisiile de împăciuire — co
misiile de contestații și comi
siile pentru soluționarea litigii
lor de muncă, și a dat în com- 
petința unui singur organ ob
ștesc sarcinile acestora. în acest 
mod, comisiile de judecată vor 
avea putința să cunoască mai 
îndeaproape starea legalității 
din unitatea sau circumscripția 
în care activează și să ia mă
surile cele mai corespunzătoare.

bilă de sesizare. în sensul că ea 
se face de conducerea organiza
ției socialiste, comitetele execu
tive ale consiliilor populare și 
partea vătămată, fără a mai fi 
nevoie de avizul comitetului sin
dicatului și al conducerii admi
nistrative. Aceste avize, în tre
cut au împiedicat mult pe oa
menii muncii să sesizeze fostele 
consilii de judecată cu judeca
rea unor abateri de la normele 
de drept. De o deosebită impor
tanță este și prevederea, potrivit 
căreia se preconizează ca, pe 
lingă Consiliul de Miniștri să se 
înființeze o comisie care se va

vor fi judecați de necunoscuți. 
Aceasta, cu atît mai mult, cu 
cit aceste organe soluționează 
litigii de muncă, judecă abateri 
de la regulile de conviețuire 
socială, încearcă împăciuire în 
unele infracțiuni și judecarea 
unor fapte prevăzute de legea 
penală. Ar trebui, de asemenea, 
să 9e prevadă că în localitatea 
în care sînt mai multe unități 
cu un număr mic de angajați și 
cei care fac parte din același 
sistem, sau au profiluri asemă
nătoare, să constituiâscă comi
sii de judecată comune. In felul 
acesta, s-ar descongestiona acti-

COMISIILE DE JUDECATĂ
în viitor, nu vor mai exista pa
ralelisme în judecarea pricini
lor și, deci, posibilitatea de mo
bilizare a angajaților la dezba
teri va spori. De asemenea, an- 
gajații nu vor trebui ca pentru 
faptele supuse procedurii de îm
păciuire să se deplaseze la 
consiliile populare (comisie de 
împăciuire), să fie arbitrați în 
conflict de persoane necunos
cute. în felul acesta, celor în 
cauză le va fi mai greu să dea 
socoteală în fața tovarășilor de 
muncă pentru anumite neînțe
legeri și ei vor căuta să apla
neze de bună voie conflictul sau 
să nu mai comită fapte asemă
nătoare în viitor.

Un lucru demn de subliniat 
este și acela că în noua lege 
privind comisiile de judecată 
s-a prevăzut o cale mai accesi-

ocupa de îndrumarea activității 
comisiilor de judecată. Acest 
organism va avea un rol pozi
tiv în formarea deprinderilor la 
membrii comisiilor de judecată 
pentru a aplica corect legea în 
înlăturarea neajunsurilor și 
greutăților ce se vor ivi în mun
ca comisiilor de judecată. în 
cele ce urmează, aș dori să în
vederez cîteva aspecte care, 
dacă vor fi avute în vedere, 
consider că eficiența comisiilor 
de judecată va fi și mai mare. 
De pildă, la art. 3 ar trebui să 
se spună că aceste organe ob
ștești se înființează, eventual 
cu aprobări speciale, în unitățile 
în care sînt cel puțin 100 de 
angajați. Această prevedere 
vine în sprijinul angajaților din 
unitățile mai mici, care nu vor 
fi puși pe drumuri și nici nu

vitatea comisiei de judecată de 
pe lîngă consiliul popular, care 
și așa este prea încărcată.

în ce privește art. 11—12 și 
respectiv 20, privitoare la com- 
petința comisiilor de judecată, 
considerăm necesar ca prin lege 
să se stabilească unele criterii 
cînd legiuitorul înțelege să con
sidere aceleași fapte simple a- 
bateri sau infracțiuni. De pildă, 
la lovirea, vătămarea corporală, 
insulta, este foarte greu ca nu
mai pe baza pericolului social 
(singurul criteriu indicat de 
lege pentru calificarea faptei) 
să se facă această delimitare.

La articolul 19 ar trebui, de 
asemenea, inclus printre faptele 
care intră în competința comi

siei de judecată, degradarea, 
distrugerea și abuzul în dau
nele avutului particular, prin 
care se produce o pagubă pină 
la 500 lei, cum s-a prevăzut în 
cazul avutului obștesc (cînd pe
ricolul social este și mai marc). 
A nu se ține seama de acest 
fapt s-ar crea din nou situații 
cînd pentru fapte mai puțin 
periculoase s-ar aplica sancțiuni 
penale.

