
• VINERI SEARA-a 
avut loc la sala mică 
a Palatului simpozio
nul „1918 — momente, 
energii, idealuri”, or
ganizat de Universita
tea populară București 
în colaborare cu Co
mitetul orășenesc 
București al Uniunii 
Tineretului Comunist.

Cu acest prilej, acad. 
Constantin Daicoviciu, 
acad. Victor Vâlcovici, 
acad. Victor Eftimiu și 
dr. docent Radu Vul
pe au vorbit despre 
importanta actului is
toric de la 1 decembrie 
1918. Vorbitorii au sub
liniat faptele și ideile 
care au animat po
porul în preajma ma
relui eveniment și au 
evocat figurile unor 
personalități ale epocii, 
participante la desă- 
vîrșirea unirii.

•A ÎNCEPUT con
strucția locuințelor 
cu grad diferențiat de 
confort și în orașul 
Tîrgoviște. Pe șantie
rul deschis recent vor 
fi ridicate două blocuri 
cu parter și patru eta
je totalizînd un număr 
de 140 de apartamente. 
Apartamentele se com
pun din două sau trei 
camere și au încălzire 
centrală. Primele lo
cuințe de acest fel vor 
fi predate beneficiari
lor la începutul anului 
viitor. Proiectele au 
fost realizate de 
D.S.A.P.C.-Ploieștî.

• LA ȘANTIERUL 
NAVAL din Galați 
s-au încheiat probele 
unui nou cargou din 
seria de 4 500 tone 
pentru mărfuri gene
rale, care va fi livrat 
In U.R.S.S. încă un 
cargou asemănător, ul
timul din producția a- 
cestui an, se află în- 
tr-Un stadiu avansat 
de lucru și va fi in 
curînd expediat acelu
iași beneficiar.

• LA FABRICA DE 
CIMENT „Temelia" 
din Brașov se fabrică 
un nou sortiment de 
ciment, A-500. Avînd 
o compoziție mineralo
gică specială, care îl 
dă o rezistență meca
nică superioară la 
tracțiune și compresiu
ne, cimentul A-500 este 
folosit cu bune rezul
tate la construcția 
noului pod peste Du
năre șl a viaductului 
de la Combinatul si
derurgic Galați.

(Agerpres)
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în dezbaterea Conferinței organizației U.T.C. din Centrul 
universitar București

INTEGRAREA 
SOCIALĂ A

STUDENȚILOR
Caracterul complex al proce

sului de învățănunt, exigențele 
educării cadrelor de specialiști 
cu calificare superioară pretind 
organizațiilor U.T.C. studențești 
o participare activă, profund 
responsabila, la desfășurarea ca
litativ superioară a pregătirii 
profesionale a studenților, pen
tru cultivarea unei concepții 
înaintate față de muncă și față 
de viață, pentru formarea fiecă
rui tînăr ca cetățean devotat 
cauzei Partidului Comunist Ro
mân, edificării României socia
liste.

Din această perspectivă, anali
za multilaterală întreprinsă re
cent în cadrul Conferinței orga
nizației U.T.C. din Centrul uni
versitar București a evidențiat 
pregnant valoarea contribuției 
specifice a organizațiilor din fa
cultățile Capitalei la dezvoltarea 
unei atitudini exigente a studen
ților față de calitatea studiului — 
măsură a gradului de înțelegere 
și îndeplinire optimă a misiunii

lor sociale, relevînd armoniza
rea cu cerințele actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării eco
nomiei, științei și culturii româ
nești. Ca o dovadă concludentă a 
atitudinii active a studențimii 
din București — cel mai mare 
oraș universitar al țării — a fost 
subliniată ridicarea calificative
lor obținute la examene de cei 
mai mulți studenți, concretizată 
anul trecut, spre exemplu, în 
procentul ridicat de promovare, 
în faptul că circa 77 la sută din 
calificativele obținute sînt note 
bune și foarte bune. In același 
sens, este semnificativă crește
rea cu 10 la sută a procentului 
de promovare la Institutul poli
tehnic și cu aproape 8 la sută 
la Institutul de construcții, pre
cum și sporirea, în general, a 
numărului studenților cu pregă
tire superioară în facultățile cu 
un grad ridicat de complexitate 
și dificultate. Rezultate remarca
bile au obținut colectivele stu
dențești din Institutul de arte

plastice „Nicolae Grigorescu-, 
Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu“, de la Facultățile de e- 
conomie generală, Biologie, Me
dicină generală și altele. Este, de 
asemenea, semnificativ faptul că 
tot mai mulți studenți dovedesc 
pasiune pentru investigația ști
ințifică de amploare, participînd 
la activitatea de cercetare în 
cercurile științifice studențești. 
Sesiunile științifice din institute, 
Seminariile naționale (pentru 
medicină, construcții șl arhitec
tură), a IX-a Conferință pe țară 
— secția „metalurgie și con
strucții de mașini" — au promo
vat importante forțe și aptitu
dini de cercetători, cele mai în
semnate rezultate fiind valorifi
cate și prin publicarea lucrărilor 
în reviste de specialitate, în 
Buletine științifice studențești, 
cu profunde consecințe în sti
mularea unei emulații colegiale,

ION TRONAC
(Continuare în pag. a TV-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE 
TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

în plin ev mediu, se putea ob
ține în schimbul unei sume de 
bani iertarea păcatelor. Indul
gența papală se dobîndea ușor, 
singurul preț fiind moneda au
rie. Orice faptă, indiferent de 
greutatea ei, putea beneficia de 
indulgență.

Ce a devenit indulgența în zi
lele noastre ? Slujește sau nu 
dezvoltării personalității u- 
mane ? Cum se manifestă in
dulgența în grupurile sociale 
organizate (familie, colective de 
muncă ș.a.) ? Dar mai întîi

CE ÎNSEAMNĂ SA FII 
INDULGENT

„Vă răspund prin alte între
bări. E indulgent profesorul 
care dă note de trecere elevilor 
care nu învață, părintele care 
rîmbește îngăduitor cînd copilul 
său a luat o notă minimă sau 
a tăcut cine știe ce ispravă, șe
ful care cocoloșește lipsurile 
subalternilor incapabili, jude
cătorul care absolvă de pedeap
să pe cel care a încălcat legea ? 
Dacă toate acestea înseamnă 
indulgență, eu o resping cu a- 
cecași vehementă cu care res
ping un năcat moral pentru că

indulgența este izvorul medio
crității. pentru că ea înseamnă 
resemnare, lașitate, refuzul de 
a lupta. Omul indulgent este 
mai de condamnat decît omul ca
re acceptă indulgența, fiind de o- 
bicei propria sa victimă, întru- 
cît indulgența se transportă. 
Nu resping indulgența în nu

indulgența este un păcat, o tră
sătură de caracter negativă 
care trebuie extirpată din acti
vitatea și din comportarea fie
căruia dintre noi. Dacă indul
gența se reduce la sensurile 
lui în cazurile concrete enume
rate, mă declar de acord cu 
cel care o respinge. Și totuși

crezînd în puterea educației și 
în propria sa capacitate de in
fluențare asupra celui care a 
greșit o dată, profesorul (părin
tele etc) își poate permite să 
nu închidă ușa în fața vinova
tului, urmînd ca apoi să se con
vingă de rezultatul gestului său. 
Aceasta pentru că oricine poate 
greși și pentru că greșeala co
misă într-o anume împrejurare 
poate să nu-1 caracterizeze pe 
individul respectiv. Un exem
plu .Tînărul S.T. tocmai absol
vise școala profesională și fu
sese angajat la Uzina „23 Au
gust”. într-o duminică își alege

INDULGENȚA - 0 VIRTUTE?
mele unui rigorism absolut, 
ci în numele dorinței perpetue 
de autoperfecționare care tre
buie să caracterizeze fiecare 
om“, susține Mihai Ștefănescu, 
student în anul V la Facultatea 
de Filozofie a Universității bu- 
cureștene. Intransigența obser*  
vațiilor sale, rigorismul lor, 
deși declară că îl repugn 
nă, vor să ne convingă că

oare indulgența înseamnă numai 
atît ? Să cercetăm chiar cazurile 
respective, deși generalizările 
sînt evident forțate. Fiecare 
dintre aceste acte (toleranța 
profesorului, îngăduința părinte
lui ș.a.) pot avea în alte cazuri 
motivații subiective și obiective 
temeinic fundamentate, ceea ce 
face ca indulgența să se răs- 
frîngă pozitiv asupra individului 
care a greșit. Bine intenționat,

o cravată de la o tarabă din 
Obor și văzînd aglomerația dim
prejur, crezîndu-se neobservat, 
pleacă fără s-o plătească, dar 
este imediat surprins. Miliția 
cere judecarea lui, dar Procu
ratura Sectorului 3 refuză admi
terea dosarului. De ce ? In 
școală S.T. fusese un elev bun 
și fără abateri de la disciplina 
școlară, în uzină era un munci
tor care-și îndeplinea corect

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri pe Miroslav Galus- 
ka, ministrul culturii și informații
lor din R. S. Cehoslovacă, Ștefan 
Brencic, împuternicitul Consiliu
lui național slovac pentru proble
me de cultură și informații, și 
Juray Sedlak, prim-adjunct al 
ministrului învățămîntului, mem
brii delegației guvernamentale 
cehoslovace care se află în țara

noastră în vederea semnării nou*  
lui Acord de colaborare cultura*  
lă româno-cehoslovac.

La primire au luat parte Pom- 
piliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, precum și Karel Komarek, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

LUPTA NAȚIONALITĂȚILOR
DIN TRANSILVANIA PENTRU

DREPTURI SOCIALE SI UNITATEA
DE STAT A ROMÂNIEI

Ieri au început lucră
rile simpozionului

„TINERETUL - obiect de 
cercetare științifică"

Vineri dimineața, la Muzeul 
de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România 
a început, sub auspiciile Cen
trului de cercetări pentru pro
blemele tineretului, prima se
siune pe țară a cercetătoriloi 
în problemele tineretului.

La festivitatea de deschide
re au participat tovarășii Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, acade- 
mician Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, acad. Ștefan

Milcu, vicepreședinte al Aca
demiei, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centra
le și organizații de masă, oa
meni de știință, profesori uni
versitari și dinînvățămîntul de 
cultură generală, cercetători 
din institutele Academiei șl 
departamentale, sociologi, pe
dagogi, psihologi, medici, ju
riști, etc.

Deschizînd lucrările simpo
zionului, tov. Ion Iliescu a 
subliniat necesitatea colaboră-

(Continuare în pag. a ll-a)

Conf. univ.
IULIU GAL

Una dintre paginile cele mai 
glorioase ale luptei comune des
fășurate de români,. maghiari, 
germani, sîrbi, oameni ai tnun- 
cii aparținînd altor naționalități, 
se înscrie pe fondul evenimen
telor istorice din toamna anu
lui 1918. Problema centrală, 
idealul care însuflețea masele 
populare din România, era fău
rirea statului național unitar, 
aspirație seculară a poporului, 
necesitate legică a dezvoltării 
societății românești. Așa cum 
arăta V. I. Lenin în ianuarie 
1917, „...foarte mulți români și 
sîrbi (în raport cu numărul to
tal al românilor și sîrbilor) lo
cuiesc în afara granițelor statu
lui lor“ și, în general, „con
strucția de stat în direcția 
burghezo-națională nu s-a ter
minat în Balcani**.

Unul dintre teritoriile „în a- 
fara granițelor” îl constituia 
monarhia habsburgică. în ca
drul statului austro-ungar — 
pe care Roza Luxemburg îl nu
mea „sindicatul paraziților”, 
„clica privilegiaților” — relații
le politico-sociale reliefau un 
puternic contrast între națiunea 
dominantă și situația naționali
tăților. Situația românilor, ca și 
a altor naționalități din Tran-

silvania și Ungaria, era deose
bit de grea. Scriitorul maghiar 
Toth Zoltân, într-o carte intitu
lată „Problema națională în 
timpul dualismului", publicată 
la Budapesta în anul 1956, sub
liniază deschis faptul că po
poarele nemaghiare erau supu
se unei crunte exploatări, dez
voltarea lor economică și social- 
cullurală fiind îngrădită. Cu 
toate acestea, „minoritățile_ na
ționale" — cum erau calificate 
în mod oficial — reprezentau 
majoritatea în cadrul statului 
austro-ungar. Chiar un fost mi
nistru Jâszi Oskâr, din guvernul 
burghez Kăroly Mihâly, arăta îh 
cartea ea intitulată „Formarea 
statelor naționale șl problema 
națională" că majoritatea covîr- 
șitoare a populației acestui teri
toriu o formau și au format-o. 
dintotdeauna, românii, locuitorii 
milenari al acestor pămînturi.

Primul război mondial a as
cuțit și mai mult contradicțiile 
existente. Mișcarea de elibera
re socială și națională cunoaște 
o amploare crescîndă, problema 
unirii Transilvaniei cu România 
se pune tot mai acut, destrăma
rea monarhiei austro-ungare

(Continuare in pag. a IlI-a)

PROIECȚIILE CINCINALULUI

OGLINDA MAGICA
DE PE STRADA

BAICUL UI
în anul 1890, o experiență sim

plă, făcută în laboratorul unui 
savant german, aducea vestea 
descoperirii undelor herțziene 
(după numele descoperitorului) 
sau, cum li se vor spune mai 
tîrziu, electro-magnetice. Omeni
rea n-a fost deloc tulburată de 
noutate, și abia atunci cînd un a- 
nume Marconi făcea, în 1901, o 
nouă experiență, stabilind legătu
ra telegrafică fără fir peste A- 
tlantic, opinia publică a înțeles că 
se năștea un nou mijloc de co
municare : radioul Noutatea a

Două fotograiii 
de Ion Cucu

fost rapid consemnată și în Ro
mânia, în galantarele magazinelor 
apărînd niște cutiuțe misterioase 
în care se auzea semnalul orar 
transmis de pe vârful turnului Ei
ffel sau cocea gravă a crainicu
lui de la postul Beromunster. 
După alți cîțiva ani, concernul 
olandez Phillips dobîndea un soi 
de monopol al pieții românești, și, 
astfel, aparatura radiofonică a ră
mas la noi un apanaj al impor
tului pînă în anii construcției so
cialismului.

E drept, prin 1939, în Bucu
rești, pe strada Baicului, s-a des
chis un atelier de montaj al re
ceptoarelor. Nu trebuie să ne fa
cem, însă, iluzii: nu era decît o 
stratagemă a firmelor străine, 
pentru a se sustrage taxelor va
male și fiscului, trimițînd aici, 
șasiurile receptoarelor gata mon
tate, trecute, însă, în catastive 
drept piese de schimb. Căci ce 
era pe atunci strada Baicului de

cît un teritoriu de dincolo de ba
rierele orașului, în apropierea 
vestitelor gropi ale lui Ouatu ?

Și atît amar de vreme, de la 
Marconi pînă la apariția radaru
lui și televiziunii, nimeni n-a ca- 
tadixit, în România burghezo-mo- 
șierească, să fabrice măcar o ga- 
lenă sau o monolampă, aparatele 
acelea simple, cu care azi își în
cep stagiul pionierii, la cercurile 
de radio-amatorism.

O dată cu primul an de econo
mie planificată, în 1949, pe locul 
vechiului atelier — fantomă din 
strada Baicului a apărut o firmă 
nouă : „Radio-popular". Emblema 
fabricii s-a multiplicat, în același 
an, pe scala primului receptor ro
mânesc, „Record", realizat cu 
piese și documentație de import.

In 1958, strada Baicului a con-

ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a Vil-a)
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SCIMTEH
TINEBETULIJlJ1

Condusă de CONS
TANTIN PĂUNES- 
CTJ. Au participat 
acad. M. Beniuc, 
conf. univ. V. Btt- 
nescii, prof. R. 
Dăscălescu, ing. M. 
Dorobanțu, prof. So
fia Pușcașu, prof, 
losefina Rădulescu, 
lector univ. Aculin 
Cazacu.

sarcinile. Cauzele faptei sale iz
vorau dintr-o mentalitate peri
ferică — credința în „mici ciu
peli” care să-i salte venitu
rile, fără a-1 compromite însă 
în fața tovarășilor de echipă. 
Tocmai de aceea a socotit Pro
curatura că poate da dovadă de 
indulgență, clasînd dosarul penal 
și trimițînd cazul comisiei de 
judecată din întreprindere. Sanc
țiunile primite de S.T.. pe linie 
de organizație U.T.C. și de în
treprindere, blamul grav al co
lectivului de muncă au avut un 
rol educativ infinit mai mare 
decît eventuala sa chemare în 
fața instanței de judecată.

CÎND INDULGENTA 
DUCE LA EȘEC..:

La sfîrșitul lunii iulie în a- 
propierea turnului de parașutism 
din parcul „23 August", dispar 
cîteva biciclete. Bănuielile se 
îndreaptă spre Romeo Chifor în 
vîrstă de 12 ani, fiul dactilogra
fei Viorica Teodoru care lu
crează la I.E.B.S.. Minorul își 
recunoaște vina, dar mama cu 
lacrimi în ochi, îl apără pre
texted anumite indisponibili
tăți psihice ale fiului ei, recla- 
mînd indulgența păgubașilor, 
promițînd că în viitor îl va su
praveghea și se va ocupa cu a-

Reportaj — anchetă 
de 

VICTOR RAREȘ

(Continuare în pag. a ll-a)

cal e i d n O
A făcut-o mămica 

ei cu boi și are doi 
ochi dați cu tuș și o 
privire criminală ca
re te bagă în draci. 
Stă picior peste pi
cior și fumează ca 
șerpii, de ce s-o fi 
spunînd așa, nu știu ! 
Are pe vino-ncoa și 
cînd Iasă geana în 
jos îți vine să te ri
dici și să o îngropi 
în flori. Bea coniac 
și spune, cite nu spu
ne ? Ride ca să-i 
vezi și dinții ca po
rumbul de lapte. 
Despre alte amănun
te nu mai vorbim că 
mai citesc și copiii 
ziarul...

Ce i-aș reproșa eu 
fetii ăștia cîrne, înal
te și cu părul de pă
cură. Nu e una. Ea 
este un prototip, un 
exemplu pentru alte
le. Cite alte ființe o- 
neste n-o invidia
ză... Nu sta Ia erați- 
ță. nu face părul al

tora, nu vinde ibri- 
șine, nu surîde soli
citatorilor din spate
le unul birou și nu 
răspunde la telefoa
nele insistente. Ea,

speranță și bucurie 
unuia și altuia. Pe 
vremuri era înregis
trată la poliție sub o 
rubrică bine definită 
care cerea și un car

UMBLĂ-
REAȚA
EUGEN BARBU

cîrna, frumoasa, fa
ta mămichii e Um- 
blăreata, fantele fe
minin, spărgătorul de 
Inimi, plutind pe 
marele ocean al vie
ții dintr-un aparta
ment în altul, ducînd

nețel de profesie. 
Acuși, umblăreafa 
pare fată serioasă, lo
godită, gata să apară 
Ia teatru lingă cine 
știe ce domn respec
tabil, cu mașină și 
casă de preferință.

Nu te încumeta s-o 
cerți, să-i, faci vreo 
aluzie că o pățești. 
Ființă iritabilă, bătă
ioasă, cere ajutor. 
Are amici, are susți
nători, te iei de ea, o 
pățești!

Cum îțî permiți s-o 
privești ca pc altci
neva cînd are pă
rinți, domiciliu sta
bil și speranțe bine 
definite. Bate sus, 
vrea mult și nu în
ghite decît ceea ce-i 
place. A, vrei să-i 
spui că are un chip 
îngeresc și că o lasă 
în umbră pe Sofia 
Loren, asta-i altceva! 
O să-ți replice ime
diat că a iubit-o un 
regizor care a aban
donat-o, criminalul, 
pentru o ștoalfă 
blondă, numai zdren
țele de ea. Dacă a-

(Continuare 
în pag. a ll-a)
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GENERALE A COMPOZITORILOR

ÎN ÎNTÎMPINAREA ADUNĂRII OPINII DESPRE TEATRU

CREAȚIA MUZICALA și
EDUCAȚIA ESTETICA

A TINERETULUI
For suprem al creatorilor muzicali, Adunarea Generală a 

Compozitorilor, ale cărei lucrări încep la 11 decembrie, bl 
propune să dezbată problemele actuale ale muzicii româ
nești, legate de afirmarea ei iu perioada care s-a scurs de 
Ia precedenta reuniune la nivel național a creatorilor pe tă- 
rîm național și dc dezvoltarea viitoare a activității compo
nistice și științifice-muzicale.

Continuînd ancheta inaugurată de ziarul nostru, menită 
a dezbate cîteva probleme ale creației muzicale românești, 
ale modalității în care ea contribuie la educația estetică 
a tineretului, publicăm astăzi răspunsul muzicologului 
VASILE TOMESCU care subliniară una din trăsăturile dis
tinctive ale creației românești, și răspunsul tînărului com
pozitor COSTIN MIERE ANU, care tratează citava probleme 
ale difuzării muzicii contemporane românești.