în încheiere, aș vrea să arăt 
că legea privind consiliile de 
judecată, rezervă un rol prea 
mic organizațiilor U.T.C. în 
sprijinirea activității acestor 
forme de influențare obștească. 
Socotim deosebit de util a se 
prevede un delegat al U.T.C. — 
cu vot consultativ, cînd se dez
bat abateri săvîrșite de minori, 
de U.T.C.-iști, sau comunicarea 
hotărîrii organului U.T.C. com
petent. De asemenea, un delegat 
al C.C. al U.T.C. să facă parte 
din comisia de îndrumare a co
misiilor de judecată, de pe lin
gă Consiliul de Miniștri, pentru 
a putea să vină cu propuneri 
concrete, de îmbunătățire a ac
tivității comisiei de judecată și 
să ia măsuri ca organizația 
U.T.C. să le traducă în fapt.

Tinerilor din patria noastră, 
în special celor care vor fi a- 
leși în comisiile de judecată, le 
revin sarcini deosebit de impor
tante, începînd cu desemnarea 
celor care vor face parte din 
aceste organe de influențare 
obștească și continuînd cu edu
carea semenilor lor pentru a 
respecta legile țării și regulile 
de conviețuire socialistă, pre
cum și cu preocuparea ca toate 
comisiile de judecată care vor 
fi create să-și ducă la îndepli
nire mandatul încredințat.



otar
DUPĂ ÎNCETAREA BOMBARDĂMEN-

TEEOR AMERICANE ASUPRA
R.D. VIETNAM

• Declarații ale guvernelor R.P. Bulgaria 

fi Republicii Congo (Brazzaville) • Protestul 

MA.E. al R. D. Vietnam, împotriva conti

nuării zborurilor de recunoaștere ame

ricane O Aminarea fedinfei de astăzi a

. , convorbirilor de la Pqris
SOFIA 5 (Agerpres). — Ea 

Sofiă a fost dată publicității o 
declarație a guvernului R. P. 
Bulgaria, în care se arată că 
încetarea bombardamentelor 
asupra întregului teritoriu al 
R. I). Vietftam esfe ifn prim' 
pas pozitiv pe calea obținerii 
unei soluții politice a proble
mei vietnameze. Sprijinind 
necondiționat poziția guvernu
lui R. D. Vietnam, exprimată 
în declarația sa din 2 noiem
brie, guvernul Bulgariei decla
ră că va acorda și în viitor 
ajutorul multilateral 'necesar 
poporului vietnamez pînă la 
victoria deplină a cauzei sale 
juste.

BRAZZAVILLE 5 (Ager- 
preș). —• Guvernul Republicii 
Congo (Brazzaville)ș-a întrunit 
marți într-o ședință extraordi
nară După reuniune, minis
trul infbrmhțiilor a făcdt a 
declarație în care a menționat 
că guvernul congolez aprecia-, 
ză încetarea bombardamente
lor americane asupra R. D. 
Vietnam și participarea repre
zentanților F.N.E. Ia convorbi
rile de la Paris drept o „vic
torie strălucită a eroicului po
por vietnamez în lupta împo
trivă agresiunii".

HELSINKI 5 (Agerpres). — 
Secretariatul Consiliului Mon
dial al Păcii a dat publicității 
Ia Helsinki, o declarație în 
care subliniază că încetarea 
bombardamentelor asupra Vi
etnamului de nord constituie o 
mare victorie a poporului viet
namez. Calea spre o soluție 
politică a problemei vietname
ze este deschisă, dar lupta nu 
s-a încheiat încă și poporul 
vietnamez are nevoie, ca și 
pînă acum, de sprijinul opi
niei publice mondiale în stră
duințele sale de a obține în
cetarea tuturor actelor de 
război și retragerea trupelor 
americane din Vietnamul de 
sud.

HANOI 5 (Agerpres). — Mi
nisterul de Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității la 5 
noiembrie o declarație de pro
test împotriva continuării de că
tre avioanele americane a zbo
rurilor de recunoaștere deasupra 
teritoriului R. D. Vietnam. Ime
diat după ce președintele John
son a declarat că bombarda
mentele asupra teritoriului R. D. 
Vietnam încetează necondiționat. 

Alegerile din S.U.A.
Cetățenii americani s-au prezentat marți în fața urnelor in

stalate în cele 175 000 de birouri de vot pentru a alege preșec:-.- 
tele și vicepreședintele Statelor Unite, precum și 34 de sencto-. 
(o treime a Camerei Superioare) pe toți 435 de membri ai Ca
merei Reprezentanților, 21 de guvernatori de state și un mare 
număr de funcționari locali.

Primele informații primite după deschiderea birourilor de rot 
permit să se tragă concluzia că, după toate probabilitățile, nu
mărul de 71 milioane de alegători participant la scrutinul pre
zidențial din 1964 va fi depășit in acest an și în fața urnelor se 
vor prezenta aproximativ 75 milioane de cetățeni din cei peste 
90 de milioane înscriși pe listele electorale.

Alegerile începute marți dimineața se vor încheia tirriu 
noaptea, iar în Hawai și Alasca abia miercuri dimineața. Rezul
tatele definitive sînt așteptate pentru miercuri după-amicză-

se spune în declarație, avioa
nele de' cercetare americane cn 
sau fără pilot au pătruns ta 
mai multe rinduri în spați i ae
rian al R.D.V. Totodată S.V-A 
au intensificat bombardamentele 
aeriene și de artilerie asupra te
ritoriului Vietnamului de sud.

Guvernul R. D. Vietnam, se 
spune în declarație, condamnă 
aceste acțiuni ale S.U_A și cere 
ca ele să înceteze orice acțiuni 
care încalcă suveranitatea și 
securitatea R. D. Vietnam, să-și 
retragă trupele lor din Vietna
mul de sud și să ofere poporu
lui din Vietnamul de sud po
sibilitatea să-și hotărască singur 
soarta, fără amestec din afară, 
în conformitate ou programul po
litic al F.N.E.

WASHINGTON 5 (Agerpres! 
— Harold Brown, ministrul 
aviației al S.U.A., a declarat, 
după cum relatează agenția 
United Press International, că 
forțele americane „efectuează 
și vor continua să efectueze 
acțiuni de recunoaștere' dea
supra părții sudice a R. O. 
yietpam. H.aroțd Brown a fă
cut această declarație într-un 
interviu televizat noroentiad 
încetarea bombardamentelor 
americane asupra R. D. Viet
nam.

PARIS 5 (Reuter). — Purtă
torul de covint al delegației Sta
telor Unite la corrvorcirije de 
la Paris, in vederea rtaraF-_ pi
cii în Vietnam, a »-.- ■*;** ta- 
tr-o scurtă declarație făcută pre
sei că ședința programată jxw- 
tru ziua de 6 noiembrie a fort 
aminată. Americanii, a spus pur
tătorul de covint, se coomltă 
cu Vietnamul de sud. ta spe
ranța că acesta va trimite o de
legație.

SAIGON 5 (Agerpres! — 
Marea majoritate a populatei 
saigoneze s-a abținut să parti
cipe la manifestațiile organi
zate de autoritățile sud-v-etna- 
meze în fața ambasadei SILA. 
Subliniir.d această reținere 
semnificativă a populație! A- 
genția France Preș se relevă 
că manifestațiile aveau drept 
obiectiv să dea un sprijin 
președintelui Nguyen Van 
Thieu în refuzul său de a se 
așeza la masa convorbirilor 
de la Paris cu delegații Fron
tului Național de Eliberare.

l’ISă — Montarea carcaselor de armătură la temelia barajului înalt al hidrocentralei 
Nurek. actualmente in construcție in Tadjikistan

Amănunte despre 
zborul navei 
,,Soiuz—3" 

CONFRUNTA DE PRESĂ 

DE LA MOSCOVA

o coa/errxzâ ce presă con
sacrată âmai acrei 
casnice ^Sckxz-3^ puccasă 
de Gieorgâz Beregovoi.

Președintele Academiei 
de S^nte UJLSS.
M. Ke-lzr, c «rsXcx că prin 
acest zbor < fast încercată 
o eaxâ cosmici de o con- 
jtrxrție nozĂ cn mari pcai- 
bzlizăzi de r-acserrare m eof- 
mo«. /apt care ^cre o «ri- 
așă importanți pentru re
zolvarea cdor rrai rcrîxe 
jareuK'*.

K. Fenitisrcc, priawal cn 
de ștvnși exm a zburat ia 
cosmos ta a declares
et ae'.c JS'kxZ* destinați 
unor cercetări pe orbite 
arexmterestre cu ui echi
paj uman poate zbura se- 
fazrempC 39 de zile și 
nopți. Acra poate efectua 
manevre pcaă la înălțimea 
de 1300 km.