VASILE TOMESCU: 
FIDELITATE FAȚA 
DE POSTULATELE 

ESTETICE MAJORE
Personalitate complexă, an

gajat prin multiple laturi ale 
activității sale în problemati
ca epocii, în efortul spre cul
tură și civilizație al contempo
ranilor, muzicianul este che
mat astăzi să mediteze mai 
profund ca orieînd. să exami
neze cu luciditate și răspun
dere rostul artei In societatea 
omenească. Se adeverește, 
dacă răsfoim paginile istoriei 
mai vechi sau mai noi a mu
zicii, că fiecare fază de seamă 
a acesteia și-a creat tipul de 
artist și gînditdr, de expo
nent al idealurilor. Juptelor, 
frămtntărilor, moravurilor, în 
bună măsură cauză și efect al 
mentalității, gusturilor și afi
nităților timpului.

Proiectîndu-se peste vre
muri prin forța, originalitatea, 
cu care întruchipează spiritua
litatea unei națiuni, cu care 
reprezintă aspirații și tendin
țe larg umaniste, creația și 
gîndirea muzicală a epocii cla
sice, lomantice sau moderne, 
reflectă fiecare o condiție 
specifică de activitate, răs
punderi diferențiate în con
știința universală.

Spontan, intuitiv, străin ori
cărei finalități intelectualiste, 
actul artistic folcloric se des
fășoară din impulsul natural, 
elementar, al sensibilității 
contemplative și afective.

„Eu nu cînt că știu cînta I 
Dar mă-ndeamnă inima1', ne 
destăinuie cintărețul popular 
mobilul lăuntric al dăruirii 
sale artistice. Muzicianul pro
fesionist, creatorul de muzică 
reflectă dorința de frumos a 
lui și a semenilor, a prezen
tului și a posterității, consa- 
crîndn-și Intreaea sa capacita
te împlinirii nobilei misiuni 
de educație etică și estetică. 
Conștiința funcției social-edu
cative a muzicii s-a format 
treptat, pe măsura ridicării 
întregii vieți spirituale a omu
lui pe treapta activității con
știente. deliberate. Astfel, fie
care orientare estetică sau sti
listică, fiecare curent, școală, 
grupare, chiar fiecare creator 
cu un rol însemnat în evolu
ția artei, se sprijină pe o con
cepție teoretică, ideologică, 
mai mult sau mai puțin ela
borată. dar întotdeauna sem
nificativă, caracteristică. Cu 
cît viața omului a devenit 
mai bogată și mai civilizată, 
cu atît ea a pretins și feno
menului muzical o mai pro
fundă și complexă angajare. 
Afirmind In Renaștere și în 
Clasicism, virtuțile libertății 
și demnității umane împotriva 
servitutilor, a obscurantismu
lui. muzica a exaltat in epoca 
romantică laturile cele mai di
namice, adesea contradictorii 
ale gîndirii și sensibilității, tră
săturile proeminente ale perso
nalității creatoare. A revenit 
școlilor naționale misiunea de 
a infuza o vigoare nouă or
ganismului artei universale, în
făptuind această transformare 
pe dublul plan al creației și 
gîndirii estetice. „Prin pros
pețimea sensibilității lor artis
tice pe de-a-ntregul noi ca și 
prin cantitatea considerabilă 
de material inedit pe care 
i l-au adus, ele au reînsufle
țit o artă venerabilă, dar a- 
proape de epuizare", avea să 
definească Constantin Brăi
loiu aportul școlilor naționale 
în dezvoltarea artei europene 
și universale a epocii noastre.

rideiă postulatelor estetice 
majore proprii, culturii noastre 
în genere, muzica românească

Ie-a afirmat ou o eficienți 
care a crescut mereu din faza 
precursorilor pînă la aceea de 
maturizare și de integrare în 
tendințele înnoitoare ale con
temporaneității. De aceea, 
dacă astăzi muzica noastră 
este reprezentată prin crea
tori de prestigiu aparținînd 
unor generații succesive, fun
damentul estetic al acestei 
școli s-a consolidat neîntre
rupt, începînd cu contribuția 
lui Gavril Musicescu și Di- 
mitrie G. Kiriac și continuînd 
cu aceea a lui Enescu. Cuclin. 
Jora, Brăiloiu, Drâgoi, Ne
grea, Breazul, Rogalski, Con- 
stantinescu. Finalizînd în con
diții specifice actualei etape 
de înflorire a artei noastre, 
valoroase cuceriri ale creației 
și gîndirii muzicale naționale 
și universale, compozitorii 
contemporani exprimă elanuri 
de viață proprii constructori
lor României socialiste, medi
tează cu gravitate și răspun
dere asupra destinului artei 
în omenirea de azi și de 
miine".

COSTIN MIEREANU

0 PROBLEMĂ 
ESENȚIALĂ -

DIFUZAREA
Văd în cuprinsul tezelor 

publicate în preajma Adună
rii generale, elementele de la 
care se va putea porni cu sigu
ranță la o discuție de înaltă 
ținută în legătură cu drumu
rile creației componistice.

M-aș opri în această anche
tă de ziar asupra unei ches
tiuni care mi se pare la ora 
actuală esențială pentru dez
voltarea creației muzicale ro
mânești, „pirghia determinată 
în relația creator-public" (cum 
este numită în sinteza dată 
publicității): difuzarea muzi
cii românești.

Atacînd probleme funda
mentale de orientare și stil, 
purtlnd amprentele unei a- 
dînci spiritualități românești, 
asimilînd cele mai noi cuce
riri ale tehnicii componistice 
contemporane, muzica româ
nească aduce în perimetrul 
artei contemporane soluții ine
dite, voci personale, perspecti
ve captivante, dobîndind in
discutabil amplitudini compa
rabile cu cele mai prestigioa
se școli naționale.

Viața muzicală ne impune 
la ora actuală ca o necesitate 
stringentă stabilirea unui con
tact constant, nemijlocit, efi
cient cu mișcarea muzicală 
internațională.

Ne aflăm într-un moment 
în care inițiativele particula
re și succesele izolate de pînă 
acum nu mai sînt suficiente, 
impunîndu-se de urgență o 
pătrundere masivă, organizată 
în străinătate a creației muzi
cale românești, cu atît mai 
mult cu cît o asemenea con
fruntare nu va face decît să 
propulseze și mai mult șantie
rul componistic românesc.

Deficiențele noastre în a- 
ceasti direcție sînt cunoscute. 
Am scris și eu adesea despre 
lipsurile organizatorice mani
feste în diferite centre muzi
cale românești, despre forme
le și formulele anacronice în 
domeniul difuzării, în care ră- 
mîn cantonate unele dintre 
forurile noastre administrati
ve. Mi-aș permite de astă-dată 
să aduc în discuție doar cîte
va propuneri absolut 
a fi traduse în viață.

— Restructurarea 
țială a activității 
Avem la ora actuală
nunchi de interpreți de primă 
mînă, care s-au dedicat reper-

toriului românesc contempo
ran și universal. Din 
însă, acestor interpreți 
loare nu li se facilitează tur
nee suficiente. în general. în 
difuzarea muzicii românești 
peste hotare, in propagarea 
formațiilor realmente 
zentative, O5.TA. 
lipsă de discemămînt 
țiativă.

Inexplicabil este, de 
nea, faptul că O5.TA 
gură obligativitatea i 
rii unor valoroase piese româ
nești atît in programele or
chestrelor și dirijorilor români 
care pleacă peste hotare, dt și 
a formațiilor străine care po
posesc pe estradele noastre.

AI atari de O.S.T.A. și alte 
instituții — Editura Muzicali, 
Casa ae discuri „E’.ectrecord-, 
Radiotelevizitinea, presa româ
nă special adresată străinătă
ții, trebuie sâ și găsească mij
loacele realmente eficiente 
pentru promovarea muzicii ro
mânești peste hotare.

Imperios necesară mi 
pare, de asemenea. !a 
acttilâ. instituirea unui Fes
tiva’. Internațional anual de 
muzică românescă.

In sfîrșit, printre acțiunile 
organizatorice menite să ducă 
la promovarea noilor creații 
românești, un Ioc important 
trebuie să-1 acordăm analizei 
repertoriilor promovate de or
chestrele românești (atît de 
deficitare In instaurarea unui 
climat artistic contemporan), 
înființării unui studio de cer
cetări electroacustice indispen
sabil la ora actuală creato
rilor noștri, apariției unei re
viste săptămînale de informa
ție și educație muzicală etc...

Difuzarea valorilor muzica
le românești poate fi socotită 
la ora actuală o problemă de 
creație și aceste probleme tre
buie să fie, după părerea mea, 
temeinic discutate în eadrul A- 
dunării generale.

repre- 
vftdește 
și ini-

necesare

substan-
O.S.T.A.
un mă-

„Rapsodia I-a 
Enescu; moment 
executat de baletul Operei 

de Stat din Iași

Multă vreme teatrul politic a 
fost egalizat sau asimilat chiar, 
cu un gen de teatru pe care 
l-aș numi agitatoric. Era vorba 
de un teatru care dezbătea pro
bleme de strictă actualitate, care 
nu-și propunea promovarea unei 
literaturi dramatice durabile, ci 
de fapt țintea spre influențarea 
Imediată a spectatorului, spre 
convingerea acestuia și mobili
zarea lui spre un anume ideal. 
Unul din exemplele cele mai cu
noscute ale unui asemenea tea
tru se poate desprinde din acti
vitatea lui Erwin Piscator și 
pentru a ne lămuri în legătură 
cu concepțiile și realizările sale, 
volumul „Teatrul politic" apă
rut la noi în 1966 ne este de un 
real folos. (Desigur activitatea 
teatrală a lui Erwin Piscator nu 
se reduce numai la un asemenea 
gen, regizorul german folosind o 
diversitate de mijloace de ex
presie teatrală, dar în toate a- 
ceste manifestări scenice exista 
germenul agitatoric). Tot un fel 
de teatru agitatoric — de data 
aceasta cu implicații didactice
— a făcut Brecht și sînt cunos
cute lucrările sale în care își 
propunea să dezbată într-o for
mă directă sau alegorică proble
me care 6e desprindeau din as
pectele pe care le luase în acel 
moment lupta de clasă din Ger
mania interbelică. Teatrul revo
luționar sovietic din anii de 
după revoluție, folosește și el o 
serie de forme agitatorice în
tr-un scop similar cu al celor 
doi oameni de teatru germani, 
dar într-un context schimbat (a- 
veam de-a face cu un stat în 
care revoluția învinsese). S-ar 
putea da încă nenumărate ase
menea exemple, dar mă opresc 
numai la acestea, pentru că ide- 
ea pe care a? vrea s-o subliniez 
este aceea că teatrul politie in
clude în sfera sa și forma agi
tatorică, dar că ar fi o greșeală, 
după părerea mea. a-1 reduce 
numai la o expresie manifest
— la acea expresie de teatru- 
tribună în cel mai propriu sens 
al cuvîntului.

A face politică în teatru — sau 
a face teatru politic — este un 
act condiționat de situația isto- 
rico-socială, de problematica 
momentului dar șl de dezbaterea 
în spirit contemporan a unor 
probleme și-au dovedit

permanența de-a lungul îsțorieli 
Nu există un canon de teatru 
politic !

Desigur — ne interesează foar
te mult cum se face teatru po
litic în diverse țări, dar, de ce 
n-am mărturisi-o, ne interesează 
într-o măsură mai mare cum a- 
rată sau cum va arăta el pe sce
nele românești.

In condițiile social istorice în 
care noi trăim, teatrul politic 
nu mai poate fi doar un teatru 
de protest, de demascare — jărin 
asta neîntelegînd însă că el ar 
exclude latura critică, oricît de 
violentă și neplăcută ar putea să 
fie (Neplăcută spun pentru cei

xttate a unor fenomene contem
porane.

Cred de asemenea că teatrul 
politic include pe clasici sau 
scriitorii mai vechi, și asta nu 
numai pentru faptul că el pre
supune ca obligație primordială 
lărgirea orizontului cultural, dar 
și pentru că nu de pbține on, 
tratarea- în spirit contemporan a 
unor teriie, situații și personaje 
clasice devine un răspuns la 

... . . ________ problematica de actualitate, la
concluziille unuia ... întrebările, noastre cotidiene. Ci

neva care ar citi rîndurile de 
mai sus ar putea să-mi replice 
că în acest mod orice fel de li
teratură dramatică este inclusă 
în teatrul politic și deci însăși 
noțiunea de teatru politic nu e- 
xistă. Noțiunea de teatru politic, 
ca mai toate noțiunile din dome
niul artei sau literaturii, a fost 
creată de realitate, dar formula
tă de oameni. Ea și-a schimbat

pe car® o trăim. Cauzat fie de 
factori politici sau ideologici, 
în cazul unor structuri so
ciale perimate fie de fan
tastică revoluție" ‘ teUhicH. și 
industrială, acest, proces poa- 
te da naștere la grave preju
dicii piorale în dezvoltarea dife
ritelor societăți. Semnalînd-o a- 
tenției spectatorilor, fie cu un 
text jde Brecht sau E. Ionescu, 
fie cu un text de Băieșu, noi fa
cem teatru politic. S-ar putea ca 
nu toate 
sau altuia din acești autori 
să fie exacte și concluziile 
npastte, dar problemă pe 
care . ei o ridică, 
la care ei încearcă 
dea un răspuns ne 
deosebit de mult și 
tori să o aducem pe 
ma în care toate aceste proble
me sînt abordate de dramaturg 
poate fi oricare : modernă sau

5i
problemă 

întrebarea 
sau nu să 
interesează 
sîntem da- 
scenă. For-

ORIZONTUL
ÎNȚELEGERE

DE

CONTEMPORANILOR
care eventual n-ar putea șau 
n-ar vrea să înțeleagă evoluția 
firească, normală, evoluția con
tinuă a unei societăți și deci se 
cramponează în forme ce se do
vedesc în timp a fi depășite, 
chiar dacă la un moment dat ele 
au prezentat aspecte real pro
gresiste). A face politică în tea
tru nu e similar cu a face doar 
politică curentă, ci a avea un 
punct de vedere politic în crea
ția șan interpretarea ta, a în
cerca să influențezi multilateral 
pe spectator, fie că e vorba de 
problema păcii sau războiului, 
fie că e vorba doar de problema 
frumosului. Depinde ce-ți pro
pui, montînd un spectacol, din
colo de textul propriu-zis pe ca- 
re-1 reprezinți. Să mă explic : 
problema dezumanizării, a des
personalizării individului este 
una din cele care ne interesea
ză în mod deosebit în epoca

B L AU M REA

Lucian Giurchescu
clasicizantă, didactică sau alego
rică, realistă sau fantastică. Fac
torul agitatoric poate lipsi apa
rent, pentru că el este — cu sau 
fără voia autorului — implicit 
cuprins în însăși întrebarea de 
bază a unei asemenea piese.

A deschide orizontul de înțele
gere al contemporanilor înseam
nă a face teatru politic. Unele 
întrebări ale unei părți a lumii 
de azi sînt categoric mai limpe
de dezvăluite de piesele lui 
Edward Albee decît de un vo
lum de reportaje, indiferent da
că gustul sau adeziunea noastră 
este totală la modul la care a- 
cest autor — de pildă — ni le în
fățișează.

Cunoscînd direct și nemijlo
cit păreri și realități poți înțe
lege, poți aproba sau condamna, 
poți cuprinde întreaga comple-

sensul, cum arătam mal ws. ră- 
mînînd în fond cu o trăsătură 
perenă : aceea de a înțeleg*  
teatrul ca o tribună de dezbate
re, nu seacă, nu dogmatieă, ci 
diversă și atrăgătoare. Numai li
teratura proastă se exclude de 
la sine din noțiunea de politică 
în teatru. Numai fuga de con
temporaneitate și conservato
rismul sclerozat nu pot face 
casă bună cu politicul în artă. 
In rest, după părerea mea. a 
face teatru de bună calitate 
(sau a încerca să-1 faci), a com
bate dogmatismul și ideile pre
concepute, a înțelege diversita
tea stilurilor și modurilor de ex
primare este egal cu a face tea
tru politic. A promova cele mai 
bune opere dramatice, a nu ex
clude piesele pe baza gustului 
personal și deci subiectiv, a în
curaja dramaturgia națională 
este egal cu a face teatru politic.

TELEVIZIUNE
PROGRAMUL I

Elveția (preliminariile CamplowFotbal: România 
tului mondial).

17.30 — Pentru cei mici s
• „Frumoasa din ,. _ 
a lui Bigonsie" • „Ghioceii".

18,M — Scrimă : Campionatul balcanic. Transmisiune directă. 
Mult e dulce si frumoasă. In lumea gramaticii — ad- 
jectivul. ♦ » . a
Pentru tineretul școlar s „Prinț șl cerșetor" (III). Balei 
după romanul lui Mark Twain. Muzica: Laurențlu 
Profeta.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Tele-encielopedia. In cuprins; • Darwinism • Disc

• Ayun • Echipament cosmic.
21,00 — Film serial : „Răzbunătorii".
21.50 — Program de circ înregistrat pe peliculă.
22,05 — Estrada tinereții. Soliști : Luiza Costache, Angela Si

miles, Elena Neagu, Acvilina Severin, Alga Florescu, 
Doina Cărpiniș, Ivănuș Sugar aeompaniați de orchestra 
condusă de Valențiu Grigorescu. 
Telejurnalul de noapte.

23,20 Închiderea emisiunii programnlni I.

Lanterna, magică. In cuprins filmele : 
pădurea adormită" • „Tabla neagră

CINEMATOGRAFE
(Urmare

din pag. 1)

Anchetă realizată de 
IOSIF SAVA

vea talent ? Cum să 
n-aibe ? Chiar X-u- 
lescu de la Teatrul 
Ygrec i-a propus să 
joace Ana Karenina, 
dar nu mai ține ! Vo
ia ceva modern, so
fisticat, ceva care 
să-i permită să-și a- 
rate furoul primit de 
la Gigei și formele 
cîntate de poetul Zed

în ultimul său poem.
Biografia Umblăre- 

tei la o cercetare 
prin sondă este la
mentabilă. Ori a avut 
un soț Ia 17 ani și a 
plecat cu altul într-o 
marți, ori a lăsat li
ceul la jumătate. Nu 
se prinde cartea de 
ea și pace ! Dar ce 
parcă asta mai e car
te ? Auzi: latină, 
greacă, trigonome
trie, • greu, e mai

frumos la 11 la Ka
tanga sau la cutare 
bar de zi. Pe seară 
cînd se aprinde lam
pa la Vatican, sub 
bolțile negre de ste
jar vin fanții, unul 
cîte unul» încliftați, 
guler tare, haină gris 
închis. Pe urmă se 
deschide Ambasado
rul, se poate dansa, 
mai sînt Melody,Con
tinental și Mon Jar- 
din, cu țipi bine, cu

hippy, cu muzică ul
timul răcnet. A doua 
zi nici o obligație, 
scularea la ore lejere 
și de la capăt.

Umblăreața e o 
promisiune la 15 ani, 
o logodnică la 17 și 
văduvă la 20. Dar nu 
e trist, nu e nedrept? 
Ce spuneți, fetelor 
care intrați diminea
ța în laboratoare, în 
spitale sau în sălile 
de curs ?

SELECȚIUNI

INDULGENTA 0 VIRTUTE ?

COLUMNA
rulează la Patria (orele 9; 12; 
15; 18; 20,45).

JUDOKA" — AGENT SECRET 
rulează la Republica (orele 9; 
11,45; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15); 
Festival (orele 8,15; 10,15;
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15).

HOMBRE
rulează la Feroviar (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); Ex
celsior (orele 9,45; 12,15) —• ora 
18 COLUMNA); Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Victoria (orele 9; 11.30; 14;
16,15; 18,45; 21).

COLIVIE PENTRU DOI
rulează la Cinemateca (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Luceafărul (orele 9; 
11; 13; 16; 18,15; 20,30); Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

FETE IN UNIFORMA

rulează la Capitol (orei® 
8,30—16,30 în continuare; 
18,45; 21); Modem (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

REGELE SUEDEZ 
rulează la Lumina (orela 
9,15—15,45 în continuare; 18,30; 
20,45).

MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERSSON 

rulează la Doina (orele 9; 11; 
13; CÎND TU NU EȘTI ore
le 16; 18,15; 20,39).

OSCAR
rulează Ia Union (orele 15,30; 
18: 20,30).

LUMEA COMICA A LUI HA
ROLD LLOYD. PLIMBAREA 
LUI ESOP

rulează la Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

PRINȚESA
rulează la Grivița (orele 9— 
13,30 în continuare; 15,45; 18; 
20,30); Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

(Urmors din pag. 1)

tenție de educația lui. Instanța 
de judecată, luînd act de aceste 
doleanțe și de alti factori ce 
pledează In favoarea lor, decide 
anularea responsabilității pe
nale și acordarea libertății su
pravegheate, oferind astfel Vio- 
ricăi Teodoru posibilitatea de 
a-și crește în continuare copilul. 
Beneficiind de indulgența ma
mei, lăsat de capul lui, copilul 
este atras într-un grup de in
fractori — spărgători de locu
ințe — și comite în timpul lu
nii august, nu mai puțin de 10 
spargeri, uneori cîte 2—3 în
tr-o zi. Evident, acum instanța 
nu va mai putea fi indulgentă...

în acest caz toleranța a învins 
exigența, factorul indispensabil 
oricărui sistem de educație. De
sigur, indulgența din familie 
are un puternic fundament sen
timental, imposibil de anulat, 
însă părintele trebuie să aibă 
o atitudine rațională, să fie in
dulgent. dar să nu persiste în 
indulgență. „A aboli orice exi
gență — ne spune psihologul 
prof. univ. dr. Paul Popescu — 
Neveanu — în conducerea și re
glarea procesului educativ, în
seamnă de fapt a scăpa frinele 
din mînă. Această eroare se 
produce de regulă în mediul fa
milial, în care se scontează pe 
un fel de miracol în formarea 
tînărului. Numai că pînă la 
urmă, toleranța duce la rezul
tate catastrofice. Dezorientarea 
și comoditatea celor cărora le 
incumbă anumite răspunderi fac 
ca nonexigența să peregrineze 
în cadrul social. Marea artă a 
educației constă însă în dozarea 
exigențelor, astfel încît cel edu
cat să fie întotdeauna stimnlat 
in dezvoltarea lui șl să nu a- 
jungă niciodată să fie traumati-

zat, ceea ce va permite consti
tuirea unui sistem de autoexi
gență.

LIMITELE INDULGENȚEI

A hotărî ca cine să fii și 
cu cine să nu fii indulgent e un 
aot de mare răspundere socială, 
consecințele trebuind urmărite 
permanent de către cei în cau
ză. Pentru că numai așa indul
gența poate da rezultatele scon
tate.

— In orele pierdute, într-una 
din lunile trecute, prin frecven
tele absentări nemotivate ale 
unor tineri am fi putut realiza 
depășiri mult mai mari, ne spune 
maistrul Vasile Bordeianu, șe
ful unei echipe de muncitori 
din secția 6 a Uzinelor „Grivița 
Roșie". Am încercat în fel și 
chip să ne apropiem de ei, fă- 
cindu-i să înțeleagă urmările 
absențelor nemotivate sau ale 
lucrului de slabă calitate. Am 
vorbit cu fiecare în parte cu pă
rinții lor, pe urmă cînd am ob
servat că tot nu se îndreaptă 
i-am pus în discuția organiza
ției U.T.C. și sindicale, i-am 
sancționat... Dar a sosit un 
timp în care n-am mai avut ce 
le face și a trebuit să le desfa
cem contractul de muncă.

— Unii ne-au înțeles, alții 
însă au ignorat totul — vîrsta 
maistrului, opinia colectivului. 
N-au putut fi îndreptați, ori
cît am încercat, oricît de indul
genți am fost cu ei, adaugă Ni- 
colae Tican, secretarul organi
zației U.T.C. din uzină.

— E adevărat, unii s-an în
dreptat, înțelegînd că nu putem 
fi la nesfîrșit indulgenți față de 
comportarea lor. De altfel, în
suși modul de lucru și salariza
rea i-a convins. La noi se lu
crează în acord și cînd am hotă- 
rît să le tăiem din procente

proporțional cu numărul orelor 
absentate, au început să-și facă 
corect munca. Dar au existat și 
ceilalți de care a trebuit să ne 
debarasăm...

Se pune însă întrebarea : 
aplicarea sancțiunilor maxi
me nu e un blam pentru 
colectiv ? Evident, există situa
ții Cînd admitem epuizarea mij
loacelor educative și coercitive, 
dar nici atunci acești oameni 
nu trebuie lăsați în afara colec
tivului organizat, în afara orga
nizației U.T.C. sau sindicale, 
din care n-au fost excluși. So
cialismului nu-i sînt proprii ex
cluderile din colectivele umane 
organizate și de aceea trebuie 
să se acționeze pentru îndrep
tarea vieții acestor oameni, pen
tru regăsirea posibilităților de 
integrare în colectiv. Omul nu 
trebuie lăsat la voia întimplării, 
comportarea sa momentană nu 
trebuie tratată ca o problemă 
irezolvabilă. E necesar să fim 
de-o potrivă indulgenți și exi- 
gențl. Mă gîndesc dacă nu cum
va, în cazul de mai sus, indul
gența nu s-a transformat într-un 
izvor al atitudinilor negative, 
dacă nu a însoțit abaterile. Mai 
întîi ar fi trebuit cercetate cau
zele, fiindcă de obicei indulgen
ța le menține și le amplifică. 
Ar fi fost bine venită separa
rea cauzelor abaterilor, de in
dulgența care a acționat, pro
babil, ca stimul al lor, apoi 
acțion'wdu-se pe linia cauzelor".

Uneori raporturile strict pro
fesionale. nu sînt însoțite de 
raporturile firești, umane, struc
tura extraprofesională neaflîn- 
du-se în raport de reciprocitate 
cu cea profesională. Astfel» in
dulgența apare ca o manifestare 
formală, raportată la esența re
lațiilor umane. înlăturarea in
dulgenței negative se produce 
odată cu deplina închegare a co-

lectivului, cînd oamenii se a- 
propie de oameni. Atunci are 
loc transferul de exigență din 
spațiul profesional în cel uman. „TIMTUL

VIRTUTE SAU VICIU ?

Fără îndoială indulgența con
stituie o dominantă pozitivă a 
caracterului uman, o atitudine 
deschisă, receptivă față de di
ficilele confruntări ale vieții. 
Problema este să știm cînd,. 
cum și cu cine să fim indulgenți, 
adică să cumpănim de cîteva 
ori înainte de a decide și, în 
orice caz, să fim indulgenți doar 
o singură dată în,' aceeași situa
ție. In ceea ce privește momen
tele de intransigență și de in
dulgență nu se pot da rețete si
gure și eficiente, în schimb se 
poate afirma că extremele tre
buie evitate. Persistenta în a- 
cordarea indulgenței, se tran- 
formă în cele din urmă, într-o 
caracteristică negativă a modu
lui de viață. Indulgența se leagă 
organic de exigență și mai ales, 
de competență. Oamenii com- 
petenți sînt înzestrați cu un as
cuțit spirit critic, care va sanc
ționa neîntîrziat starea de in
dulgență. într-un colectiv a că
rui trăsătură dominantă este 
competența, vom admite indul
gența fiind încredințați de con
secințele ei pozitive. Și încă 
ceva. Indulgența trebuie întot
deauna argumentată temeinic, 
ceea ce înseamnă buna cunoaș
tere a situației respective. O ul
timă remarcă : așa cum am ad
mis indulgenta dublată de com
petență și de argumente, tot așa 
respingem indulgența bazată 
pe sentimente. Acceptarea sen
timentalismului nu poate duce 
decît la eșecuri, transformînd 
indulgența în milă și neputință.

cercetare
(Urmare din pag. 1)

unui număr cit mai mare 
specialiști in domeniul e-

rii 
de 
ducației, la activitatea Centru
lui de cercetări pentru proble
mele tineretului, recent înfiin
țat, în vederea evidențierii fe
nomenelor noi, tendințelor și 
orientărilor care se manifestă 
în lumea tineretului.

A început apoi prezentarea 
celor peste 100 de comunicări 
științifice ale căror teme se 
referă la integrarea în muncă 
și viață a tineretului, dezvol
tarea mutlilaterală a persona
lității sale și la tendințele de 
evoluție ale acestuia.

Conf. univ. dr. Ovidiu Bă- 
dina, Octbvian Nemețeanu, 

. univ. A. Dancsuly, prof. 
. H. H. Stahl, Dr. N. S 

Dumitru și Floarea Ispas, 
prof. univ. I. Th. Riga, Fred 
Mahler, au prezentat în șe
dință plenară, comunicări des
pre metodologia cercetării e- 
ducației tineretului, cunoaște 
rea și autocunoașterea tinere
tului, integrarea sa socială etc 
Comunicările pe secții au a- 
bordat probleme ale tineretu
lui . muncitor de la orașe și 
sate (integrarea socială, orien
tarea profesională) mobilita
tea socială, formarea concep-

ției materialist-ateiste a tinere*  
tului școlar, motivația social- 
politică în alegerea profesiu
nii, necesitatea cunoașterii 
particularităților psiho-indivi- 
duale ale elevilor, aptitudini
le și afirmarea concepției des
pre lume, folosirea timpului 
liber etc.), probleme privind 
activitatea politico-educativă 
în rîndurile tineretului în care 
s-au remarcat Comunicările 
despre „Problemele democra
ției politice în viața. tineretu
lui studios" (Dr. N. S. Dumi
tru), „Formare și informare la 
tineri" (Constantin Cuciuc) 
etc. în cadrul secției de „Pro
bleme ale delicvenței juveni
le" au fost dezbătute aspecte 
ale sociologiei delicvenței ju
venile, cercetări criminologie*  
ale delicvenței, cauzelor ele
mentului infracțional în rîn- 
dul tineretului.

Concentrînd atît cercetării*  
sistematice cit și cele dispara
te asupra vieții și profilului 
spiritual și moral al tineretut 
lui, simpozionul „Tineretul — 
obiect de cercetare științifică*  
ale cărui dezbateri continuă 
azi, a demonstrat că există su
ficiente forțe științifice pentru 
aprofundarea și finalizarea a- 
cestor preocupări.
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CIBERNETICA ECONOMICA
I

IN ACJIUNE Prof. univ.
EDMOND NICOLAU

Continuînd suita noastră de articole, 
consacrate realizărilor științei românești con
temporane, publicăm, în acest număr, cîteva 
referiri la unul din cele mai pasionate domenii 
ale cercetării: științele tehnice.

Răspunzînd la întrebarea : „Care vi se pare

cea mai semnificativă realizare din sectorul 
dumneavoastră de activitate ?“, interlocutorii 
noștri — specialiști din diferite compartimente 
de cercetare tehnică — ne oferă în rîndurile 
care urmează un ansamblu de informații cu 
largi semnificații.

Cele mai „de efect" re
alizări cibernetice scapă 
privirii nespecialistului, de
oarece spectaculosul, în ac
cepție obișnuită, este ab
sent. Mă refer la ceea ce 
se numește astăzi ciberne
tica economică. In acest 
domeniu nu avem 
face cu roboți sau 
plăsmuiri care ațîță imagi
nația, ci numai cu niște 
dulapuri metalice, care cu
prind microcircuite electro
nice, becuri de semnali
zare, circuite imprimate.

Și totuși, din mișcarea 
electronilor în aceste cir
cuite, se obțin soluțiile u- 
nor probleme economice 
care se traduc prin mili
oane și milioane de lei e- 
conomii.

Mă voi referi, în aceste 
rînduri, doar la una din 
nenumăratele teme rezol
vate de specialiștii Centru
lui de calcul economic și 
cibernetică economică-Bu- 
curești. Este vorba de opti
mizarea unor proiectări 
necesare industriei chimice 
din țara noastră.

O mică explicație se im
pune. Atunci cînd se dă 
o temă de proiectare, so
luția la care se ajunge nu 
este unică. Proiectantul uti
lizează întotdeauna, în afa
ră de formulele precise 
cuprinse în manualele in
ginerești, și o informație 
mai puțin sistematizată,

de-a 
alte

care e cuprinsă sub nume
le generic de experiență.

In domeniul proiectării, 
apariția calculelor electro
nice a oferit posibilități 
uriașe. Factorul experiență 

.cedează în fața cercetări
lor cunoscute sub numele 
de programare matematică. 
Nu e vorba de programa
rea calculatoarelor, ci de 
rezolvarea unei categorii 
largi de probleme, în care 
se pune problema optimi
zării unui anumit criteriu : 
cost, timp de execuție etc.

In cazul de față, pentru 
industria chimică, metoda 
de programare matematică 
rezolvată cu calculatorul 
a condus la economii sub
stanțiale, care întrec de 
aproape 1000 de ori costul 
rezolvării problemei. Sau, 
altfel spus, întrec de cîteva 
ori valoarea calculatorului 
cu care s-a rezolvat proble
ma. Dacă adăugăm că e 
vorba de economii privind 
materiale din import, avem 
o imagine încă mai com
pletă.

Zilnic, specialiștii cen
trului rezolvă probleme din 
această categorie, pe baza 
programelor pe care le-au 
elaborat. Și, după părerea 
mea, aceste aplicații ale ci
berneticii constituie cel 
mai frumos exemplu — 
din cîte cunosc — în ceea 
ce privește eficiența aces
tei științe.

An de an, invențiile româ
nești au devenit un puternic e- 
lement accelerator al progresu
lui tehnic, perfecționînd utila
jele și instalațiile existente și 
creînd noi mașini originale la 
nivelul tehnicii moderne. Cele 
1200 brevete acordate invenții
lor românești de către oficiile 
de invenții din străinătate do
vedesc că aceste invenții sînt 
cotate bine pe piața mondială a 
tehnicii. De pildă, la competi
țiile internaționale, toate cele 7 
invenții românești prezentate a- 
nul acesta s-au bucurat de un 
deosebit succes, de aprecieri po
zitive unanime, fiind distinse cu 
5 medalii de aur și 2 de argint. 
Tocmai în originalitatea lor teh
nică constă și explicația că mul
te din invențiile românești au 
făcut posibilă eliminarea impor
tului de mașini și instalații. 
Astfel, în domeniul industriei 
chimice prin aplicarea invenții
lor „Instalație de suprafracțio- 
nare pentru separarea stirenului 
de etilbenzen în prezența xile- 
nilor" și „Procedeu și instalație 
pentru obținerea stirenului de 
(naltă puritate", s-au realizat e- 
conomii în valoare de 66 196 723 
lei. De asemenea, la Com
binatul chimic Borzești. invenția 
„Reactor pentru obținerea aceti- 
lenei din hidrocarburi gazoase 
prin electrocracare în curent 
continuu" a adus o economie de 
81 997 598 lei.

Invențiile românești au creat 
si reale posibilități de export. 
Pe baza lor s-au realizat o serie 
de produse ca detergenți. oțel 
și laminate, clorură de polivinil 
sub formă de particule poroase, 
antibiotice, medicamente sub di
verse forme, polimeri acrilici, a- 
ce de tricotat etc., care au fost 
solicitate în foarte multe țări cu 
o industrie înaintată.

Cu toate acestea, există și in
venții care — deși, în urma a- 
nalizelor făcute, a rezultat că ar 
fi extrem de utile economiei na
ționale — rămîn încă în fazele 
de proiectare, construcție de 
prototip, de experimentare sau 
de asimilare în producție, întîr- 
ziind un timp îndelungat. Astfel, 
din cele 764 invenții aflate în 
fază de experimentare, 20 la sută 
rămîn aproape 2—5 ani în aeeat 
stadiu, ceea ce, implicit, duce 
la privarea economiei naționale 
de o serie de avantaje tehnieo- 
economice.

In ceea ce privește valorifica
rea invențiilor românești în 
străinătate prin contracte de li
cențe, contracte de licențe teh
nice sau prin schimb reciproc 
de licențe, se constată, de ase
menea, o rămînere în urmă, cu 
toate că avem 482 invenții apă
rute în străinătate în scopul va
lorificării lor și cu toate că ac
țiunea de valorificare a inven
țiilor în străinătate s-a impus 
încă din anul 1957, cînd au fost 
inițiate primele discuții între 
Oficiul de stat pentru invenții 
și Ministerul Comerțului Exte
rior. Atunci s-a elaborat un an
teproiect de hotărîre privind u- 
nele măsuri pentru valorificarea 
invențiilor românești în străină
tate, care, însă, nu s-a finalizat

Paralel cu acțiunea de legife
rare, Ministerul Comerțului Ex
terior prin U.S. „CHIMIM- 
PORT'*.  are cereri de ofertă de 
la diferite firme străine pentru 
Invențiile : ..Mase ceramice vi
trificate-, ..Procedeu de fabri
care a nitrofuranului*.  ..Proce
deu de fabricare a raticidelor*.  
..Procedeu de obținere a polie- 
tilenei-. Tratativele începute nu 
au putut fi, însă, încheiate cu 
rezultate favorabile, cu toate că

la data respectivă invențiile în 
discuție prezentau un deosebit 
Interes economic pentru firmele 
solicitatoare.

In anul 1965, in cadrul Minis
terului Comerțului Exterior, la 
întreprinderea ..INDUSTRIAL
EXPORT^. s-a înființat un ser
viciu de specialitate pentru ex-

nico-economice ale invențiilortsi 
pentru ducerea tratativelor co
merciale.

întreprinderea ..INDUSTRIAL
EXPORT4, care a solicitat mi
nisterelor și întreprinderilor să 
întocmească documentația teh- 
nico-economică necesară, a în
tâmpinat serioase greutăți, ceea

care s-au ocupat cu această 
problema);
• înființarea cu întîrziere a 

unui serviciu de specialitate 
pentru exportul licențelor în 
cadrul Ministerului Comerțului 
Exterior ;

• selecționarea invențiilor 
propuse pentru valorificarea în 
străinătate nu s-a făcut pe baza 
unor analize profunde, pentru a 
se alege invențiile cu cele mai 
mari posibilități, ținîndu-se sea
ma de stadiul tehnicii mondiale 
și de condițiile aplicării în țară,;

• rezolvarea cu întîrziere, de 
către ministerele titulare (în 
ceea ce privește proiectarea, 
construcția, prototipul, experi
mentarea și asimilarea), a in
vențiilor selecționate, ceea ce a 
dus la uzura morală a acestora;

• lipsa de preocupare a mi-

UN MARGINAL NECESAR:

DINAMICA
por: de licențe, care a lărgit co
laborarea între Ministerul Co
merțului Exterior și ministerele 
titulare de brevete — în special 
în ceea ce privește selecționa
rea inventiîBor pentru valorifi
carea în străinătate, prin acor
darea de licențe — astfel că. la 
un moment dat. în anul 1966. 
întreprinderea .JNDUSTRLAL- 
EXPORT*  se afla in posesia do
cumentarei de susținere a ele
mentelor de noutate pentru un 
număr de 110 inveiții.

în discuțiile purtate de ISCE 
..INDVSTRIALEXPORT- cu di
feriți reprezentant! ai unor fir
me străine, li s-au oferit aces
tora. spre cunoaștere, listele cu 
Invent:, insctte de descrierea 
invențiilor. Discuțiile purtate au 
dovedit. însă, că documentația 
existentă na este suficientă pen
tru a susține performanțele teb-

TEHNICII SI ANTIRITMUL 
BREVETELOR

ce a dus la situația ca invențiile 
românești să nu treacă în timp 
util granița țării sub formă de 
documentație tehnico-economi- 
că — mijloc eficace în vederea 
concretizării în mod favorabil a 
tratativelor comerciale de valo
rificare in străinătate a inven
țiilor.

Dintre cauzele care au deter
minat răminerea în urmă a va
lorificării invențiilor în străină
tate sub formă de cesiuni, li
cențe. licențe tehnice sau schimb 
reciproc de licențe, am enumera 
următoarele :

• lipsa unor acte normative 
care să stabilească categoric a- 
îribuțiile si responsabilitățile 
factorilor desemnați în rezolva
rea valorificării invențiilor ro
mânești in străinătate ;

• lipsa de experiență și orga
nizare (la muLți din factorii

nisterelor titulare pentru întoc
mirea documentației tehnico-e- 
conomice. în baza căreia ISCE 
„INDUSTRIALEXPORT" să du
că tratative comerciale cu fir
mele străine interesate.

în vederea lichidării acestor 
deficiențe în anul în curs, Ofi
ciul de stat pentru invenții, 
prin Serviciul de valorificare 
invenții. împreună cu titularii 
de brevet au trecut, anul aces
ta. la acțiuni organizate pri
vind valorificarea invențiilor 
românești în străinătate ; astfel, 
analizînd, comparativ, cu ce este 
cunoscut pe plan mondial, un 
număr de 2 500 probleme de in
venții, aflate în 150 întreprinderi, 
combinate și uzine, s-a ajuns la 
următoarele concluzii :

• 310 invenții prezintă inte
res pentru valorificare prin vin
dere de licență;

• 30 invenții constituie baza 
pentru fabricarea unor produse 
și instalații care se exportă;

• 72 invenții mai pot fi valo
rificate prin export de produse 
și instalații.

Pentru prospectarea pîeții ex
terne, ISCE „INDUSTRLALEX- 
PORT" a primit documentația 
necesară pentru un număr de 
110 invenții (din cele 310 inven
ții selecționate pentru valorifi
care).

Cu toate acestea, se constată 
că ducerea tratativelor cu fir
mele străine, pe baza materiale
lor elaborate de titularii breve
telor, cu concursul Oficiului de 
stat pentru invenții, nu se face 
încă la un nivel corespunzător 
de către „INDUSTRIALEX
PORT" aceasta neputînd, cu un 
(personal redus să cuprindă în 
întregime aria vastă a invenții
lor oferite pentru valorificare 
în străinătate.

Se impune, deci, luarea unor 
măsuri urgente, care să ducă la 
lichidarea tuturor barierelor ar
tificiale existente în valorifica
rea invențiilor românești, exclu- 
zîndu-se astfel uzura morală a 
acestora. Pentru realizarea a- 
cestui obiectiv, ar fi necesară, 
după părerea mea, eliminarea 
actualei centralizări excesive la 
o singură întreprindere, în speță 
la „INDUSTRIALEXPORT", și 
trecerea în sarcina centralelor 
industriale a acțiunilor^ de va
lorificare a invențiilor în străi
nătate, bineînțeles, sub îndru
marea Ministerului Comerțului 
Exterior. Optez pentru această 
măsură, deoarece consider că 
numai centralele industriale vor 
avea capacitatea organizatorică 
și tehnică de a valorifica în timp 
util, cu sprijinul specialiștilor și 
inventatorilor de care dispun, 
invențiile românești.