Oleg Gazenko, membru 
corespondent al Academiei 
de Șziznțe a L'JLS^S., "a 
arătat câ programul de 
zbor al navei a ținut sea
ma de menținerea ritmu
lui de viață obișnuit „te- 
resenr* al cosmonautului, 
în cursul zborului s-a acor
dat o deosebită atenție secu 
rizăță față de radiațiL

Cosmonautul general 
maior de aviație G. Bere
govoi a spus că nava este 
ușor manevrabilă, se su
pune docil voinței cosmo
nautului. cre posibilități 
considerabil mai mari de- 
ăt navele de tip ^Vostok" | 
fi .Vashod* cu care au 
zburat primii cosmonauți 
sovietici. Ea se deosebește 
de celelalte nave nu numai 
prin proporțiile sale mult 
mai mari, ci și prin noile 
soluții de construcție a 
sistemelor navei, a arătat 
eL Pilotul a adăugat că in 
timpul zborului a dormit 
bine și profund.

Beregovoi a scos în evi
dență precizia excepțională 
a aterizării navei „So- 
iuz-3“.

Vizita ministrului 
de externe român 

în Argentina
BUENOS AIRES 5 — Trimi

sei sperai Agerpres, Iuri Io
nesco, tra&sxmte : Continuindu-și 
v-rrta în Arțyntina, minKtnil a- 
facrriJor externe al României 
Cosrehn Mănescu, a avut o în
trevedere ca ministrul argenti- 

daîberto Krieger Vasene, cu care 
a procedat la un larg schimb de 
păreri m problema dezvoltării și 
chvenifâcâni relațiilor economice 
dintre România și Argentina. Cei 
doi miniștri au căzut de acord a- 
supra inițierii în acest scop a 
unor tratative pentru a se semna 
intr-un viitor apropiat un acord

CcefaeLu Mărrsrn a a^xt, de 
asemenea, o întrevedere cu pri
marul orașului Buenos Aires,

Ravagiile inundațiilor in Italia
Ploile torențiale din Italia au provocat luni noi inundații 

catastrofale și alunecări de teren, de-a lungul fluviului Pad 
și în întreacă Lombard ie, sporind numărul victimelor și pier
derile materiale.

Tn regiunea VercelH, arată 
un comunicat oficial, numă
rul marților se cifrează la 
circa 100, al râniților la 300, 
al persoanelor dispărute la 
50. iar pagubele se ridică la 
sute de miliarde de lire ita
liene. So la sută din între
prinderile textile au fost dis
truse ri circa 20 000 de lucră
tori au devenit șomeri. Căile 
de comunicații au dispărut, 
iar numeroase buldozere cau
tă, de 30 de ore, să croiască 
o cale prin milul lăsat de 
ape. Legăturile aeriene sint pre
care. în condițiile in care ploile 
abundente continuă și vintul 
suflă in rafale puternice, eli
copterele au fost nevoite să 
suspende temporar operați
unile de salvare. La Campore, 
în apropiere de Valle Mosso. 
o jumătate de colină a fost 
luată de ape, cu case cu tot. 
Două comune din Lombardia, 
Arena Po și San Zenone, sint 
în întregime acoperite de 
apă. care a atins înălțimea 
de 2 metri, iar locuitorii s-au 
refugiat pe acoperișuri. Doi 
mari afluenți ai Podului, Ti
cino și Adda, au rupt digurile, 
acoperind cu apă periferiile 

Manuel Iricibar, și a participat 
la ur« cocteil oferit în cinstea sa 
de Rodolfo Freyre, președintele 
Camerei exportatorilor.

In semn de omagiu adus lup
tei de eliberare a poporului ar
gentinian de sub jugul colonia
list, ministrul român al afacerilor 
externe a depus o coroana de 
flori la Monumentul Eroului 
Național, generalul San Martin.

Opinia publică din Argentina 
a urmărit cu o vie simpatie des
figurarea vizitei delegației ro
mâne. Presa a publicat repor
taje ample și articole de fond 
în care a relevat însemnătatea a- 
cestei vizite ca un pas impor
tant pe calea dezvoltării priete
niei și colaborării dintre cele 
două popoare prietene.

Paviei pînă la înălțimea de 
1,5 metri, inundind suprafe
țele cultivate din regiunea 
Lodi, izolînd numeroase co
mune.

încheierea reuniunii 
ministeriale a C.E.E.

La Palatul Congreselor din 
Bruxelles s-au încheiat marți sea
ra lucrările sesiunii Consiliului 
ministerial al Pieții comune. Ziua 
a doua a dezbaterilor a fost dedi
cată discutării planului prezentat 
de ministrul de externe al Franței, 
Michel Debre.

Miniștrii de externe ai „celor 
șase" au căzut de acord să facă 
propuneri de lărgire a comerțului 
unor țări vest-europene din afara 
comunității, inclusiv cu Marea 
Britanie. Michel Debre a propus 
ca tarifele vamale pentru produ
sele industriale, în prezent în vi
goare între membrii Pieții comu
ne și alte țări vest-europene, care 
ar dori să colaboreze în acest do
meniu. sa fie reduse într-o peri
oadă de 4 ani cu 30 la sută.

Tovarăsul 
Petre Blajovici 
în Iugoslavia

BELGRAD 5. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Marți dimineață,
tovarășul Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul muncii al Republicii 
Socialiste România, care se 
află într-o vizită de prietenie 
în R. S. F. Iugoslavia, a fost 
primit de Mika Șpiliak, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., președintele Vecei Exe
cutive Federale. La convorbi
rea, care a avut loc cu acest 
prilej, și care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, pri
etenească, au participat Djuri- 
ța Ioikicî, președintele Vecei 
Executive a R. S. Serbia, și 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României la Belgrad.

Anton Polainer, președinte
le Consiliului Federal al Mun
cii, a oferit un dejun în cinstea 
oaspetelui român.

După amiază, tovarășul Pe
tre Blajovici a sosit la Novi 
Sad, unde s-a întîlnit cu con
ducători ai Provinciei Auto
nome Voivodina.

Sesiunea O.N.U.
în cadrul dezbaterilor din Co

mitetului Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U., un grup de 30 
de state coautoare, printre care și 
România, au prezentat, marți di
mineața, un proiect de rezoluție 
în legătură cu problema „Afec
tării în scopuri exclusiv pașnice a 
teritoriilor submarine situate în 
afara limitelor actualei jurisdicții 
naționale și folosirii resurselor lor 
în interesul omenirii".

în acest document se subliniază 
interesul comun al tuturor statelor 
ca explorarea și exploatarea re
surselor teritoriilor submarine să 
se desfășoare într-un mod care 
să nu aducă prejudicii intereselor 
și drepturilor stabilite ale țăriloi 
în legătură cu folosirea mărilor 
și oceanelor, și se atrage atenția 
asupra pericolului pe care îl re
prezintă poluarea mediului sub
acvatic, în special pentru resur
sele biologice ale mărilor și ocea
nelor, care constituie una din re
sursele alimentare cele mai pre
țioase ale omenirii.

Proiectul de rezoluție recoman
dă adoptarea unor măsuri con
crete de cooperare internațională 
pentru „a preveni riscurile poluă
rii și ale altor efecte periculoase 
și nefaste care ar putea rezulta 
din explorarea și exploatarea te
ritoriilor submarine situate în afa
ra limitelor jurisdicției naționale".

Franța a prezentat, de aseme
nea, un memorandum în legătură 
cu acțiunile care trebuie între
prinse pentru întărirea comunită
ții. Debre a cerut ca țările mem
bre ale Pieții comune să dezvolte 
mai întîi cooperarea tehnologică 
în cadrul comunității și sistemul 
lor propriu de licențe, înainte de 
a extinde această cooperare cu 
alte țări.

Planul de „relansare" prezentat 
de Debie a fost axat, printre al
tele, și pe consolidarea uniunii va
male și promovarea unei armoni
zări fiscale, precum și pe asigura
rea bazelor unei politici indus
triale comune, în special în dome
niul acordurilor, concentrărilor și 
fuziunilor de întreprinderi, al teh
nologiei.

Clf JUAN BOSCH
DESPRE TINEREJE

Juan Bosch, președintele 
Partidului Revoluționar din 
Republica Dominicană, a fă
cut recent o vizită în Româ
nia. Personalitate politică de 
rezonanțe particulare în A- 
mcrica Latină, fost preșe
dinte al Republicii Domini
cane, oaspetele nostru este, 
in același timp, unul dintre 
scriitorii de prestigiu din 
continentul sudic. îndelungii 
ani de exil — întreaga pe
rioadă de dictatură trujilistă 
—, permanentele frămîntări 
sociale din continent și, în
deosebi, din țara sa, au adău
gat la cele două preocupări 
constante, de politician și 
scriitor, pe cea a publicistu
lui și eseistului sociolog.

In timpul șederii in țara 
noastră, oaspetele a avut o 
convorbire cu colaboratorul 
nostru, DARIE NOVĂCEA- 
NU, din care redăm textul 
de mai jos.

REPORTERUL : Stimate dom
nule Juan Bosch, cunosc 
simpatia dumneavoastră pentru 
tineret, pentru atitudinea aces
tuia de dăruire și entuziasm 
social de pe toate meridianele. 
Găsiți, oare, o diferență, din a- 
cest punct de vedere, între ti
nerețea de azi și generațiile 
trecute ?

JUAN BOSCH : Tinerețea de 
azi este mai tînărâ decît toate 
tinerețile de pină acum pentru 
câ este dominaiâ de o perma
nentă dorință de luptă. Tinere
țea de azi este mai mult decît 
o vîrstă, est^...