Ing. LUCIAN MARINETE 
directorul Oficiului de stat 

pentru invenții
NOTA REDACȚIEI: Proble

ma brevetelor, a valorifică
rii invențiilor românești, pre
zentând multiple implicații, 
redacția noastră își propune 
să consacre, într-un viitor a- 
propiat, o dezbatere specia
lă acestei teme.

in știința
ROMANEASC I

I
I

Se știe că proiectarea și 
construcția unui avion ne
cesită o gamă largă de în
cercări și experimentări, 
ridică o mare varietate de 
probleme de cercetare.
încercările și cercetările 

. Actuate in laboratoarele 
institutului nostru (Institu
tul de mecanică aplicată) 
au avut ca scop să pună la 
dispoziția proiectanților și 
constructorilor o serie de 
date privind caracteristicile 
aerodinamice ale avioane
lor, precum și performan
țele lor de zbor. Aceste ac
tivități sint extinse atît la 
scara întregului avion, cit 
și la părțile sale compo
nente, urmărindu-se obți
nerea 'unor soluții avanta
joase pentru avioanele ce 
urmează a fi realizate, sau 
îmbunătățirea performan
țelor aparatelor de zbor 
existente.

O altă problemă care stă

in centrul atenției colecti
velor noastre de cercetare 
constă în studiul teoretic 
și experimental al sisteme
lor de hipersustentație ale 
avioanelor. Se știe că ob
ținerea unor performanțe 
fi calități de zbor 
pentru avionele de

optime
mare

Acad. E.
viteză — supersonice și 
hipersonice — implică re
alizarea unui sistem por
tant care să corespundă în 
cele mai bune condiții 
regimurilor diferite de zbor 
ale acestuia. Se pune, deci, 
problema de a găsi meto
dele cele mai adecvate 
pentru mărirea capacității 
portante a aripii, astfel in
cit să se asigure susten-

PRIMA MAȘINĂ
ROMÂNEASCĂ

CITIT

I
tația aparatului de zbor în 
evoluțiile pe care acesta 
trebuie să le execute cu 
viteze reduse, cum sint de
colarea și aterizarea.

în acest sens, printre 
alte cercetări importante, 
s-au întreprins in institut 
o serie de lucrări experi-

CARAFOLI
mentale privind hipersus- 
tentația aparatelor de zbor 
cu ajutorul unor jeturi 
longitudinale lansate in di
recția curentului ți laterale, 
drepte sa i deviate in jos. 
lansate la capetele aripii 
in sensul măririi eficaci
tății acesteia.

In sufleria aerodinamici 
a institutului nostru s-au

nu-efectuat, de asemenea, 
meroase încercări și. s-au 
studiat diverse variante de 
hipersustentație cu posibi
lități de aplicare in 
struct ia 
deme.

Este, 
curs de . _____
model de vehicul cu pernă 
de aer, de dimensiuni mai 
mari. Sînt cunoscute, de
sigur, rezultatele promiță
toare obținute. în unele 
țări, in realizarea acestui 
nou tip de vehicul, cu po
sibilități avantajoase de 
transport terestru și acva
tic. Modelul construit in 
institutul nostru va contri
bui astfel la studiul vehi
culelor cu pernă de aer. 
Aparatul este prevăzut cu 
ecrane speciale de etanșare. 
un rezervor de tracțiune și 
cirme aerodinamice care 
să-i asigure o bună mane
vrabilitate.

con-
avioanelor mo-

de asemenea, în 
experimentare un

I
■

I
I
I
■

I
I
I
I

SI IINITATIA UI SUI
->

(Urmare din pag. I)

PERSPECTIVELE UNUI «devine o chestiune la ordinea 
zilei. Formele „federative" sau 

teritorială și 
de clasele 

________  r____ a-și salva 
privilegiile, au fost respinse de„CRITERIU44

Automatica este' unul din 
marile produse ale veacului. 
In prezent, se poate spune că 
nu există domeniu de activi
tate industrială, științifică, e- 
conomică sau de altă natură 
in cere automatizarea să nu 
fi cucerit poziții fundamen
tale.

TITLURI NOBILIARE - OTELURILOR

I

de „autonomie4
® culturală, propuse 
w dominante pentruProf. univ. dr. doc.

CALIN SERGIU forțele sociale interne, de mase- 
“ le populare din Transilvania, 

Cercetarea științifico în au
tomatică s-a desfășurat, și în 
țara noastră, cu succes, pe 
principalele direcții conturate

care militau pentru autodeter
minare, pentru unirea cu Româ
nia. Voința și lupta maselor 
populare, încununate la 1 de- 

.• L ~~-------- - cembric 1918 prin adunarea de
pe plan mondial. Astfel, in do- ® la Alba Iulia, au constituit ele- 

mentul hotăritor pentru realiza
rea unității de stat.

Mihai ® In lupta pentru unire, alături 
---- de oamenii muncii români, și-au 

manifestat adeziunea și munci-

meniul teoriei sistemelor au
tomate neliniare, lucrările sa
vantului român Vasile I__
Popou marchează, se poate 

spune, o nouă etapă, iar in cel

Oamenii de știință se o- 
cupă de mai multă vreme de 
rezolvarea unei probleme de 
o spectaculoasă actualitate 
— realizarea mașinilor de ci
tit. In unele țări ale lumii 
ca S.U.A., U.R.S.S., Japonia 
etc., unde în ultimii ani se 
studiază foarte intens pro
blema recunoașterii forme
lor, realizările n-au întîrziat 
să apară. Au fost proiectate 
și realizate mașini „alfabe
tizate" capabile să citească 
rapid și fără greș adresele 
de pe plicurile poștale, să 
sorteze și să aducă la o sim
plă comandă fișele din imen
sele cartoteci ale marilor 
biblioteci și centre de do
cumentare, să urmărească 
operațiuni financiare așa 
cum nici un poștaș, biblio
tecar sau contabil n-ar pu
tea s-o facă.

Iată că recent, în cadrul 
sesiunii științifice a Institu
tului Politehnic din Bucu
rești care a avut loc în luna 
octombrie, a fost prezentat 
certificatul de naștere al 
primei mașini de citit româ
nești. Intitulată „Aparat pen
tru recunoașterea caractere
lor de tipar", lucrarea apar
ține, fapt remarcabil, după 
părerea noastră, unui grup 
de studenți din anii 4 și 5 
ai facultății de Electronică 
format din Șerban Petrescu, 
Ion Predonescu, Tiberiu Po
pescu, Adrian Cogan, Dan 
Ciocan și Virgil Sărăchie, 
care au lucrat sub conduce
rea lectorului dr. ing. Ma
riana Beliș.

Aparatul, realizat în ca
drul catedrei de radiocomu- 
nicatii, se compune dintr-un 
sistem de fotoelemente in 
fața căruia este prezentată 
litera sau cifra respectivă, 
în funcție de caracteristicile 
fiecărei litere sau cifre, a- 
ceastă suprafață fotosensi- 
bilă — „ochiul" mașinii de 
citit — produce curenți elec
trici cu anumite caracteris
tici. Ei sînt analizați de un 
bloc logic care „recunoaște" 
litera respectivă. Aparatul a 
fost programat astfel ca să 
poată recunoaște o literă oa
recare chiar dacă aceasta 
prezintă unele diferențe față 
de litera standard de tipar.

Aparatul „citește" rapid și 
fără greș. Pe un panou se 
aprinde un bec indicator în 
dreptul literei sau cifrei res
pective sau se declanșează 
un magnetofon care redă li
tera sonor. O altă modali
tate de a înregistra răspun
sul aparatului este acționa
rea — prin intermediul u- 

■duî releu — a unei mașini 
de scris. In acest mod, tex
tul pe care mașina îl „ci
tește", apare curînd în co
pie dactilografiată.

Această mașină care poate 
citi și scrie își va putea găsi 
interesante aplicații în auto
matizarea procesului de cu
legere în tipografii, în trie
rea automată a corespon
denței sau a conturilor ban
care etc., ușurînd considera
bil munca omului.

PETRE JUNIE

Oțelul, in cele mai va
riate identități, este, după 
cum se știe, coloana verte
brală a tuturor marilor 
construcții contemporane. 
De aceea, marile 
de cercetare din 
ga lume realizează, 
o gamă variată de 
de cea mai bună calitate, 
cheiuri cu performanțe de
osebite. Astfel ce preocu
pări se fac simțite tot mai 
mult și la noi in țară A- 
nalizind gama de oțeluri

Dr. ing. 
ION DRÂGAN

centre 
întrea- 
ortări. 
oteluri

m 
de 
s-a 

asimilarea

actualmente 
Institutul 

metalurgice 
de

existente 
fabricație, 
cercetări 
preocupat 
unor noi mărci de oțeluri
slab aliate pentru construc
ții cu limită de curgere ri
dicată. S-a reușit. în felul 
acesta, să se completeze 
gama de produse realizate 
in țară la nivelul țărilor

cu tradiție in această di
recție. Astfel, s-au realizat 
oțeiuri pentru construcție, 
care completează gama ce
lor existente cu oțeluri cu 
limita de curgere de pînă 
la 50 Kgf/mm*.  Din consul
tările între proiectant, fur
nizorul de metal și cons
tructor. a reieșit că. pentru 
podul de la Giurgeni—Va
dul Oii, corespunde cel mai 
bine necesităților un nou 
otel asimilat pe baza cerce
tărilor de la I.C.M.

CULORI ROBEȘTI PE ..MICUL ECRAN
Televiziunea modernă 

este rezultatul unei vaste 
activități de cercetare ști
ințifică. în diferite dome
nii ale fizicii, electronicii, 
ciberneticii. Problemele te
leviziunii în culori, deși 
au fost rezolvate în mare 
parte, preocupă încă marile 
laboratoare de cercetări ale 
lumii. Pentru cîștigarea 
competiției, oamenii de ști
ință din cele trei țâri care 
au creat sistemele respec
tive continuă cu asiduitate 
cercetările, aducînd mereu 
noi perfecționări.

In laboratorul de televizi
une al Politehnicii din Bu
curești, s-a studiat, s-a pro
iectat și s-a construit pri
mul sistem de televiziune 
în culori, tip NTSG, din 
țara noastră. Sistemul este 
realizat după cele mai mo-

«I
deme și mai avansate pro
cedee, folosind circuite im
primate, tranzistoare și alte 
piese miniaturizate. Cu aju
torul acestui sistem s-a 
studiat problema distorsi
unilor de culoare ce apar 
în transmisiunile de tele
viziune, distorsiuni care 
micșorează calitatea imagi
nii.

In urma cercetărilor în
treprinse de colectivul con
dus de prof. dr. ing. 
Al. Spătaru — cercetări 
bazate pe teoria informa
ției și cibernetica electro
nică — s-a rezolvat. într-un 
mod interesant, problema 
distorsiunii de fază dife
rențială, care produce de
naturarea culorilor în trans
misiunile video. Pentru re
ducerea acestor distorsiuni, 
s-a utilizat un semnal auxi-

Prof. univ. dr.
S. CONDREA

. liar, numit „de recunoaș
tere4, care se transmite 
aproape simultan cu sem
nalul video. Acest semnal 
comandă la recepție un dis
pozitiv de analiză a distor
siunilor. Pe baza rezultatu
lui analizei — efectuată în
tr-o infimă parte dintr-o se
cundă — se declanșează co
recția automată a distorsiu
nii, asigurîndu-se astfel na
turalețea culorilor transmi
se.

Noul sistem de corecție 
a fost experimentat pe echi
pamentul de televiziune 
din laborator, dînd rezul
tate 
cele
Sistemul de corecție auto
mată a distorsiunilor este 
aplicabil mai ales în cazul 
transmisiunilor programe
lor de televiziune la mare 
distanță.

corespunzătoare cu 
prevăzute teoretic.

al automatizării optinuzării • touru-.’ăran11' intelectualii ma- w ghian, germani șt de alte na- țuncponaru sistemelor energe- ționalităti, din Transilvana și 
tice. lucrările elaborate de Ungaria. Exemplele sînt eloc- 
profewu: Cornel Penescu au 9 vente. La Timișoara, în ziua de 
oferit metode cu totul noi, de- 2 decembrie 1917, muncitorii 
osebit de apreciate pe plan români, maghiari și germani, 
mondial. De asemenea, un S constituiți într-o adunare popu- 
deo^ebit răsunet in tară și l?r*’ au V?™*  democratizarea * i - țării și egalitatea deplina a na-peste hotare au acut lucrările țiOnalităților. La 8 noiembrie 
e eșuate in domeniul teoriei într-o adunare populară
algebrice a mecanismelor au- din Valea Jiului, muncitorii 
tor.ate. de către școala de a maghiari au declarat că sprijină 
cercetători creată yi condusă W ideea unirii pe baze democra
te acad Gr C Moisil tice- Discutînd problema aparte-

T-mnd seama de 'spațiul A nenț£ ,de stat .a Tra5silvan;ei> 
W consiliul muncitoresc din Valea restnn^ de care dispun W jiului, care cuprindea reprezen-

r . rezuma, deocamdată, la tanți ai muncitorilor români și 
citeca cucinte despre impor- A maghiari, s-a pronunțat de ase- 
tGn;a excepțională a lucrărilor menea, pentru unirea Transilva- 
privind stabilitatea sistemelor niei cu România în cadrul unui
neZmiure, pe care știința mon- stat democratic. Tînărul Partid
dialâ le datorează, așa cwn W f om"nist . dl!? ,Unfaroia" creat 
,ar,,,; 7,,.- A la 20 noiembrie 1918, s-a si-tim mai spus, lui vasile Mihai^B +„^4.. 7 tuat, de asemenea, pe poziția
Popo., membru corespon- recunoașterii dreptului națiuni-

Academiei Repu- lor la autodeterminare, pînă
blicii Socialiste România. la despărțirea de statul care le
precierea acestor lucrări de ! »- •» »
către specialiștii din toate ță- 
rile este unanimă. Mai mult® 
decît atît, într-o serie de pu
blicații străine se consideră 
că apariția lucnărilor mențio-w 
nate marchează o nouă etapă 
în dezvoltarea teoriei sisteme- 
lor automate neliniare. Astfel,® 
se menționează ca, dacă lu
crările apărute pînă în 1959 a cy Pește 100 de 
se bazau în principal pe cele- ™ nînd industriei 
bra teorema a lui Leapunov, 
de la această dată cele mai 
multe lucrări apărute au ca 
punct de plecare „criteriul 
Popov".

De altfel, majoritatea cărți
lor apărute tn ultimii ani în 
Uniunea Sovietică, S.U.A., £ 
Franța, Anglia etc, consacră^ 
un capitol special pentru „cri
teriul Popov* 1. A fost chiar in- 
trodusă denumirea de „funcției 
Popovu pentru o anumită ex
presie matematică ce intervi- 
ne în cadrul acestui criteriu. ™ 

Tot savantului român i se 
datorează introducerea noțiunii 
de hiper stabilitate, care va
deschide noi orizonturi de 
dezvoltare a automatizării pro
ceselor tehnice.

oprima. Cînd burghezia maghia
ră a început să agite diverse 
planuri de „recucerire a Tran
silvaniei", Partidul Comunist 
din Ungaria s-a ridicat cu hotă- 
rîre împotriva acestor intenții 
agresive.

Este semnificativ faptul că în 
Banat și Valea Jiului — unde 
erau concentrați circa 40 la sută 
din muncitorii întreprinderilor 
cu pește 100 de aalariați aparți- 

’_J* ~ț: ’:i extractive și 
prelucrătoare din Transilvania 
— * °rganizațiile muncitorilor 
români, maghiari și germani se 
pronunțau pentru dreptul la 

_ autodeterminare, pînă la des-

• părțirea de statul austro-ungar, 
și pentru unirea cu România. Pe 
o asemenea poziție se situau și 
organizațiile social-democratice 
românești din Alba-Iulia, Dej, 
Hunedoara și din alte locuri.

Aceste aspirații profund pro
gresiste au fost, de asemenea, 
susținute de intelectuali ma
ghiari ca Ady Endre, Bartok 
Bela, Benedek Elek, Aradi Vik
tor și alții. „Ne trezim fericiți 
la conștiința — sublinia unul 
dintre manifestele publicate de 
compozitorul Bartok Bela și 
poetul Ady Endre — că nu vom 
fi obligați să fim sprijinul sub
jugării. Libertatea confraților 
este chezășia libertății noastre.

Cine este liber acolo unde veci
nul său nu este ? Să fim liberi, 
să trăim laolaltă în prietenie, 
ca națiuni libere cu națiuni li
bere". Iar în condițiile cînd 
reacțiunea maghiară face încer
cări disperate de a salva situa
ția, profesorul dr. Antalfi En
dre, tînăr om de știință, cu un 
larg orizont cultural și politic, 
președinte al Consiliului națio
nal maghiar din Turgu Mureș, 
cere „dreptul de autodetermina
re și pentru popoarele ne
maghiare din Ungaria", precum, 
și „recunoașterea statelor națio
nale formate sau aflate în curs 
de formare în jurul nostru".

Asemenea aspecte se reliefea
ză, în documentele vremii, și 
în poziția locuitorilor germani 
și sași. O accentuată pledoarie 
pentru dreptul la autodetermi
nare se manifestă la adunarea 
Consiliului național central să
sesc, ținută la 21—22 noiembrie 
la Sibiu ; același consiliu, la 
adunarea sa din 8 ianuarie 1919, 
desfășurată la Mediaș, a procla
mat aderarea sa la unirea Tran
silvaniei cu România, pe baza 
dreptului la autodeterminare șt 
a hotărîrilor de la Alba Iulia.

In condițiile prăbușirii impe
riului habsburgic și ale trium
fului Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie — care a dat o 
puternică lovitură sistemului im
perialist, deschizînd o epocă 
nouă în istoria omenirii, — a 
apărut posibilitatea încununării 
victorioase a luptei de elibera
re națională a poporului nostru, 
pentru încheierea procesului de 
formare a statului național uni
tar român. Acest eveniment s-a 
înscris cu slove de aur în marea 
carte a patriei. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R., cu prilejul celei de a 
45-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Român, „înfăp
tuirea 
operă 
treaga 
popor, 
nai și __ ________  ____
dezvoltarea mai rapidă a "forțe
lor de producție ; înmănunche- 
rea laolaltă a energiilor și ca
pacităților creatoare ale poporu
lui nostru a creat condiții favo
rabile activității forțelor pro
gresiste ale societății, mișcării 
muncitorești revoluționare".

Azi, în România socialistă, 
visul pentru care au luptat îna
intașii — înfăptuirea unității de 
nezdruncinat a poporului, a tu
turor oamenilor muncii din țara 
noastră, indiferent de naționali
tate, mobilizați sub steagul a- 
celorași idealuri înalte, în con
dițiile unei patrii libere, pros
pere, independente și suverane 

a devenit o realitate vie, în 
continuă consolidare și dezvol*  
tare: Rezolvarea marxist-leni> 
nisța, de către P.C.R., a proble» 
mei naționale, măsurile preconi’* 

Partid pentru adîncirea 
frăției și unității între oamenii 
muncii de toate naționalității^ 
creează un cadru prielnic pen'A 
tru afirmarea și împlinirea tu»*  
turor aspirațiilor închinate pa» 
tnei, poporului, viitorului străK1 
lucit al României socialiste.

unității statului român, 
a maselor largi din în- 
țară, a întregului nostru 
a realizat cadrul națio- 

social-economic pentru
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I
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE RELAȚIILOR INTERSOCIA- 

LE, GENERATE DE AUTENTICITATEA VIEȚII CONTEMPORANE 
A POPORULUI NOSTRU, STABILITE PRIN DOCUMENTELE 
CONGRESULUI AL IX-LEA AL PARTIDULUI, CONSTITUIE PÂR
GHIILE DINAMICII PROCESULUI DE PROMOVARE A TINE
RETULUI PE BAZA UNOR CRITERII DE VALOARE MORALA, 
PROFESIONALĂ Șl SOCIALA.

IN PRIMA NOASTRĂ DEZBATERE (opârutâ în numcrul 6051), 
PARTICIPANT!! AU ARĂTAT CONDIȚIILE EXCEPȚIONALE EXIS
TENTE IN SOCIETATEA NOASTRĂ, CARE PERMIT Șl CARE 
SOLICITĂ O ADEVĂRATĂ PROMOVARE A NOULUI, A CEEA 
CE ESTE VALOROS.

CU ACEL PRILEJ S-A INSISTAT ASUPRA CADRULUI MARE 
SOCIAL Șl AL NECESITĂȚII DE A DESCIFRA UN SISTEM SPE
CIFIC DE VALORI PE BAZA CĂRUIA SA SE PERFECTEZE IN 
MOD CONTINUU COMPLEXUL PROCES AL PROMOVĂRII SO

CIALE. ASTAZI, AM DORI SA IN TRAM CU ACEEAȘI INTENȚIE, 
IN LABORATOARELE UNDE SE CONTUREAZĂ' VALORILE 
PREZENTULUI Șl MAI ALES ALE VIITORULUI : ÎN ȘCOALA.