R.: Un tezore divine (tezaur 
divin) — după cum spunea Ru
ben Dario, puțin trist, puțin 
fericit.

J. B.: Ruben Dario vorbea 
despre tinerețe atunci cînd nu 
mai era tînăr. Asta explică 
nostalgia sa : „ya te vas para 
no voKver" — pleci fără a te 
mai întoarce. (Interlocutorul 
meu continua să recite poemul 
lui Ruben Dario). Dar tinerețea 
nu trebuie să fie văzută decît 
prin ea însăși. Cei care înce
tează să mai fie tineri, încetea
ză s-o mai înțeleagă. Poate că 
tocmai acest lucru explică în 
parte — numai în parte ! — 
aiitudinea celor ce se scanda
lizează față de revolta mani
festă a tinerilor.

R.: Tinerețea din țara mea 
își aduce un aport inestimabil 
în toate domeniile vieții. Inge
niozitate, capacitate, tenacitate, 
combativitate — iată doar cî- 
țiva termeni care o caracteri
zează. Vorbiți-mi despre tinere
țea dominicană, despre munca 
ei în cultura și în viața socială 
a țării.

J. B. : Tinerețea dominicană 
— simt nevoia să precizez : spu
nem tinerețe pentru a înțelege 
și vîrsta și atitudinea — are 
porțile închise în societatea 
țării sale. Asta se înțelege mult 
mai ușor dacă se are în vedere 
faptul că din zece tineri care 
ating vîrsta aptă de muncă, opt 
difitre ei nu vor găsi mult timp 
nici un fel de posibilitate de 
muncă, iar șase nu o vor găsi în 
întreaga lor viață. E o situație 
patetică în fața căreia tinerii, 
indiferent de situația lor, răs
pund printr-o atitudine radi
cală care îi transformă în re
voluționari foarte buni. Să ai o 
astfel de atitudine —în Republi
ca Dominicană, în Guatemala, 
Columbia, Peru sau alte țări 
din America Latină — înseam

nă să suporți persecuția, tortu
ra, închisoarea, uneori moartea. 
Astfel că tinerii din țara mea 
desfășoară foarte devreme 
lupta, iar de la un astfel de 
tineret se așteaptă mult.

Toate acestea explică de ase
meni faptul că tineretul domi
nican a dat deja un grup de 
lideri politici tineri, de scriitori, 
poeți și pictori foarte buni. Ei 
asimilează și exprimă, prin di
feritele modalități, tot ceea ce 
fierbe în întreaga tinerețe a 
țării.

R. : Vorbiți-mi despre această 
tinerețe literară. Despre cea 
mai nouă vîrstă a literaturii 
dominicane. Ce o deosebește de 
vîrstele anterioare și în ce mă
sură poate urma o tradiție ?

J. B. : Bineînțeles că în do
meniul creației artistice există 
un proces constant de acumu
lare. într-o anume măsură, fie
care generație artistică urmea
ză sau răspunde vîrstelor an
terioare. Se poate spune, de 
exemplu, că Cesar Valleio — 
pentru a nu lua alt exemplu —- 
a fost părintele literar a lui 
Pablo Neruda și că Pablo Ne
ruda este, la rîndul său, părin
tele întregii generații actuale 
a poeziei latino-americane. Tn 
același timp, se presupune cq 
fiecare generație înaintea 
mult pe unul din drumuri 
sau renovează drumuri de «Tu 
de mult.

Tinerii scriitori și poeți din 
Republica Dominicană au un 
accent amar și frumos, în ace
lași timp puternic creator; ei 
exprimă o revoluție populară 
la care au participat cu între
gul lor entuziasm, o revoluție 
înfrîntă de către intervenția 
militară nord-americană. Poeții 
mei cîntă ca niște bărbați care 
își duc pe brațe copiii morți. 
Poeții, mai ales, ei au întot
deauna pe unul dintre ei se
cerat de gloanțele intervenției. 
Cel de acum se numea Viaux, 
era tînăr, foarte tînăr și era un 
poet excelent. Vă promit să vă 
trimit versurile lui și pe cele 
pe care prietenii săi ae luptă 
i le-au închinat. între aceștia 
veți întîlni nume care vor avea 
multe de spus în poezia Ame- 
ricii Latine : Alfonseca. Ayuse, 
Francisco, Almanzar, Sănchez. 
Lista e destul de mare și înk 
cei ce o compun unii nu flk 
sînt tineri dar se exprim-* cr 
și cum ar fi. Mai exact sînt 
poeți care au reîntinerit în ul
timii trei ani. Amintesc dintre 
ei pe Pedro Mir și Veloz Mag- 
giolo. Vreau să spun că ceea 
ce mă impresionează cel mai 
mult la această generație lite
rară tînărâ este faptul că în- 
frîngerea revoluției i-a obligat 
să devină mult mai profunzi, 
ceea ce le dă o calitate și un 
merit în plus, demne dă a fi 
respectate.