SCHIMBĂRILE PROFUNDE OPERATE ÎN STRUCTURA Șl 
FUNCȚIONALITATEA SOCIETĂȚII NOASTRE, SOLICITA CORES
PONDENTE ÎN SISTEMUL DE PROMOVARE A TINERETULUI 
ÎN PROFE5IE, VIATA, SOCIETATE.

ORIENTAREA, SELECȚIA Șl PLASAREA PE ORBITA SOCIALA 
A TINERETULUI ÎN CONFORMITATE CU O SERIE DE VALORI 
SPECIFICE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE, CONSTITUIE O PRE
OCUPARE MAJORA A TIMPULUI NOSTRU.

ÎN ACEST VAST PROCES, ȘCOALA DEVINE UN LABORATOR 
UNDE SE PREGĂTESC ÎN RETORTELE ȘTIINȚEI, EDUCAȚIEI Șl 
CULTURII — VALORILE UMANE.

IIN CONTINUAREA DEZBATERILOR NOASTRE AM INVITAT 
LA O MASA ROTUNDA PE: ACAD. MIHAI BENIUC, ȘEFUL 
CATEDREI DE PSIHOLOGIE — UNIVERSITATEA BUCUREȘTI; 8 I 
CONF. UNIV. VASILE BUNESCU, DIRECTOR ADJUNCT SI PROF. » I 
ROMEO DĂSCĂLESCU, SECRETAR ȘTIINȚIFIC LA INSTITUTUL » 
DE ȘTIINȚE PEDAGOGICE BUCUREȘTI ; ING. M. DOROBAN- « | 
ȚU, DIRECTOR IN DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNVĂȚĂMÎNT « 
PROFESIONAL Șl TEHNIC DIN MINISTERUL INVAȚAMINTU- » 
LUI ; PROF. SOFIA FUȘCAȘU, INSPECTOR SEF ADJUNCT LA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ; « 
PROF. IOSEFINA RADULESCU, DIRECTOR AL SCOLII PROFE- >,
SIONALE DE UCENICI DÎMBOVIȚA ; LECTOR UNIV. ACULIN « I 
CAZACU, CATEDRA DE SOCIOLOGIE A UNIVERSITĂȚII « I 
BUCUREȘTI. » '

ORIENTARE,
C. P. : Cel care ursește aceas

tă (esăiură de valori a viitoarei 
personalități — educatorul — 
dispune și de un sistem de des
coperire și dirijare profesională 
a acestora.
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MIHAI BENIVC : Tormarea 
unui sistem de valori necesar 
promovării tineretului nu poate 
fi concepută fără un învățămînt 
bine organizat si mai ales fără 
personalități care să desfășoare 
activitatea educațională de o 
excepțională valoare. Deci cei 
care pregătesc aceste valori vii
toare. să fie ei înșiși niște va
lori. în orice caz. învătămîntul 
si personalitatea celui care pre
dă chiar dacă nu creează valori, 
pregătește terenul pentru ca să 
poată lua naștere o valoare.

Problema care s-a pus și se pu
ne pentru educatori si pentru le
gislația educativă, este aceea de 
a crea condițiile pentru a 
putea glndi creator flecare 
copil Si tînăr »i a le da po- 
sibilitatea să-și valorifice trasa
turi pentru a le transforma în- 
tr-o valoare a țării, a timpului 
său. Tineretul este în mod spe
cial apt pentru a deveni un 
creator de valori și aceasta o 
spun nu numai din dragos
tea de a spune un cuvînt fru
mos despre tineret, ci experien
ța arată eă în primul rînd tine
retul este acela care descoperă 
noul. Pentru ca să-I descopere 
trebuie să aibă un vast sistem 
de informații într-o direcție sau 
alta. Și cred că urmînd îndem
nul adresat nu odată nouă das
călilor. de conducerea de par
tid, tocmai spre aceasta tre
buie să țintească în momen
tul de fată întreaga noas
tră educație ca să țină me
reu trează posibilitatea și setea 
de a descoperi noul, avînd în 
vedere desigur perspectivele de 
dezvoltare socială în care 
trăim.

care să-l ajute pe profesor în 
direcția de a forma un tînir 
capabil de a crea valori.

M. BENIUC : Valoarea are o 
specificitate de epocă tocmai 
pentru că izvorăște din viata 
reală și transformă la rindul ei 
viața.

V. BUNESCU : Desigur. n> 
rile nu sînt în fiecare epocă a- 
celeași. Noi trebuie să formăm 
niște tineri care să creioneze 
valori autentice pentru epoca 
îr care trăiesc și mai ales, vor 
trăi. Greutatea pe care o îrtim- 
pină profesorul de fapt Ia a- 
ceasta constă, pentru eă eL mii 
ușor își formează un mode! de 
personalitate care a creat anu
mite valori în trecut, decît să 
creeze un model de persona
litate care să creeze un model 
în viitor.

E

VASILE BUNESCU: In legă
tură cu problema învățămîntu
lui ea principal Instrument de 
formare a valorilor, cred că am 
putea să ținem seama de două 
direcții. Problema creării unor 
tineri, care sînt capabili nu nu
mai de asimilarea valorilor spi
rituale. deci care se pot adopta 
la un anumit nivel de circulație 
& valorilor, cl de pregătirea u- 
nor tineri care să creeze valori.

Nu totdeauna orice asimilare 
de bunuri oricît de valoroase, 
determină și capacități de cre
are a unor bunuri în perspec
tivă.

N-am putea spune el profe- 
aoril astăzi — în licee —nu sînt 
preocupați de amîndoul aceste 
direcții de formare a laturii in
telectuale. Cea mai mare parte 
dintre profesori azi, nu sînt sim
pli acumulatori de valori, de 
idei, ei sînt 
valori, deci 
sens. Noua 
lui si noile
se străduiesc să facă 
mulți asemenea profesori care 
să formeze tineri capabili crea
tori de valori. Se tinde spre 
crearea unui slștem metodic

C. P.: Ați mal pus o proble
mă de mire sensibilitate în 
discuția noastră și anume: rela
ția dintre personalitatea educa
torului și valoare.

capabili să formeze 
să opereze în aceșt 
lege a învățlmîntu- 
cereetări pedagogice 

eîți mai

M. BENTCC : Da, consider •- 
cest lucru fundamental mai ev 
geamă în timpul nostru si tre
buie privită ca o realitate dina
mică în continuă evoluție. Ca 
profesor, bunăoară, ești obligat 
în permanentă si mai mult de
cît oricînd să-ti schimbi, să-ți 
împrospătezi informația pen
tru ea să-1 poți tine pe 
•tudenti la zi eu ceea ce este 
mai nou, tocmai pentru a sti
mula si la ei dorința de cerce
tare. descoperire, de creație.

C. P.s Am atoui la necesita
te*  ea educatorul să fie un acu
mulator de valorL dar «a acu
mulator viu de valeri, pe care 
•ft le trăiască și U le asimileze 
pînă la transformare, con
diție esențială ca receptorul — 
educatul —»ă fie in permanen
ță impulsionat. Spiritul de cău
tare a noului să fie mereu am
plificat, să se mărească și ca
pacitatea de recepția a valorii 
morale, umane, fundamentale.

▼. BUNESCU : Profesori care 
să creeze asemenea personali
tăți, trebuie să fie ei întli un 
model pentru epoca In care s-au 
format o personalitate creatoa
re de valori. Cu alte cuvinte, el 
trebuie să fie o autoritate ști
ințifică. în primul rînd în fata 
discipolilor. Or, acest lucru nu 
se întîmplă întotdeauna. Mai 
departe, el trebuie să fie o au
toritate și în ceea ce privește 
criteriile pe care le folosește în 
selectarea si promovarea valori
lor. Asta înseamnă o profundă 
pregătire și o arie largă de cul
tură. O societate ca cea în care 
trăim pretinde din partea unei 
gîndiri unele însușiri majore. O 
mare flexibilitate, o mare flui
ditate. o mare capacitate de 
transfer. Asta e societatea con
temporană. în direcția asta și 
sociologia și pedagogia preiau 
de la societate o direcție și tre
buie să-i dea metodica de rea
lizare practică. Pe alt plan însă 
tot societatea contemporană 
prin caracteristicile ei de a fi 
foarte labilă regulilor în trans
formare s-ar putea să influen
țeze, fără dorința noastră, asupra 
personalității tineretului, să-1 
formeze ca foarte instabil și pe 
plan moral, ceea ce nu concordă 
niei cu etica actuală, nici cu 
cea în perspectivă. Pe plan mo
ral ne trebuie mai multă con
secventă. mai multă stabilitate 
ca pe planul acesta intelectual.

Dar personalitatea este uni
tară și aspectele intelectuale, și

în mod obiectiv unii nu intră, 
asta pentru că nu-s pregătiți 
pentru a rezista la asemenea 
selecție și atunci intră cu un 
aer blazat în școli postliceale- 
tehnice, in producție, migrează 
de la o facultate la alta, pin- 
desc unde sînt cerințe mai pu
ține. adică intră cu arinile frun
te în viață de la început. De 
ce ? Pentru că nu s-au orientat 
bine.

ROMEO DĂSCĂLESCU: Eu 
cred eă ar trebui schimbată op
tica în ce privește aspirația pro
fesională a tineretului. Foarte 
mulți tineri aspiră spre o ca
rieră în sensul situației admi
nistrative. în sensul promovării 
în ierarhia administrativă, a- 
ceastă modalitate devenind cri
teriul de consacrare a valorilor, 
într-acolo tinde competiția : 
a ocupa un loc în schemă cît 
mai sus, cît mai onorabil. M-aș 
referi, de asemenea, la orienta
rea profesională a tineretului. 
Eu interpretez acțiunea de o- 
rientare școlară și profesională 
ca un criteriu de verificare a 
sistemului de învățămînt, edu
cațional. Măsura în care siste
mul de orientare funcționează 
bine, dă rezultate bune, în
seamnă că sistemul de învăță- 
mînt educațional se validează, 
în anchetele făcute cu privire 
la orientarea școlară și profesio
nală, tinerii, toți elevii de liceu 
aspiră la universitate. Rău e că 
din această grupă de tineri, care 
se îndreaptă spre universitate,
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de alt ordin »e interferează și 
atunci lată încă o greutate pe 
care-o avem. In direcția aceasta 
metodele de educație contempo
rană au găsit soluții și dacă este 
cazul le putem prezenta în conti
nuare în cadrul acestei mese 
rotunde. Eu aș dori ca sociolo
gia să spună ceva mai mult 
despre trăsăturile societății con
temporane și repercusiunile pe 
care le au asupra personalității. 
Asta ne trebuie.

coli' valorilor prezente — va
lorile viitorului oferă, deci, un 
univers deschis pentru schim
bul de valori Intre educator și 
educat, între educat și umanita
te. Pregătindu-1 însă pe tînăr 
să recepționeze valorile, reușeș
te școala totdeauna să stabi
lească acele criterii specifice 
sistemului de promovare atît de 
generos al societății ?

acel tip de personalitate recla
mat de societatea noastră socia
listă, nu putem să trecem peste 
unele aspecte practice în special 
atunci cînd promovăm în mod 
pripit, neaprofundat, îngust în
țeles, principiul legăturii școlii 
cu viața. înarmarea elevului, 
deci a tînărului, cu un cuantum 
de valori, educarea unei atitu
dini combative pentru obținerea 
transformării acestora în viață 
se oprește uneori la aspectul 
strict pozitiv. în realitate se pot 
întîlni fie din cauza supraesti- 
mării posibilităților tînărului, 
fie datorate unor practici loca
le, nesemnificative pentru an
samblul social, împrejurări în 
care ceea ce l-am învăța pe 
tînăr în mod teoretic să nu co
respundă întotdeauna și întoc
mai realității imediate.

C. P.: în modalitățile mo
derne ale învățămîntului nostru 
se accentuează unele direcții noi 
care permit nu numai cunoaș
terea — partea informativă a

S. PUȘCAȘU : Nu sînt numai 
ei de vini !

I
I
I
I
i
i
I

nnnl cnintum de valori, ci un 
exercițiu, un adevărat antrena
ment mintal pentru depistarea 
ti aplicarea acestora in viață.

V, BUNESCU : Tendințe au șl 
apărut. E vorba de surprinderea 
elementului nou prin orientarea 
problematizărilor, ca un mijloc 
al dezvoltării capacităților. în 
procesul de învățămînt se vor
bește mult despre modalitatea 
de a introduce problematizarea 
ca un mijloc de educare a 
capacității investigatoare, de 
descoperire. Dar problematiza
rea se înțelege într-un sens cu 
totul fals. Mulți dintre to
varășii care controlează pro
cesul de învățămînt, scriu în 
procesul verbal că lecția a fost 
foarte bună „pentru că tov. a 
pus probleme ; a intrat bine în 
lecții pentru că de fapt a în
ceput cu o problemă". Acesta e 
sensul problematizărilor pe care 
trebuie să le introducem curent 
în practica școlară pentru a an
trena niște capacități pe care le

R. DĂSCĂLESCU : în primul 
rînd, în bună măsură, unii ti
neri sînt victima mentalității 
părinților. Nu mai există tra
diția ca meseria să se dea din 
tată în fiu și poate în cele mai 
multe cazuri nici nu e posibil, 
fie că luăm în considerare și 
numai dinamica de astăzi a 
profesiilor, dar există unkri 
influența nefastă a familiei, un 
orgoliu de familie ca tînărul să 
se realizeze 
oricum, 
nivelul 
Tînărul 
liceu, 
te cu
cheltuiesc, 
planul de 
căzut pe un

în orice condiții. 
Asta solicită tînărul la 
ultimei clase de liceu, 
nu mal învață pentru 

învață pentru faculta- 
meditator. Părinții 

multe obiecte din 
învățămînt, au 

plan secundar. A-

solicităm tineretului ? Probleme 
care-i obligă permanent să-și 
reconsidere ansamblul de legi, 
reprezentări pe care le-au 
avut pînă atunci. Asemenea 
probleme trebuie să introducem 
în procesul de învățămînt care 
nu mal seamănă eu soluțiile pe 
care le aveau pe baza datelor 
acumulate anterior.

Aceasta e capacitatea solicita
tă de societatea contemporană : 
capacitatea de a-și reorganiza, 
de a-șl reconsidera sistemul de 
reprezentări și a găsi sensul 
evoluției inovatoare. în cercetă
rile noastre au fost scoase la 
iveală asemenea probleme la,fi- 
zică. la chimie, la biologie, .^a 
economie politică, la gramatica 
limbii române ; sînt numeroase 
domenii care nu mai seamănă cu 
datele anterioare. îl obligă pe co
pil să se trezească în fața unei 
situații pe care n-o poate dez
volta eu datele de pînă atunci, 
îi ridică tensiunea capacităților 
intelectuale extraordinar de 
mult

V. BUNESCU î Dacă sub as
pectul conținutului școala reu
șește să creeze o concordanță 
între personalitatea formată șl

C. P.: Școala, această nslnă 
tn care .e creează — în recepta-
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pentru formarea discernămîntu- 
lui critic în analize și interpre
tare.

Corelată eforturilor comune 
ale factorilor chemați să contri
buie la desfășurarea optimă a 
procesului de învățămînt, con
tribuția specifică a organizațiilor 
U.T.C. și a asociațiilor studenți
lor s-a concretizat în inițierea 
unor activități menite să stimu
leze interesul, rlvna zilnică pen
tru un ștudiu de calitate, con- 
solidind, prin varietatea modali
tăților de influențare a persona
lității tinerilor, ideea responsa
bilității sociale, a datoriei pa
triotice de a se forma ca specia
liști de înaltă competență. Darea 
de seamă, numeroși vorbitori 
(Radu Irimie, de la A.S.E., Tra
jan Aurite, președintele Consi
liului U.A.S. din Centrul univer
sitar București șl alții) s-au re
ferit la importanta si semnifica
țiile pe care le prezintă aborda
rea problematicii pregătirii pro
fesionale, au relevat concluzia 
(demonstrată, de pildă, prin su- 
perioritatea rezultatelor cu care, 
anul trecut, spre deosebire de a- 
nit anteriori, au promovat stu
denții anului IV de studii de la 
Metalurgie, Electrotehnică și 
Construcții civile) că eficienta 
dezbaterilor pe teme profesiona
le este deosebit de utilă, atunci 
cînd sînt minuțios analizate cau
zele rămînerilor în urmă, indi- 
cînd — cu sprijinul cadrelor di
dactice de specialitate — cele 
mai eficace măsuri necesare, în 
raport de specificul facultății și 
anilor de studii. In același timp.

a fost din nou amintită impor
tanța ce o prezintă preocuparea 
pentru înarmarea fiecărui stu
dent cu metodologia muncii in
telectuale. generalizarea soluții
lor optime de studiu, pentru di
ferențierea formelor activității 
de organizație în concordanță cu 
particularitățile colectivelor de 
studenți (Dan Bîrliba, de la V- 
niversitate. s-a referit pe larg la 
utilitatea unor anchete sociolo
gice făcute de studenți). Astfel, 
și întîlnirile tradiționale cu ca
drele didactice, cu colegi din a- 
nii mai mari sau absolvenți, au 
reușit să-i familiarizeze pe cei 
din anul I cu specificul muncii 
universitare, i-au orientat pe cei 
din ultimul an în alegerea temei 
lucrării de diplomă, le-au făcut 
cunoscut specificul unor viitoa
re locuri de muncă. Tocmai de 
aceea sînt recomandate a fi ini
țiate cu perseverență și de-acum 
înainte asemenea acțiuni care-i 
interesează nemijlocit pe stu
denți. După cum, vor trebui con
tinuate și perfecționate și în 
viitor — s-a precizat la Confe
rință — diferitele modalități fo
losite pentru lărgirea orizontu
lui profesional și științific, pen
tru informarea largă în do
meniul de specializare, prin ini
țiere de simpozioane și mese 
rotunde, întîlniri cu cadre de 
conducere din economie și cul
tură, personalități ale vieții ști
ințifice și politice (cuvîntul 
delegaților Florin Popa, de la 
I.M.F. ; Victoria Niculescu, 
de la Politehnică ; Mircea Ena- 
che, de la Arhitectură și alții). 
Gama unor asemenea Inițiative 
este, practic, nelimitată și pro

pice în permanentă înnoirilor, 
diversificării. Pentru aceasta 
pledează intenții organizatorice 
deosebit de valoroase — semina
rul național „Socialismul și de
mocrația" (la care studenții de 
la Drept și de la Filozofie își 
invită colegii facultăților de a- 
celași profil din întreaga tară), 
și altele.

Dar, întreprinzînd o analiză 
realistă a rezultatelor obținute 
de studenții din facultățile Capi
talei, reliefînd experiența pozi
tivă, apreciind rolul organizații
lor U.T.C. și al asociațiilor stu
denților în sprijinirea bunei des
fășurări a procesului de învăță
mînt, darea de seamă, partici
panta la dezbateri au semnalat 
cu accentuată maturitate și răs
pundere tendințe nefirești exis
tente în activitatea unor stu
denți, în contradicție cu misiu
nea lor socială, cu ceea ce socie
tatea noastră așteaptă de la ei, 
investind importante fonduri 
materiale, dragostea și încrede
rea celor care se străduiesc să 
le facă anii de învățătură fruc
tuoși, departe de grijile materia
le ale existenței. S-a afirmat ca
tegoric că rezultatele mediocre 
ale unor studenți — numeric a- 
trag atenția mai ales cei din A- 
cademia de studii economice, fa
cultățile de Metalurgie, Foraj și 
Matematică — Institutul pedago
gic — arată o atitudine față de 
formarea personalității, lipsită de 
efort și seriozitate în îndeplini
rea îndatoririi elementare a stu
dentului — pregătirea profesio
nală. Studierea situației școlare 
pe sesiuni de examene relevă 
clar că, în multe institute, sesiu

nea de toamnă este mai ales un 
refugiu pentru cei care nu înva
ță temeinic de obicei și cărora 
timpul de studiu suplimentar re
prezentat de lunile de vară nu 
le aduce decît un spor minim de 
cunoștințe și promovarea la li
mită. Față de atitudinea su
perficială a tuturor acestor stu
denți a căror slabă pregătire 
profesională dovedește neînțele
gerea obligației lor fundamenta
le față de societate — s-a arătat 
pe bună dreptate —- este necesa
ră o poziție intransigentă, prin 
netoleranță față de lipsa de rit
micitate in stadiul bibliografiei 
de specialitate, irosirea timpului, 
amînarea proiectelor de an, a e- 
xamenelor, cu aît mal mult cu 
cît, frecvent, acestea se conjugă 
tendințelor de nerespectare a 
normelor disciplinei universitare.

Despre asemenea acțiune 
promptă, permanent activă s-a 
discutat de multe ori. Cu toate 
acestea, realități negative din 
unele colective studențești au 
Ca explicație de cauzalitate, 
nu doar atitudinea individuală 
lipsită de răspundere a cîtorva 
tineri, ci și absența ori inefica
citatea acțiunii opiniei colegiale, 
a celor mai buni studenți, față 
de acele manifestări de neres
pectare a obligațiilor universita
re — arăta Radu Irimie, de la 
Academia de studii economice. 
Derivă de aici concluzii pentru 
activitatea de viitor a organiza
țiilor de tineret din facultăți, și 
ele au fost subliniate cu in
sistență.