In facsimil; „Tinerii de azi 
trebuie să nu uite că lumea bă- 
trîneții lor va fi așa cum și-o 
fac de pe acum. Acum, deci, în 
fiecare zi, e timpul în care tre
buie să facă această viată mai 
frumoasă și mai dreaptă".

JUAN BOSCH

Verdictul pronun
țat la Johannesburg 
contra lui Abraham 
Frederilc King este, 
cu siguranță, fără 
precedent în istoria 
jurisprudenței.

Se știe că în Repu
blica Sud-Africană 
există o faimoasă 
(de tristă faimă !) 
lege draconică „pen
tru combaterea delic
tului de subversiune14 
(sub acest delict, 
iubînțelegîndu-se ori
ce protest viguros, 
orice atingere la a- 
dresa rînduielilor a- 
partheidului). Tn vir
tutea acestei legi i-a 
fost interzis lui King, 
cetățean alb care a 
participat activ la 
demonstrații șî alte 
manifestări anti-ra- 
siste, să ia parte la 
„orice gen de întru
nire publică cu mai 
mul» de o persoa
nă". Or, King care 
obișnuiește să ioace 
golf pe un teren din 
preajma locuinței sa
le, s-a văzut obiectul 
unei acțiuni judiciare

foarte originale. Au
toritățile polițienești 
care îl suspectau pe 
notoriul antirasist că 
persistă în finanța
rea unei publicații 
cu tendințe împotri
va apartheidului, au 
căutat să-l intimideze 
din nou. Au fost în
tocmite „rapoarte de 
observație" în care 
se relatau „unspreze

la două luni de pe
nitenciar. Decizia 
respectiva apreciază 
că „întrunirea pe te
renul de golf echiva
lează cu o întrunire 
publica" și câ inter
dicția participării la 
o „întrunire publică" 
mai mare decît™ 
două persoane a 
fost încâlcatâ de câ-
tre King. Rămîne sâ

„Sentința^
de la Johannesburg

ce cazuri în care dl. 
King a participat la 
partide de golf pe 
terenul propriu, cu 
prezența a cel puțin 
patru persoane". Pe 
baza acțiunii judicia
re intentate la tribu
nalul din Johannes
burg, instanța l-a 
condamnat pe King

adăugăm că apelul 
introdus de „primej
diosul" King la 
Curtea Supremă de 
la Pretoria a fost 
respins, iar hotărirea 
tribunalului din Jo
hannesburg a fost 
reținută ca fiind „ab
solut și în toate pri
vințele fondată".

Citeam zilele tre

cute câ un alb din 
douăzeci din Repu
blica Sud-Africană 
se tratează la un psi
hiatru. 150 000 de 
persoane suferă de 
tulburări psihice 
foarte pronunțate. 
Aceste dote ne sint 
furnizate de statisti
ca oficială. Le-am 
extras dintr-o infor
mație publicată în 
presa vest-germanâ. 
Nu putem să nu re
marcăm în această 
informație o lacună. 
Nu ni se precizează 
dacă persoanele ca
re elaborează stupi
dele „legislații" de 
genul celei aplicate 
în cazul lui Abraham 
King, sînt cuprinse în 
cifra de 150 000.

Dincolo de stupi
ditatea ei, hotărirea 
judecătorească de 
la Johannesburg re
flectă în mod sem
nificativ eșafodajul 
de represiuni pe ca
re se bazează regi
mul perimat al a- 
partheidului.

EM. RUCĂR

• IN SUBCOMISIA PEN
TRU ȘTIINȚE, m conferinței 
generale a UNESCO, delegatul 
român Claudiu Ionescu Bujor 
a prezentat concluziile și reco
mandările adoptate de partici
panta la colocviul internațional 
consacrat problemelor actuale 
ale predării matematicii in 
Invățămîntul superior in ță
rile europene, colocviu or
ganizat la București între 
23 septembrie și 2 octom
brie a.c. Textul acestor conclu
zii și recomandări a fost pre
zentat Secretariatului UNESCO 
și difuzat delegațiilor partici
pante la sesiunea Conferinței 
Generale care l-au primit cu 
un deosebit interes.