Este un merit al Conferinței 
faptul de a fi remarcat din nou 
importanța, exigentele contribu

ției organizațiilor U.T.C. și a a- 
sociațiilor studenților la aplica
rea principiilor și măsurilor con
crete cuprinse în Directivele 
C.C. al P.C.R. privind dezvolta
rea învățămîntului, in noua Lege 
a învățămîntului. In contextul 
înnoirilor sub semnal cărora a 
debutat acest an universitar a 
fost și rămîne solicitată și con
tribuția opiniei studenților — 
beneficiarii de drept ai tuturor 
măsurilor de perfecționare — 
dată fiind concepția dinamică pe 
care, la indicațiile partidului, o 
promovează învățămîntul su
perior. Rămîne și de-acum îna-

nor discipline etc., au demon
strat utilitatea consultării opini
ei studențești. Comunicînd toate 
acestea în cuvîntul lor, mulți 
delegați — purtătorii de cu
vînt ai colegilor care i-au 
ales pentru a-i reprezenta, 
au adăugat propunerilor con
ținute de darea de seamă, 
completări de majoră însemnă
tate pentru îmbunătățirea pro
cesului instructiv-educativ, soli- 
citînd factorilor de răspundere 
rezolvarea unor probleme stu
dențești. S-a relevat, bunăoară, 
faptul că nu în toate institutele 
și facultățile există o preocupare

față de problematica materiei 
predate. Ion Oprea, student la 
Conservator, a susținut la con
ferință ideea colegilor săi 
de a îndruma, ca exer
cițiu în specialitate, formații co
rale și instrumentale studențești 
din facultățile tehnice și univer
sitare. De asemenea, unii stu
denți ai institutelor de artă (ară
tau în cuvîntul lor la Conferință 
Zamfir Dumitrescu, de la Arte 
Plastice și Cornel Ciupercescu, 
delegat din partea I.A.T.C), 
și-au exprimat opinia că preda
rea științelor sociale trebuie co
relată direct cu specificul intim

tiv real practicii în producție, 
ca și asupra dezvoltării intere
sului studențesc fată de cunoaș
terea limbilor străine sau ce
rințelor îndrumării activității de 
proiectare a studenților con
structori.

Subliniind satisfacția studen
ților de a putea participa activ 
la elaborarea cadrului adecvat 
desfășurării optime a studiului, 
prezentînd permanent — prin 
reprezentanții lor direcți, cu 
drept de vot deliberativ — spre 
analiză si rezolvare de către 
consiliile profesorale și senate, 
toate sugestiile și observațiile
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inte organizațiilor U.T.C. și a- 
sociațiilor misiunea de a cumula 
cele mai judicioase propuneri 
studențești și a le supune aten
ției conducerilor institutelor, fa
cultăților, Ministerului învăță- 
mîntului.

Adunările generale de an, 
conferințele organizațiilor U.T.C. 
din facultăți și institute, prin 
numărul, justețea și impor
tanța observațiilor, propuneri
lor făcute de studenți în legătu
ră cu diversitatea de aspecte ale 
îmbunătățirii procesului de în- 
vățămînt, funcționarea bibliote
cilor, necesarul de cursuri și 
manuale, metodica predării u-

susținută pentru îmbunătățirea 
conținutului predării, în sensul 
orientării către problemele esen
țiale, de sinteză ale domeniului 
respectiv, care să pună accentul 
pe apropierea de profilul specia
lizării studenților, pe valorifica
rea maximă a potentelor intelec
tuale și perfecționarea gîndirii 
creatoare a viitorilor specialiști, 
în adunări, în mod justificat, 
studenții de la Energetică, Ma
tematică, Evidență contabilă au 
ridicat problema cursurilor alcă
tuite dintr-o înșiruire seacă de 
cifre și indici, care presupun 
doar un efort de memorizare și 
nu stimulează atitudinea activă

al muncii de creație, pentru a 
contribui mai mult la formarea 
gîndirii lor artistice într-un ra
port indestructibil cu filozofia 
materialist-dialectică.

Ca proprie tuturor facultăți
lor. a fost amintită situația stu
denților din ultimii ani de stu
diu, needificați satisfăcător asu
pra metodicii elaborării lucră
rii de diplomă și a exigentelor 
susținerii examenului de stat — 
dată fiind diversitatea contra
dictorie a concepțiilor despre 
examinare. S-a insistat, de ase
menea, asupra necesității unor 
soluționări de natură să con
fere, fără echivoc, un rol forma-

studenteștî, vorbitorii au pre
cizat, în același timp, că perfec
ționările intervenite, vizînd o 
superioară integrare a studen
ților — specialiști în devenire — 
în viata șocial-economică a tă
rii. acum șî în viitorul imediat, 
sînt și mai mult direct condi
ționate ca eficientă de calitatea 
efortului cotidian al fiecărui tî
năr pentru o superioară însu
șire a profesiunii (Emilian 
Stancu).

De altfel, din acest unghi, ma- 
nifestînd un matur si chibzuit 
spirit analitic, la Conferință a 
fost abordată multitudinea as
pectelor activității universitare,
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pare panica, îngrijorarea, ce se 
va face la concursul de admi
tere. Cu toate eforturile noi n-am 
ajuns încă în sistemul de orien
tare profesională sau n-am a- 
juns încă la un sistem bine ro
tunjit ca 5să-i ajutăm pe tineri 
să-și descopere ceea ce au 
obiectiv, real, în privința calită
ților personale, să le formăm 
un ideal de viață pe linia for
mării profesionale. în al doilea 
rînd, o foarte multă vreme nu 
prea arh făcut orientare profe
sională și nici azi n-am reușit să 
o aplicăm consecvent și în mod 
științific. Abia acum sîntem pe 
cale să conturăm un asemenea 
sistem prin revalorificarea ex
periențelor trecute și prin aco
modare la noile cerințe. Noi 
am căutat cu măsuri adminis
trative să satisfacem anumite 
obiective, planificări școlare.

elevii cu aptitudini la 
matematică, chimie.

C. P.: Există mijloace 
obiective pentru selecționarea
elevilor Pe baza aptitudinilor 
reale.

fizică,

relativ

M. DOROBANȚU : Este vorba 
de aplicarea printre alte mij
loace a testelor, care cred că ar 
fi bine venite, cu condiția efec
tuării unor studii prealabile, 
susținute. In învățămîntul pro
fesional și tehnic problema se 

Expoziția

licee de
u-

ția judicioasă că unii tineri sînt 
victime ale unor vechi modali
tăți de a gîndi a părinților.

V. BUNESCU : Trebuie să di
sociem două aspecte importante. 
Una este să depistezi aptitudini
le și alta este să educi atitudi
nile. Are mare importanță pen
tru promovarea valorilor.

M. DOROBANȚU: în alte 
țări orientarea profesională a 
copilului începe după clasa a 
TV-a elementară. Ei sînt deja 
introduși în tehnică, fac lucrări 
de laborator, fac lucrări practi
ce. Cu cei care au înclinații 
deosebite sînt organizate clase 
speciale din clasa a IV-a pentru

pune cu acuitate, 
elevilor din școlile profesio
nale, tehnice și 
specialitate, a constituit
nul din cele mai eficace mij
loace de orientare profesională, 
pentru că au venit acolo elevi 
din școala generală. La Brașov 
se experimentează. La Steagul 
Roșu am avut expus un labora
tor psihotehnic. Sînt de părere 
să se introducă probe psiho-teh- 
nice la examenul de admitere 
în școli. în al doilea rînd, este 
vorba șl de o redirectivare a o- 
piniei publice în legătură cu va
loarea profesiunilor tehnice, 
practice. S-a făcut aci observa-

ROMEO DASCALESCU : Nu 
sînt adeptul absolutizării aces
tor teste. Acum să nu cădem în 
extrema opusă, a negării eficien
tei testelor. Avem factori impre
vizibili pe care nu-i putem sur
prinde la sfîrșitul clasei a patra. 
Aș vrea să delimităm noțiunea 
de orientare timpurie. Copilul 
are foarte multe fluctuații. De 
la o zi la alta vrea să devină 
medic, și profesor, și inginer. 
Sistemul nostru de învățămînt, 
■înainte de orientare trebuie să 
pregătească elevul pentru opțiu
nile școlare. Apar 
la alegere spre care -rebuie 
să-1 orientăm. Apar 
la sfîrșitul liceului, apare între
barea „Unde mă duc Aici 
trebuie intervenit. Orientarea 
nu e ceva adăugat procesului de 
învățămînt, ci constituie o com
ponentă intimă a acestuia.

obiecte

secții

I. RADULESCU : Aici aș avea 
și eu ceva de adăugat. Pen
tru a putea crea valori prin 
școli și mă refer la școlile pro
fesionale, ar trebui să existe o 
orientare profesională timpurie. 
De ce spun acest lucru ? De 
obicei vin la școlile profesio
nale tineri mai slab pregă
tiți. De ce ? Pentru că în școala 
generală nu s-a făcut o orien
tare profesională justă. Recent, 
la o consfătuire la municipiul 
București, s-a recomandat to
varășilor directori de școli ge
nerale ca diriginții să explice 
copiilor ultimelor clase, să le 
prezinte panouri cu aspecte din 
industrie, să-i ducă în uzine, să 
nască în copii această dragoste 
pentru meserie. Noi îi aducem 
în școli. Vrem să facem din ei 
muncitori bine pregătiți. Ei nu 
știu pentru ce au venit în școala 
profesională. Pentru că n-au în 
școala generală note bune la o- 
biectele de cultură generală, gîn
desc unii dintre ei. Vedeți, 
aici e o, mare greșeală. Ce se 
întîmplă : ei urmează cursurile 
școlii profesionale, dar cu gîndul 
în altă parte, nu la meserie. E- 
levul a terminat școala profe
sională. E un muncitor foarte

blne pregătit. La întreprinderea 
Dîmbovița directorul, ingineri 
din fabrică, sînt absolvenți ai 
școlii profesionale. Dar, unii 
bine pregătiți fac liceul seral, 
apoi se duc funcționari, cu toa
te că au absolvit cu‘diplomă de 
merit.

C. P. : Acțiunea de orientare 
și selecție profesională nu se 
poate limita la testarea de ap
titudini. Este necesară o diag
noză și o prognoză a întregii 
personalități. Rezultatele unui 
test își capătă valoare numai 
dacă sînt interpretate în con
textul și dinamica personalității 
copilului. Poate că dificultatea 
rezidă și în găsirea și aplicarea 
unor criterii de depistare și în
drumare a potențialelor exis
tente în copilărie, care urmează 
să se transforme în adevărate 
valori forte.

MIHAI BENIUC : Dacă nu-s 
crescuți în acest spirit nici elevii 
și nici studenții, e în bună mă
sură vina profesorilor. Cadrul 
didactic trebuie să fie un ecran 
pe care să-și poată proiecta su
fletul elevul sau studentul în 
așa fel încît ei să se înțeleagă 
și să se cunoască mai bine pe 
ei înșiși.

M. DOROBANȚU î Criteriul 
valoric este un element esențial 
pentru școală. Școala nu se în
grijește în suficientă măsură de 
a depista acele aptitudini, acele 
înclinații, trăsături ale tineretu
lui care îl duc să se afirme ca 
valoare în societate și acest lu
cru, în învățămîntul de fpecla-

litate este estompat într-un fel 
oarecare prin faptul că în mă
sura în care tînărul se înca
drează în toate disciplinele pre
văzute în planul de învățămînt 
și nu creează probleme din 
punct de vedere disciplinar, i se 
conferă imediat o aureolă.

Dar, după părerea mea, mai 
valoros este un copil care ma
nifestă vădit, încă de la începu
tul unui obiect, unei discipline 
de învățămînt o înclinație cu 
totul aparte. Ceea ce conferă 
după părerea mea, la ora ac
tuală școala ca un criteriu ge
neral de valoare, reprezintă va
loarea generală a elevului. 
Dar mi se pare că tema dis
cuției noastre, este tocmai aceea 
de a vedea în ce măsură școala 
e capabilă să asigure tineretului 
posibilitatea de a confirma, a 
recunoaște valorile. Un tînăr 
care reprezintă o valoare și a- 
ceasta nu este recunoscută, ob
servată la timp, nu este încu
rajată, nu are suficientă tărie 
morală pentru a se dezvolta în 
condiții optime. Pe cîtă vreme 
un tînăr care manifestă unele 
aptitudini, destul de modeste, 
încurajate și dezvoltate perma
nent, poate să ducă la crea
rea de valori.

E foarte important acest lu
cru, de exemplu, dacă vorbesc 
de pregătirea unui muncitor 
pentru că muncitorul reprezintă 
adevărata valoare, 
besc 
buie 
rînd 
care
ceputul dezvoltării, pentru a se 
dezvolta în condiții optime în 
vederea exercitării meseriei 
pentru eare se pregătește.

Dacă ver
de el ca valoare tre

să mă gîndesc în primul 
la totalul aptitudinilor pe 
elevul le prezintă la în-
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sistem de
sancționare

a valorii
M. BENIUC : Eu cred că, în 

realitate problema este mai grea. 
Nu cred că școala poate să-1 
înarmeze în totalitate pe un tî- 
năr în așa fel încît atunci cînd 
se izbește de anumite situații po
trivnice valorii, el să le poată 
învinge prin propria sa forță. 
Atunci intră în funcțiune un fac
tor social și e meritul incontes
tabil al orînduirii noastre că dis
pune de acest factor care 
caută să depisteze toate aceste 
împrejurări și să le distrugă a- 
colo unde ele sînt, tocmai pen
tru ca să nu stînjenească dezvol
tarea adevăratelor valori.

LA BORA TOR UL

SOCIAL AL VALORII
Discuții consemnate

de VIORICA

DIACONESCU

ACVLIN CAZACU

S. PUȘCAȘU : Copilul trebuie 
cunoscut. Pregătirea psiho-pe- 
dagogică a unor cadre didactice 
hu este mulțumitoare. Nu spu
nem un lucru nou. Profesorii 
nu s-au apropiat de psihologie, 
de pedagogie și arunci manifes
tă un interes slab pentru cu
noașterea copilului. Problema 
cunoașterii copilului este pro
blema esențială, ajutorarea lui 
pentru autocunoaștere, a muncii 
cu familia. Tineri absolvenți ai 
facultăților noastre vin speriați, 
revoltați.

Un tînăr care a făcut faculta
tea de matematică sau fizică 
și a terminat cu diploma de o- 
noare întreabă : cum să lucrezi 
cu copii de la școala generală, 
asta este o înjosire. El trebuie 
să facă o muncă de cercetare 
științifică. îi explici ce frumoa
să este această muncă, ce no
bilă e misiunea lui șl foarte 
mulți din el părăsesc învăță
mîntul. Cred că în ansamblul 
acesta de probleme neapărat 
trebuie să subliniem și să ve
dem rolul creator al cadrelor 
didactice, al profesorilor, al 
formării lor, în așa fel încît să 
rezolvăm, să punem de acord 
sarcinile acestea, să-1 punem în 
situația să facă din copil ce do
rim noi, sau să-1 ajute să se cu
noască.

C. P. : Descoperirea, cultiva
rea, structurarea unor persona
lități valoroase profesional, mo
ral, soeial, în școală, este rezul
tatul unei necesități sociale. So
cietatea, progresul, cere o ase
menea migăloasă dar nobilă ac
tivitate.

A. CAZACU: Eu mi-am pus 
următoarea problemă : Ce este 
în fond promovarea, și ce con
diții trebuie îndeplinite pentru 
ca promovarea, mă gîndesc la 
promovare și accentuez aspectul

social, adică promovarea care 
se realizează în proporții de 
masă, adică nu la o păstrare a 
unor indivizi pe diferite funcții, 
individual, ci la o promovare de 
masă, la o generare â promo
vării dintr-o structură socială, 
pentru că promovarea ca sanc
țiune socială de tip pbzitiv este 
o expresie a optimei integrări a 
tineretului.

Optima expresie a promovării 
sociale este integrarea tineretu
lui. Dacă există promovare tre
buie să existe doi termeni: e- 
xistența unor valori care să de-

lurile. Prin mecanismele sale so
cietatea nu numai că îi asigură 
primatul valorii, îi impune de
opotrivă un sistem de exigențe 
mereu sporite fiindcă valoarea 
nu e un dat pentru totdeauna. 
Uneori, apare și fenomenul 
negativ al plafonării. în acest 
fenomen al plafonării, ceea ce 
apărea prin geneza sa ca per
sonalitate — valoare în proce
sul instructiv-educativ, ajunge 
în ultimă instanță ca persona
litate plafonată. în felul acesta 
pot apărea ciocniri între valori 
și nonvalori.

le adevărului si dreptății si eu 
sînt de acord că această per
manentă confruntare de idei și 
opinii, garantează însuși progre
sul, indiferent la ce nivel se pro
duce.

ACULIN CAZACU: Părerea 
mea este că acestui sistem, îi co
respunde o necesitate de reîn
noire care are totdeauna un sens 
pozitiv.

V. BUNESCU : Eu cred că 
reprimenirea noastră trebuie să 
înceapă cu actul de pregătire a
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vină obiect al promovării, exis
tenta unei structuri sociale care 
să permită promovarea acestor 
valori.

Existența valorii sau perso- 
nalității-valoare este premisa 
promovării. Dacă ne oprim în 
faza premiselor promovarea ca 
atare nu se produce. Mai e ne
voie ca structura socială însăși 
prin care se plasează aceste per
sonalități, valoarea să aibă ast
fel de mecanisme sau să func
ționeze în așa fel încît să-și a- 
sigure optim valorile care i se 
propun. E o fericire pentru ti
neretul nostru că societatea 
noastră socialistă dispune de un 
asemenea sistem. Ea îi oferă tî- 
nărului posibilitatea de a-și ma
nifesta toate năzuințele și idea-

C. P.: Valoarea, personalita
tea închegată cu attta grijă pe 
parcursul multor ani se cere 
înzestrată cu acea forță eare 
s-o facă operațională împotriva 
nonvalorii.

M. BENIUC : Eu aș promova 
această luptă dar în ce sens ? 
Ca școala să meargă dincolo 
de dezvoltarea aptitudinilor. 
Problema care se pune e aceea 
de caracter pentru că eu tre
buie să am garanția că lupta 
care se va da va fi o luptă o- 
nestă și nu pot să fac educația 
elevilor decît în sensul for
mulei : „Amicus Plato sed magis 
amica veritas" încît în momen
tul cînd un tînăr ridică vocea 
s-o ridice într-adevăr în nume-

tuturor generațiilor în direcția 
asta, deci ne revine o mare par
te de răspundere în reprimeni
rea noastră.

Ne rămîne această sarcină, 
care are pentru fiecare din noi 
semnificația nu doar a unui act 
social ci în primul rînd, moral.

A. CAZACU: Trebuie core
lată promovarea valorilor cu se
lecția de valori pe care le pri
mește. Am pus problema să a- 
nalizez relațiile dintre aceste 
grupuri, recte, relațiile dintre 
generații, după structura lor 
socială. Și am tipolocizat elimi- 
nînd la maximum grupurile pe 
care le-am avut în seamă.

raport cu etalonul social 
verifică etalonul școlii. Sir 
fapt că am terminat o uni\ 
tate, o facultate, nu îmi di 
ranția că sînt purtătorul 
valori ci al unei diplome, 
ploma aceasta dacă nu are 
perire prin calitățile mele 
sonale, prin sistemul de \ 
pe care l-am încorpora^ îi 
țiunea formativă a procesul 
învățămînt, procesul educ 
nai, înseamnă că confrun 
mea se face sub aspectul 
foi de hîrtie care se cheam 
plomă și nu are suportul n 
etic al valorii. E problema 
și de calitatea individuali 
purtătorul de valori, de i 
tența lui prin ceea ce aduce, 
ceea ce oferă în această co 
tiție, confruntarea. Dacă c 
spadei cu care intri în : 
este de proastă calitate, spa< 
rupe. Rezultă deci pe (plar 
cial — necesitatea instalării 
tutele a valorilor, pentru ci 
loarea respectivă să nu se 
gradeze, să nu cadă în sc 
cism și blazare și să se j 
realiza. Tutela aceasta a i 
rilor care asigură promox 
— este asigurată de o vali 
certă. Cînd tutela este proft 
de un om numai cu situație, 
nu reprezintă el însuși o vi 
re personală și nu este pi 
torul unui sistem de valor 
tunel această tutelă poate £ 
cheme nepotism și poate să 
pingă lucrurile înainte pe p 
lor negativă. Deci, trebuie f< 
multă atenție și grijă prei 
toare și pentru tînăra valoa 
pentru cel care asigură ti 
pentru că altfel adevări 
valori într-adevăr format» 
fie oprite in dezvoltare șl : 
valoarea să beneficieze de 
ceastă tutelă protecționistă 
care l-o asigură o poziție si 
lă șl nu un purtător de vale

M. BENIUC: Fără înd<

R. DASCALESCU: Valoarea 
pregătită de școală este supusă 
în momentul intrării ei în viața 

pe poziții de indepen- 
o confruntare. S-ar 
valoarea creată de 
nu reziste, etalonul

I activă de
dență la
putea ca 
școală să 
școlii să nu fie cel mai bun InI

Am luat efectiv structura ti
pologică a societății: muncitori, 
țărani, intelectuali, și am anali
zat intensitățile relaționale după 
cîteva tehnici sociometrice, în
tre fii de muncitori, fii de ță
rani, fii de intelectuali, și a- 
dulții muncitori, țărani, intelec
tuali. în total fiind deci trei ele
mente în fiecare termen al rela
ției — deci 9 cu trei în fiecare 
relație. Cea mai puternică rela
ție — nu numai cea sociometri- 
că ci și de observație comple- 
mentată cu interviuri, cu discuții 
largi, cu adulți, cu tineri etc. — 
cea mai puternică relație și în 
același timp și cea mai impene
trabilă în raport cu celelalte re
lații a fost relația fii de inte
lectuali — adulții intelectuali. 
Chestia aceasta mi 8-a verificat 
pe mai mulți ani la rînd adică 
a reieșit același lucru stabilind 
relațiile timp de trei ani cu a- 
celeașl colective. Ml-am pus pro
blema dacă nu cumva prin acest 
proces nu se creează un grup re
lațional elită care prin mecanis
mele sale, prin faptul că tinerii 
«e vor integra ulterior unor pro
cese sociale, autogenerează in
tegrarea dar nu în totalitatea 
sferei structurii sociale pe ra
muri, ci numai pe o latură, cu 
consecințe nefavorabile pentru 
celelalte. Temerile mi s-au con
firmat întrucîtva și am constatat, 
în mlcrocolectlvele cercetate, 
consecințe de ordin educativ ale 
acestei stări de fapt. Școala își 
propune tot ceea ce e mai fru
mos șl acționează pentru unitate, 
pentru omogenizare, pentru ca 
toți să albă posibilitatea de a re
cepta aceleași valori, dar prin 
niște mecanisme relaționale, se 
constituie această separare și a- 
tuncl promovarea mai apare în 
procesele educaționale tot ca în 
cazul nostru, al relațiilor fll- 
adulți sau în cadrul relațiilor

stabilite între niște secțiuni ale 
termenilor.