Noi tulburări studențești au 
avut loc luni la Universita
tea din Madrid. Sute de po
lițiști au ocupat incinta fa
cultății de drept pentru a 
împrăștia pe studenții care 
protestau împotriva exmatri
culării a doi delegați ai stu
denților facultății de drept. 
Poliția a intervenit, de ase
menea, la facultatea de ști
ințe politice, unde s-a desfă
șurat un alt miting de pro
test împotriva măsurilor de 
reprimare a mișcării studen
țești pentru democratizarea 
învățămîntului superior.

pe
• La 5 noiembrie, N. Patoli- 

cev. ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., l-a primit pe 
Dumitru Bejan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Ro
mânia. Au fost discutate pro
blemele referitoare la schimbul 
de mărfuri dintre U.R.S.S. și 
România pe anul 1969.

• LA KASSEL, în Republica 
Federală a Germaniei, s-a în
cheiat Festivalul anual „Zilele 
muzicale din Kassel". Ministrul 
culturii din landul Hessen a 
salutat prezența pentru prima 
dată la festival a unor artiști 
români : soprana Emilia Pe
trescu și formația de muzică de 
cameră „Musica Nova“, sub con
ducerea compozitoarei Hilda 
Jerea. Ca invitat de onoare a 
participat la acest festival rec
torul Conservatorului „Cipiian 
Porumbescu", prof. G. Giulea- 
nu. în cadrul festivalului, ar
tiștii români au prezentat un 
concert la care au participat 
oficialitățile orașului Kassel, 
critici de artă, ziariști, repre
zentanți ai Ambasadei Române 
și un numeros public.

sleju
• MINISTRUL DE EXTERNE 

AL ISRAELULUI, Abba Eban, 
a avut luni o întrevedere cu re
prezentantul special al secreta
rului general al O.N.U. în Orien
tul Apropiat, Gunnar Jarring, 
s-a anunțat la sediul O.N.U.

Pe de altă parte, un purtă
tor de cuvînt al delegației ame
ricane la O.N.U. a anunțat că 
secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a conferit separat, 
la New York, cu miniștrii de 
externe ai R.A.U. și Israelului.

• LA CAIRO a avut loc o 
consfătuire prezidată de minis
trul industriei și petrolului al 
R.A.U., Aziz Sidky, consacrată 
proiectului de construcție a unei 
conducte petrolifere între Gol
ful Suez și Marea Mediterană. 
La lucrările reuniunii au parti
cipat reprezentanți a aproxima
tiv 50 de firme străine. Conduc
ta petroliferă urmează să aibă 
o capacitate de 50—70 milioane 
tone petrol. Construcția ei ur
mează să fie încheiată la sfîrșl- 
tul anului 1970.

• ÎN ANUL 1969, în Ungaria 
vor începe primele emisiuni ale 
televiziunii în culori după sis
temul „Secam". în Ungaria, te
levizoarele în culori sînt rea
lizate de întreprinderile „Orion" 
și „Videoton". Aparatele expe
rimentale în culori ale acestor 
întreprinderi au fost prezentate 
recent la o expoziție budapes- 
tană, unde s-au efectuat emi
siuni experimentale în culori.

• ÎN SĂLILE MUZEULUI na
țional de artă modernă din To
kio s-a deschis cea de-a 
6-a bienală de gravură. La 
expoziție, organizată sub auspi
ciile Muzeului Național de artă 
modernă al Ministerului de Ex
terne și al Agenției pentru pro
blemele culturale, România 
participă cu mai multe expona
te, între care de un deosebit 
succes se bucură lucrările „Mo
zaic italian* de Ladislau Feszt

,și „Țărmuri" de Ileana Nlcodin.

Arheologii și matematicie
nii și-au propus un îndrăz
neț plan. Ei doresc ca un 
templu construit acum 3 000 
de ani în Teba și care în 
prezent este fărîmitat în 
30 000 de bucăți, să fie îm
binat în forma sa Inițială. 
Deoarece creierul omenesc, 
spun oamenii de știință, fără 
ajutorul electronicii nu ar fi 
în stare să sorteze și să cla
sifice cele 30 000 de bucăți 
ale templului, s-a apelat la 
serviciile unei mașini de 
calcul electronice. Lucrările 
sînt efectuate împreună de 
Universitatea Harrisburg din 
Pennsylvania și autoritățile 
egiptene pentru conservarea 
monumentelor antice. Pînă 
în prezent, mașina electro
nică a „înghițit" 25 000 de a- 
ceste blocuri, rămînînd încă 
5 000 blocuri de programat. 
Oamenii de știință speră ca 
peste doi ani, templul să 
poate fi, cel puțin pe planșe, 
reconstituit.
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