C. P.: Dar fenomenul oa a- 
tare nu este un fenomen de se
lecționare al valorilor, handi
capul pe care-1 dau microcolec- 
tivele de provenienți — din me
diul muncitoresc sau țărănesc, 

este mai mult de inserție socială 
nu de integrare socială, adică e 
mai mult raport între aceste 
microcolective. In clipa cînd se 
pune problema promovării, se 
pune problema competiției pe 
bază de potențial și nu pe bază 
de potențial operațional, atunci 
intervine într-adevăr problema 
veritabilă a promovării pe crite
rii de valoare. Există handicapul 
— și în această fază de compe
tiție ? Sau el se șterge datorită 
faptului că forțele care Intervin 
sînt acum — încep să fie — ega
le sau chiar să depășească for
țele unul grup în care relațiile 
sînt impenetrabile.

A. CAZACU: Părerea mea e 
că pe parcurs se atenuează, dar 
nu dispare, pentru că promova
rea este prin esență relațio- 
nistă.

însă, omul trebuie să simtă, < 
acolo unde este chemat i 
pună în evidență valoarea c 
bucură de apreciere, în ra 
cu pregătirea pe care o ar 
un moment dat. Dacă i se < 
apreciere pe care el șl ceila 
consideră inferioară, scade 1 
moment dat capacitatea sa 
ductivă sau creatoare și 
pierde. Deci, noi trebuie să a 
în permanență această g 
pentru generația nouă can 
ridică. Tot ceea ce este va 
re să fie sprijinit, rid 
Grija personală a fiecărui' ed 
tor constituie o aplicare pra< 
a întregului sistem social m 
de promovare pe care pari 
și statul le-au creat tineret 
țării noastre. A ajuta în a 
spirit înseamnă în fond, a in 
preta creator o lege de ar 

Ipe care se bazează umanis 
socialist creînd posibilitatea 
a învinge nu unui tînăr, ci 
neretulul, valorii, la încep 
unui marș care se vrea triur 
tor, în fond la începutul vi

Producția de acumulatori vii de 
| valori s-a încheiat ? Primul pas 

în viață, dincolo de școală, în- 
j seamnă un început al unei noi etape 

de definitivare și potențare a perso- 
H nalității purtătoare de valori. Pro-

_ priu-zis, aliajele miraculoase intră
| în proba de rezistență și calitate.

IDe aceea, într-o discuție viitoare, 
ne vom întîlni cu „Inspectorii de ca

litate ai valorii".

• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••« • • • •••
complexul de acțiuni (informă
rile și dezbaterile politico-ideo- 
logice, cadrul și metodica activi
tății Ateneelor studențești, a 
cluburilor, viața cultural-artis- 
țică, întrunirile sportive și ex
cursiile turistice) unitar ca țel 
formativ. S-a precizat că în a- 
cest mod organizațiile U.T.C. și 
asociațiile, viața universitară în 
ansamblu, solicitîndu-1 pe stu
dent, în calitate de participant 
activ, exigent și interesat ca 
purtător al unei opinii, contri
buie la desăvîrșirea personali
tății sale de intelectual și cetă
țean, îi prilejuiesc afirmarea

clară a cadrului activității de 
viitor, a obiectivelor celor mai 
însemnate care angajează în 
prezent acțiunea și răspunderile 
organizațiilor U.T.C. din facul
tăți, în raport de rolul însem
nat ce le-a fost conferit în so
cietatea noastră pentru forma
rea specialiștilor de mîine.

Sensul dezvoltării deosebit de 
dinamice a societății românești 
în ultimii ani — a spus vorbi
torul — este definit de activi
tatea creatoare a întregului 
nostru popor pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor sta
bilite la Congresul al IX-lea și

progresului social, le este adre
sat un apel permanent la mo
bilizarea capacității energiilor 
și entuziasmului lor înflăcărat, 
la înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru, fiecare la 
locul său de muncă.

în continuare, tovarășul Ion 
Iliescu s-a referit la răspunde
rile suplimentare ce derivă din 
creșterea atribuțiilor, a sferei 
de preocupări a organizației 
U.T.C., arătînd că rămîne un 
deziderat esențial perfecționa
rea activității acesteia prin în
lăturarea a tot ceea ce este for
mal, lipsit de maturitate orga-

A STUDENȚILOR
activă în viața socială a țării, 
pregătindu-1 pentru o mai preg
nantă și valoroasă afirmare ce
tățenească în viitor, prin intra
rea în producție (Victoria Nicu- 
lescu, din partea Politehnicii, 
Mircea Enache, de la Arhitec
tură ; Bucur Ionescu și Dan 
Bîrliba. de la Universitate).

Cu firesc interes a fost as
cultat de delegați cuvîntul to
varășului ION ILIESCU, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, care a supus atenției 
Conferinței esența problematicii, 
sugestii și indicații metodice 
prețioase pentru conturarea

la Conferința Națională. Măsu
rile de perfecționare a vieții 
social-politice și economice din 
țara noastră, elaborate și puse 
în aplicare de Partidul Comu
nist Român, vizează cu consec
vență dezvoltarea largă a de
mocrației socialiste, concentra
rea întregii energii a națiunii 
noastre socialiste, a tuturor for
țelor sociale, a tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de națio
nalitate, la viața politică a ță
rii, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului, la conduce
rea cu clarviziune a destinelor 
întregului popor. Tineretului, 
studențimii, forțe active ale

nizatorică, de forță de influen
țare asupra studentului. Cen
trul universitar București s-a 
dovedit a fi una dintre orga
nizațiile noastre puternice, ade
vărat laborator de experiențe. 
Sînt necesare însă noi eforturi. 
Să continuăm să dăm atenție 
formării profesionale și sociale 
a studenților, calității pregătirii 
lor de specialitate, contribuției 
de viitor la locul de muncă. în 
acest sens, sînt de avut îin ve
dere colaborarea permanentă cu 
factorii universitari pentru per
fecționarea procesului de învă
țămînt, dar și pe linia activită
ților complementare, avînd

drept țintă unică ridicarea ni
velului intelectual al studenți
lor, dezvoltarea pasiunii pen
tru cunoașterea problemelor 
științei și gindiril contempora
ne. îmbunătățiri sînt așteptate 
și în rezolvarea problemelor 
sociale studențești, acordînd 
grija necesară exercitării adec
vate a controlului obștesc în 
cămine și cantine. Desigur, la 
cunoașterea și rezolvarea tu
turor problemelor studenților 
pot colabora superior reprezen
tanții — studenți din consiliile 
profesorale și senate — cu con
diția exercitării reale a impor
tantei misiuni încredințate de 
colegi. O cerință importantă 
este reprezentată de necesitatea 
dezvoltării muncii de organiza
ție la verigile de jos, în ani și 
grupe de studiu, acolo unde se 
rezolvă de fapt problemele a- 
tragerii studenților la viața uni
versitară, participarea activă la 
viața socială. Vorbitorul a sub
liniat apoi importanța dezvol
tării opiniei active a studenți
lor față de multitudinea proble
melor vieții universitare, în 
combaterea fenomenelor nega
tive, a comportărilor necores- 
?unzătoare eticii universitare.
n activitatea de informare 

și dezbatere pe teme poli- 
tico-ideologice s-a recomandat 
organizațiilor U.T.C. din fa
cultățile Capitalei să con
tinue căutările novatoare în ca 
privește modalitățile de desfă
șurare, organizînd dezbaterile 
Intr-un cadru viu, atrăgător, 
fără a uita însă problemele fun
damentale de conținut la care

studenții așteaptă răspuns, in
teresați de marile confruntări 
de idei din lumea contempo
rană.

La încheierea Conferinței, re
prezentanții studențimii bucu- 
reștene au adresat Comitetului 
Central al partidului, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
un avîntat mesaj tineresc, 
simbol al dragostei nemăr
ginite și al devotamentului 
pentru Partidul Comunist 
Român. în textul telegramei 
se spune : „In aceste momente 
de puternic avînt în opera mă
reață de desăvîrșire a construc
ției socialismului, de progres șl 
prosperitate, cînd învățămîntul 
românesc cunoaște o dezvoltare 
neîntîlnită în istorie, vă trans
mitem, dumneavoastră, scumpi 
conducători al poporului român, 
sentimentele noastre de mulțu
mire fierbinte, de recunoștință 
pentru înalta responsabilitate 
cu care slujiți aspirațiile națiu
nii noastre socialiste pe drumul 
bunăstării materiale și spiri
tuale, pentru grija deosebită cu 
care vegheați zborul nostru 
înaripat spre culmile științei și 
culturii. Cu tot ce este curat în 
noi, cu tot ceea ce înseamnă 
demnitate tinerească, ne vom 
strădui să slujim Intereselor su
preme ale țării, idealurile sale 
de progres**.

ION TRONAO
Ca secretar al Comitetului 

organizației U.T.C. din Centrul 
Universitar București a fost 
reales tovarășul Traian Ștefă- 
neseu.

In laboratorul de rezistența materialelor al Facultății de construcții din Institutul politehnic din 
Cluj
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ABC Din lumea
celor care

I

treizeci șl două de iile la 
șaizeci de ani.

RADIOUL — DEPOZIT 
DE OCHELARI

CE AVEȚI ÎMPOTRIVA DACA SUNTEM TOTUȘI, 
PENTRU ?

Cititorii au aflat din numărul din 23 octom
brie 1968 despre ședința de alegeri a anului 
II al Facultății de chimie București și noi, cei 
în cauză, am dori să ne spunem părerea.

Despre inerția și indiferența unora dintre co
legii noștri s-a vorbit și anul trecut, s-a vorbit 
și la ședința de alegeri din acest an. Această 
inerlie este inerentă primului an de studenție. 
Este o problemă care implică o bună cunoaște
re a atmosferei dintr-un an de 147 studenți.

Un colectiv închegat se formează destul de 
încet Io nivelul unei grupe, cu atît mai mult la 
nivelul anului. E nevoie de timp, pentru a învin
ge timorarea, reținerea fiecărui student, pentru 
a-l apropia și a-l include în nucleul colectivului 
și a-l convinge să participe nu numai la viața 
unui grup de prieteni, ci la viața întregului an. 
În cadrul anului s-a format însă un nucleu care 
sperăm că va crește ajungînd la formarea unui 
colectiv închegat.

în ceea ce privește „apelarea la subterfugii 
procedurale pentru limitarea posibilității de 
exprimare liberă a opiniei", „prezența neîn
crezătoare a autorităților din afară", nu este 
cazul ședințelor anului nostru.

Cnarele didactice care au luat loc la masa 
prezidiului și cele care erau în sală, nu se a- 
fiau pentru prima dată la o ședință a noastră, 
erau oameni care ne-au ajutat să luptăm pen
tru formarea unui colectiv, care ne-au învățat 
să discutăm deschis problemele care ne. inte
resează. în nici un caz, nu au exercitat asupra 
noastră nici o presiune, pentru a vota „candi
datul prezidiului".

întregul an susține câ cei care au votat, nu 
au votat candidatii prezidiului, ci candidații 
studenților. După cum afirmă reporterii dv. este 
„dreptul tinerilor de a judeca și hotărî singuri 
către cine să se orienteze". Noi am judecat și 
am hotărît singuri

Majoritatea anului nostru e constituită din fe
te (122 tete și 25 băieți). La ședință au partici
pat 90 fete și 20 băieți nu cum au afirmat to
varășii reporteri, 100 fete si 10 băieți. E adevă
rat, diferența e mică, dar de ce_șă nu verifi
căm, cînd spunem că : „din 10 băieți aflați în 
sală, au fost aleși în birou 7"? Ne permitem, 
cu permisiunea tovarășilor reporteri, să facem 
o mică corectare : din 20 băieți aflați în sală, 
nu fost aleși 6. Comitetul UTC pe an a fost con
stituit, nu din „7 băieți și două fete", ci din 
„6 băieți și 3 fete".

Ținem să menționăm că reporterii dv. ne-au 
ajutat totuși să vedem încă o dată necesitatea 
formării colectivului și asigurăm, totodată, pe 
toți cititorii.că si la viitoarele alegeri, prezidiul 
va veghea ca studenții să-și aleagă liberi re
prezentanții.

FLORILE AU

Studenții anului II . 
al facultății de chimie 

București

RAMAS PE CATEDRA

Intenționat, am lăsat să treacă o vreme după 
Ziua învățătorului și apoi să vă scriu cele de 
mai jos. Ăm făcut-o pentru ca nimic să nu um
brească sărbătoarea celor care ne-au pus con
deiul în mînă și care ne-au urmărit pașii în anii 
cînd fiecare am făcut ucenicia înfr-ale culturii și 
științei. în ce mă privește, am făcut liceul seral 
și mă pot lăuda că am obținut rezultate bune. 
Munca pe care o desfășor în prezent (întreți
nerea tehnică a instolotiilor de centralizare si 
telecomandă, instalații care asigură securitatea 
transporturilor pe calea ferată) îmi dă nebă
nuite satisfacții. O bună parte din acestea se 
datorează profesorilor mei 
culce din București cărora 
QÎnd de recunoștință

Nu mică mi-a fost însă 
flat, anul acesta, un lucru ___
eram obișnuiți să acordăm profesorilor și pro
fesoarelor, de Anul Nou, la 1 și 8 martie o mi
că aientie constînd dintr-o felicitare și^un bu
chet de flori. Anul acesta, de mărțișor și chiar 
de 8 martie, tovarășele profesoare au refuzat 
să primească flori pretextînd un ordin care le-a 
interzis acest mic „dar" al elevilor.

întreb Ministerul Învățămîntului : oare a exis
tat un om care să oprească gestul de o gin- 
oașă recunoștință pe care fiecare elev ii face 
lată de profesorul său ? înclin să cred că e o 
eroare, o neînțelegere. Toți dascălii noștri tre
buie să primească Hori — micul și megalcbi- 
lul omagiu al celor care le sînt sau le-au fost

de la liceul Ion Ne- 
le port mereu un

mirarea cind am a- 
neplăcut. Noi, elevii

CU „P0UC0RSMUF!
Navigatorul solitar Chi

chester sau. ca să alegem 
un mai la îndemînă punct 
de comparație 
arhi-cunoscutul 
„Sportul- au de curind noi 
concurenți la popularita
te. Bătrinul Mureș, brăz- 
dlnd în drumul său de mi
lenii podișul transilvănean, 
a purtat pe apele sale, de-a 
lungul a 400 km, două 
mici bărci pneumatice. In 
ele, cei patru „Poli - Cor
sari" : Dragomir Theodor, 
Petrescu Constantin, Butu- 
ră Mircea și Simescu A- 
drian, toți studenți la In
stitutul politehnic bucureș- 
tean. Timp de 10 zile, bâr- 
cuțele au oferit un specta
col inedit și un fertil su
biect de conversație curio
șilor înșiruiți pe mal pe por
țiunea Deda — Reghin — 
Tîrgu - Mureș — Iernut — 
Alba Iulia.

Temerarii politehniști 
n-au pornit-o desigur în 
josul Mureșului numai de 
dragul 
carnețelele lor s-au 
numeroase impresii, 
cunoscut 
datinile 
văzut cu

indigen, 
echipaj

senzaționakilui. în 
strîns 

au

au

nu cuvîntă
INVENTATORUL 

DESENELOR ANIMATE...

Luduș, volbura apelor se 
transformă în kilowați.

Dăm aici, pentru cei ce 
doresc să le calce pe urme, 
și alte date legate de expe
diția 
Hrana : 
te._ de 
început 
multă

..Poli-Corsari lor-, 
în mare parte peș- 
la sursă. Privită la 
cu ceva cam prea 
neîncredere. ex-

cursia a fost organizată 
sub egida Biroului de tu
rism pentru tineret, bene
ficiind de sprijinul tov. Mu
gur Frattzei, șeful Comi
siei de turism din Centrul 
universitar București. Nu 
râmi ne decît ca cei 
drept să 
viitor inițiative ca cea 
acestor 
îndrăgostiți 
aventură și

în 
încurajeze și pe 

a 
temerari studenți 

de drumeție, 
cunoaștere.

ION BABARADA- 
JILLET

URSUL
• Puii de urs la 

naștere cîntăresc 
doar 300—400 gr. Ca 
să ajungă „moși 
martini" ei trebuie 
să crească în greu
tate de 600 de ori 
decît au la naștere, 
în timp ce puii ce
lorlalte animale 
cresc doar de 20—40 
de ori. față de greu
tatea lor inițială.
FLUTURII
• Au cel mai a- 

dînc somn, mai greoi 
decît al tăietorilor 
de lemne. Unele 
specii dorm dte 14 
ore, timp în care pot 
fi transportați la 
mari depărtări — 
dacă nu sînt deran
jați de pe floarea 
pe care s-au așezat

...nu este Walt Disney, nici 
vreun alt cineast de la Holly
wood, ci francezul Emile 
Cohl. Acesta a imaginat sis
temul după care se produc 
astăzi atitea filme de desene 
animate, dar neavînd mijloa
cele necesare pentru a-și 
pune ideea în practică, a 
vîndut-o la Hollywood, unde 
ea a căpătat atîtea forme a- 
tractive.

CLIMA Șt MORBIDITATEA

Eschimoșii din vecinătatea 
Polului Nord nu mor nici
odată de cancer sau diabet, 
în schimb, suferă foarte 
frecvent de arteroscleroză. 
O maladie destul de răspân
dită printre ei este, de 
menea, gripa.

Deși tehnica modernă per
mite imprimarea prealabilă 
a aproape tuturor emisiuni
lor radiofonice, iată că o în- 
tîmplare care putea să sfîr- 
șeașcă rău, a determinat o 
decizie la radiodifuziunea 
franceză. Un profesor care 
trebuia să vorbească la ra
diodifuziunea franceză, 
dat seama în 
ment că și-a i 
acasă, și că 
să-și citească 
rocul a fost 
Improvizației _ _______
tul a trecut aproape neobser
vat. Dar radiodifuziunea a 
luat măsura de a se aprovi
ziona cu cîteva seturi de 
ochelari, pentru viitorii ui
tuci, care ar putea provoca 
momente penibile pentru e- 
misiune.

și-a 
ultimul mo- 

uitat ochelarii 
nu va putea 

conferința. No- 
că avea darul 
și că inciden-

ase- OCHII TRĂDĂTORI

TIMPUL MEDIU-

unei 
pă-

CURIER EDITORIAL
FRIEDRICH DURRENMATT : „JUDECĂTORUL Șl CĂLĂUL'

Volumul cuprinde trei nuvele-roman (cea care dă titlul, pre
cum și „Făgăduiala**  și ,Pana de automobil1*),  toate de mare 
notorietate. In genul atît de antrenant al romanului „polițist*  
elvețianul Durrenmatt aduce idei noi și valoroase, pigmen- 
tîndu-le cu reflecții profunde asupra naturii umane.

EDGAR ALLAN POE : „SCRIERI ALESE"

Poate nici o figură a literaturii universale nu iradiază atîta 
mister tenebros ca aceea a scriitorului și poetului american 
E. A. Poe. Dar nimeni nu-i contestă genialitatea, iar valoarea 
operei sale îi stă drept chezășie. Așupra acesteia ne putem face 
o imagine precisă, căci volumul cuprinde aproape toată creația 
sa (în versuri și proză).

L CASTELLANI, L GIGANTE : „6 AUGUST"

Este o istorie a bombei atomice, de la hotărîrea producerii ei 
și pînă la lansarea ei criminală deasupra Hiroshimei. Interesul 
este puternic captat de numeroasele fotografii și ilustrații, une
le inedite, care prezintă secvențe ale acestei tragedii.

.„de vindecare a 
plăgi de 10 centimetri 
trați Ia om este de șase zile 
la virsta de șase ani și de

ABC

r

l

Un criminolog din New 
York și un coleg al său, pro
fesor oftalmolog, au supus 
autorităților statului Wa
shington o metodă nouă, 
pentru identificarea crimina
lilor „mult mai rapidă și 
mai sigură" decît cea clasi
că. In loc de amprente digi
tale, cei doi americani înre
gistrează ochii bandiților. 
Ziarul care inserează această 
Informație pretinde că noua 
metodă dă rezultate specta
culoase.

Se pare că și elefanții s-au

convins ca sportul e un reme

diu împotriva obezității

Cu respect 
TIBERIU CIOATA 

Fâurei

Dincolo de Țara Oașului, 
s spre Maramureșul de-un 
;oresc indescriptibil, tră
ite și creează întemeietorul 
spirat al unui cimitir unic 
in originalitatea lui. Crea
tul se numește Stan Pătraș 
? lăcașul definitivului re
us a fost botezat de nume- 
șii vizitatori : „Cimitirul 
seliei**.
Paradoxal sau nu dar im- 
esia e alta decît cea dată 

un asemenea loc ce te 
edispune la reculegeri me- 
ncolice.
Meșterul e un țăran vigu- 
s cu mîini ca două rădăcini 
i copac cu care cioplește 
nanul cum nimeni altul.
Meșterul cioplește cruci, Ie 
crustează și unge rănile 
mnului cu culori vegetale, 
a le șterge nici ploaia, nici 
ntul. nici timpul.
Meșterul scrie versuri sin- 
tizînd biografii. Biografiile 
lor dispăruți cuprinse în 
ndurile parcimonioase ale

OCT. PĂUN

ANUNȚ

24 noiembrie,

viața, portul și 
mureșenilor, 
ochii lor cum, la

cadrelor
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INVITAȚIE PENTRU
VIITORII STUDENȚI 

AI FACULTĂȚII 
DE MATEMATICĂ

Duminică, 
orele 10, in aula Facultății 
de drept din b-dul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 64, va avea 
loc o intîlnire a 
didactice și studenților Fa
cultății de matematică a L- 
niversitâții. cu elevii clase
lor a XH-a din liceele 
bucureștene. care vor să de
vină studenți ai acestei fa
cultăți.

Despre multiplele aspecte 
ale pregătirii viitorilor can
didați. ale concursului de 
admitere $i ale primelor date 
din viața de student, vor 
vorbi acad. prof. N. Teodo- 
rescu, decan al facultății, 
acad. prof. Gheorghe Mihoc, 
acad. prof. Grigore Moisil,

specialiști în diverse dome
nii de aplicare ale matema
ticii, studenți.

Intîlnirea este organizată 
de» Facultatea de matemati
că. Societatea de matemati
că și revista „Viața studen
țească*.  Alături de elevi, sînt 
invitați să participe profeso
rii de matematici din licee. 
Cu această ocazie, vor fi 
puse în discuție bazele orga
nizatorice ale unui cerc de 
matematică pe Capitală. In 
acest cerc, elevii vor bene
ficia de posibilități superi
oare de informare și studia, 
sub competenta îndrumare 
a cadrelor didactice de 
Facultatea de matematică.

Direcția generală a organizării difuzării 
presei informează :

Se pol contracta abonamente pentru anul 
19fi9 la presa ROMANĂ și STRĂINA la toate 
oficiile și agențiile poștale.

Aceste unități vă oferă spre consultare cata
loage ale presei române și străine.

CIMITIRUL VESELIEI
unui catren sînt îndeobște 
satirice. Și de cele mai multe 
ori viitorii răposați iau act 
încă din timpul vieții de fe
lul în care vor dăinui în me
moria consătenilor.

Iată unul care, datorită ex
cesului de zel depus în con
sumarea băuturilor alcoolice, 
și-a scurtat singur linia vie
ții. Meșterul îl face stînd la 
masă, cu totul sprijinit, ati
tudine de crîșmă. avînd în 
dreapta umbra amenință
toare a unei sticle pe care 
scrie clar 60 de grade !

O femeie văduvă, iubeață 
și nestatornică, văzută ca o 
prezență planturoasă e con
știentă că-și va ispăși păca
tele în ambianta puțin plă
cută a... iadului.

Sînt însă și excepții. Adică 
nu toate inscripțiile sînt sa
tirice. Unele sintetizează pa
siunile terestre ale decedați- 
lor înțelese ca meserie sau 
profesie.

De unde a învățat Stan Pă- 
tras să rîdă în fața morții ? 
Cine i-a transmis această în
țelepciune ?

Cine i-a învățat pe locui
torii acestui sat maramure- 
șan care se cheamă Săpînța 
să nu se teamă de moarte ?

Să ne amintim de daci !
La înmormîntările din sat 

concură și un poet popular 
care citește o mică baladă în 
care, cu aceeași tentă ironi
că sînt trecute în revistă zi
lele și faptele celui plecat 
dintre

Stai 
grasă, 
apleci 
te, t

sorbi claritatea culorilor si 
deodată ai sentimentul pal
pabil al eternității- Si simți 
nevoia să rîzi, să te bucuri 
de franchețea atitudinii, de 
umorul subțire al meșterului, 
de acceptarea senină a aces
tor biografii din partea celor 
ce visează un asemenea ioc 
de veșnică odihnă. Faima 
meșterului s-a întins mult 
peste hotarele satului și soli- 
citanții se asigură din timp 
de beneficiile unei asemenea 
cruci. Am văzut ..cruci fără 
stăpin-. adică stăpînul nu 
murise încă dar și-o coman
dase din timp pentru orice 
eventualitate și acum, venea 
din cind in cînd sâ-și vadă 
locul viitoarei amplasări, mi- 
nunîndu-se de veridicitatea

chipului cioplit pe cruce și a 
versurilor ce-i sintetizau 
viața.

In casa meșterului, ciopli
tă din bîrne masive de lemn, 
se odihnește pe masă cartea 
de onoare în care stau cali
grafiate semnături anonime 
și semnături ilustre de cărtu
rari români și străini.

Din noianul de impresii 
scrise sub semnul prețiozită
ții, din sferturile de frază 
admirative, aleg un singur 
cuvînt scris in limba lui 
Moliere și care închide în 
rezonanța lui exclamativă 
impresia covârșitoare pe care 
acest loc o lasă în mintea 
vizitatorului : fantastic !

MIRCEA MICU

! vii.
în cimitirul cu iarba 
verde și catifelată, te 
peste crucile încrusta- 

descifrezi inscripțiile,
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Consiliul de familie, a început 
în urmă cu 30 de ani cînd Gri- 
guță a absolvit, cu chiu cu vai, 
și cu plocoanele lui mami, cele 
șapte clase elementare. Atunci în 
camera care se cheamă sufrage
rie a fost invitat unchiul Bum
burel, tușa Fleanca, tanti Pala
vră de la etajul III, și bineînțeles 
mami și tați. Toți și-au pus 
aceeași întrebare : „Ce să se facă 
Griguță, că e băiat mare ?“ Au 
discutat un an, doi, șapte, trei
zeci bătuți pe muchie. Toți își 
sparg capul numai Griguță care 
este acum în floarea tinereții 
(48 de ani) fumează liniștit 
„Snagov**  și așteaptă ca în sfîrșit 
consiliul Sa treacă la hotărîri 
concrete. „Eu zic — începe un
chiul Bumburel deschizînd a trei 
mia ședință — că Griguță să intre 
la seral și să-și termine liceul, 
apoi facultatea. în primul caz, 
înseamnă că absolvind liceul se 
face funcționar**  „Și mă rog cum 
se cuvine, funcționar nu e bine?* 4
— întreabă tușa Fleanca. „în
trebarea matale, tușă, rimează 
dar funcționar parcă nu e cine 
știe ce“, își dădu cu părerea 
tata. „Stați că nu e chiar așa
— sări tanti Palavră — în fond 
de ce nu e bine ? Întîi funcțio
nar, apoi șef de serviciu, mai 
apoi...**.  „Nu ține — intervine 
unchiul Bumburel — nu ține 1 
Mai sus nu se poate ajunge fără 
studii superioare!“. „Să admi
tem cealaltă 
tinuă tanti 
femeia care 
ideie fid ea
Reușește deci la facultate. Ei,

dacă reușește înseamnă că e un 
om făcut. Cu studii superioare e 
altă poveste, poate ajunge chiar 
director. Și dacă ajunge direc
tor, pînă la director general nu 
mai e decît un pas. Său poate 
dă la artă dramatică.

în cazul acesta vom avea un 
al doilea Raj Kapour. în rolul 
Vagabondului ar fi colosal. Nu 
ați văzut cu cîtă măiestrie i-a

PER
SPEC.
TIVE

luat ceasul lui nea Bumburel ?“. 
„Nu ține — intervine iar mami. 
Nu concep ca băiatul meu să fie 

eu ; 
de 

trac

perspectivă — con- 
Palavră care nu e 

să renunțe la o 
cît de nelalocul ei.

actor, comediant. II știu 
întotdeauna cînd e vorba 
muncă, bietul copil are un 
formidabil".

Tanti Palavră mai are 
îjpște perspective pentru „micuț**.  
„Să zicem că rămîne cu studiile 
pe care le are, în fond eu am fă
cut patru clase în 8 ani și tot 
m-am măritat. Să zicem că face un 
curs de calificare la locul de 
muncă. Deci poate deveni să zi
cem... sticlar. Păi știți voi cine a 
făcut candelabrele acelea de la

însă

Ateni ? Sticlarii !“ „Nu, sticlar, 
nu vreau — țipă mami. Daca 
bietul copil cade într-un cuptor 
ce-o să devină ? Farfurie ? Glas
tră ?“ „Stai coană Mițo că poate 
se califică și intră la o fabrică 
de hîrtie" — continua perspec
tivele madam Palavră. „Dar 
dacă cade micuțul în pasta aceea 
din care se face hîrtia ? Atunci 
să scrie toți cu cerneală pe co
pilul meu ? Ba unii folosesc și 
pasta". 
Fabrica 
unchiul, 
produce 
alea cu , c
corespondența diplomatică. Deci 
eu zic să meargă aici să se ca
lifice". Mami căzu de acord, să 
se califice la Fabrica din Ghim
bav și dacă — ferească Dum
nezeu cade în pasta aceea — o 
să ajungă și în străinătate. Deci 
toți au fost de acord ca Griguță 
să ajungă în caz nefericit fie 
chiar și hîrtie.

Si cum mami mîncase cam 
multă dulceață dădu fuga pînă 
la baie. Se întoarse însă urlînd 
cît o ținea gura: „Vai copilul 
meu, ce a ajuns copilul meu ?" 
„Ce-a ajuns ?“ întrebară cu toții. 
Mami scoase la iveală un sul de 
hîrtie,
15 în 15 centimetri, și citi în
grozită „Fabrica de 
Ghimbav".

Consiliul de familie a 
suspendat pentru o oră. în 
mai e timp că doar n-au intrat 
zilele în sac.

„Să zicem că intră la 
din Ghimbav — spuse 
E, aici, știu eu că se 
șervețele de masă, din 

floricele și hîrtie pentru

din aceea perforată din

hîrtie

fost 
fond

GH. NEAGU

SEARA
LIRICA

ORIZONTAL: 1)
Autorul cunoscutei 
poezii „Sara pe deal". 
2) Petrecere... de 
seară — Curs... de 
limba spaniolă. 3) 
Cuprinsul serilor ! — 
A se expune. 4) A 
scris poezia „Amur
gul". 5) Chiot — 
Drum de vară pînă-n 
seară — Cuget ! 6) 
Floarea somnului —. 
Nu-s de fiecare zi. 7) 
Deschide vorba ! — 
Poet clasic german, 
autor a nenumărate

vesperale 
seara se 

„Seara 
pădurea**  

Ca serile 
îndrăgostiților — In
terjecție canină. 9) 
Perlă nocturnă — A 
scris „Zece zile care 
au zguduit lumea**.  
10) Acei — Se lasă 
seara.

poezii 
(„Molcom 
așterne", 
străbătînd 
ș.a.). 8)

VERTICAL : 1)
„Sprinceana serii și-a 
închis tristețea**,  iată 
una din poeziile sale

tracto- 
cimp și 
scuipîn- 
a mărit

Era spre seară și șoseaua 
se învăluise in culorile soa
relui și el ar fi vrut să a- 
jungă la munții aceia ca- 
re-1 înghițeau. Dar soarele 
s-a făcut nevăzut și în Jo
cul lui a rămas numai dru
mul pe care călătorise.

Curind acolo a răsărit o 
stea și el a mărit 
s-ajungă mai repede, 
110, 120 de kilometri 
și treceau camioane 
ruțe și tractoare și 
strecura printre ele

mărit viteza la 140 km pe 
oră și bascul unui 
rist a zburat peste 
o babă se închina 
du-și in sin, și el
viteza la 160 pe oră și stea
ua aceea era acum aproape, 
tot mai aproape și nu peste 
multă vreme șoseaua s-a ri
dicat ca un pod pînă la ea, 
și el a respirat ușurat 
pentru totdeauna :

— Am ajuns !

șl

viteza 
, 100 
pe oră 
și că- 
el se 
și a

— Stau în liniște. 2) 
Zi de zi. seară de 
seară — Filme cu... 
autovizionare. 3) Ali
fie — Apus (pl.). 4) 
întreaga fire — Zer ! 
5) Te întoarce ! — 
Pictor român, crea
torul unui „Peisaj în 
amurg1*.  6) Dulceață 
a penumbrei — El și

ea ! 7) Pe un picioT 
de plai — Curge ! 8) 
Constelație cu roți — 
Fiu al lui Poseidon 
și al Geei. 9) Pană — 
Clasicul trubadur în 
faptul serii. 10) Vine 
seara tîrziu — Poezie 
de slavă.

B. BOLTEANU 
student

BARBA
Barba Iui era a unui ins 

născut să fie luat în seamă, 
să se impună dintr-odată 
și definitiv. Nici ochii, nici 
nasul și nici conformația 
gurii nu erau în stare să-i 
exprime firea ca barba a- 
ceea zvîcnită înainte și a- 
ducînd, de departe, cu două 
săbii încrucișate.

Pornit împotriva bărbilor 
șeful de birou i-a atras a- 
tenția s-o radă. Fierbînd 
de indignare și pus pe lup
tă crâncenă el a făcut o 
mulțime de memorii adu- 
cînd în favoarea dreptului 
de a o purta tot felul de ar
gumente printre care și pe 
acesta : „De ce să n-o 
port ?“

Și, firește, a cîștigat.
Dar numai după cîteva 

zile de la obținerea victo
riei a venit Ia serviciu fără 
barbă. Femeia de care se 
îndrăgostise îi șoptise 
dulce :

— Scumpule, m-ai cuce
rit. Acum, du-te la frizer.

URCUȘ
„Să urci — i se spuse — 

cu propriile tale picioare.
„Fără propte."
„Fără nici 

proptă**.
EI păru să 

se prinse de 
mei.

Și trase. Și
...pînă și Ie rupse.

un fel

înțeleagă 
urechile

trase...

de

șl 
cis-
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Ședințe de constituire a
Consîliitor județene ale

Frontului Unității Socialiste
Zilele acestea în numeroase 

orașe reședință de județ au avut 
loc ședințe de constituire a Con
siliilor județene ale Frontului U- 
nității Socialiste.

La ședințele, de constituire au 
luat parte membri ai comitetelor 
județene ale P.C.R., membrii bi
rourilor organizațiilor de masă, 
obștești și profesionale care au 
aderat la Frontul Unității Socia
liste, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din mari întreprinderi, in
stituții, unități agricole, persona
lități științifice și culturale, care 
au fost desemnați să facă parte 
din consiliile județene ale Fron
tului Unității Socialiste. La ședin
țele de constituire a Consiliilor 
județene ale Frontului Unității 
Socialiste din județele Alba, Bis- 
trița-Năsăud, Covasna, Hunedoa
ra, Sibiu și Satu-Mare.au parti
cipat reprezentanți ai Consiliilor 
județene ale oamenilor muncii .de 
naționalitate maghiară și germană.

In cadrul ședințelor au luat 
cuvîntul primii secretari ai comi
tetelor județene de partid, care 
au subliniat însemnătatea consti
tuirii Consiliilor județene ale

Frontului Unității Socialiste, ca 
urmare a măsurilor preconizate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
octombrie ă.c. Vorbitorii, referin- 
du-se la cuvîntarea rostită de to
varășul Nioplae Ceaușescu în ca
drul ședinței de constituire a Con
siliului National al Frontului Uni
tății Socialiste, au relevat impor
tanța și rolul Frontului Unității 
Socialiste în viața politică și so
cială a țării, întărirea unității 
moral-politice a poporului în o- 
pera de construire a socialismu
lui, dezvoltarea democrației so
cialiste. Scoțînd în evidență faptul 
că la baza programului Frontului 
Unității Socialiste va sta politica 
internă și externă a Partidului Co
munist Român,. .chezășie pentru 
dezvoltarea bazei materiale a so
cietății noastre socialiste, vorbi
torii au arătat că, prin înființarea 
Frontului Unității Socialiste, oa
menii muncii din întreaga țară au 
posibilitatea să contribuie și mai 
activ la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului, la promovarea 
intereselor economice și sociale 
ale poporului nostru.

La ședințele de constituire a

Consiliilor județene ale Frontului 
Unității Socialiste au fost prezen
tate planurile de măsuri ce ur
mează a fi luate pentru consti
tuirea consiliilor municipale, oră
șenești și comunale ale Frontului 
Unității Socialiste, precum și ac
țiunile ce vor fi întreprinse în 
vederea pregătirii alegerilor de 
deputați în Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare, 
care var avea loc la 2 martie 1969. 

în cadrul ședințelor de consti
tuire au fost alese birourile Con
siliilor județene ale Frontului 
Unității Socialiste. Ca președinți 
ai consiliilor județene ale Fron
tului Unității Socialiste au fost 
aleși tovarășii: George Homoș- 
tean — Alba ; Adalbert Crișan — 
Bistrița-Năsăud ; Carol Kiralv — 
CoVasna ; Constantin Dăscăleseu 
— Galați; Gheorghe Paloș — 
Gorj ; loachim Moga — Hune
doara ; Gheorghe Necula — 
Ilfov;- Constantin Drăgoescu — 
Mehedinți; Ștefan Boboș — 
Neamț; Iosif Uglar — Satu 
Mare ; Nicolae Gavrilescu — Si
biu ; Marin Drăgan — Teleor
man ; Petre Dănică — Vîlcea.
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Frumosul hotel „Trotuș" 
din Orașul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej

• Azi, la orele 14, pe stadionul 
„23 August", România — El
veția în preliminariile C M. 
de fotbal

Tovarășul Mihai Dalea 
s-a înapoiat de la Budapesta

Vineri dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Buda
pesta, tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., care a 
participat la lucrările Comisiei 
pregătitoare a Consfătuirii inter
naționale a partidelor comunixte 
și muncitorești.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, erau prezenți tovarășii

Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Jozsef Vinee, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Plecarea în Turcia 
a ministrului aiaccrilor externe
al Republicii Socialiste România

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. 
Cornelia Mânescu. a plecat vineri 
dimineața în Turda, unde, la in
vitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Turcia, Ihsan 
Sabri Caglayangil, va face o vizi
tă oficială între 22 și 28 noiem
brie.

în continuare, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al gu
vernului imperial al Iranului, Ar- 
deshir Zahedi, ministrul afacerilor 
externe, Cercetai Minescu, va 
face o vizită oficială în această

• Mftna, la orala 1% In salo 
Floroasca România — Caho- 
slovooa la handbal mas

culin.

Manifestări consacrate aniversării 
semicentenarului unirii

Transilvaniei
ÎN CADRUL manifestărilor 

prilejuite de aniversarea a 50 
de ani de la unirea Transilva
niei cu România, la muzeul de 
istorie al județului Dîmbovița 
a fost deschisă o expoziție de 
documente fotocopii, fotografii 
și alte materiale care oglindesc 
acest eveniment.

SĂRBĂTORIREA semicen
tenarului unirii Transilvaniei 
cu România a prilejuit vineri 
în Capitală numeroase manifes
tări cultural-artistice. La Casa 
de cultură a aectorului 6, la

cu România
Clubul I.S.B. și la Liceul nr.
38 au avut loc simpozioane pe 
această temă. Casa de cultură 
a tineretului din sectorul 3 a 
găzduit montajul literar cu 
tema „La Sarmizegetusa stă 
mîndru Decebal“, iar Clubul 
Iprofil-București, medalionul 
literar „George Coșbuc și Liviu 
Rebreanu, militanți pentru uni
rea Transilvaniei cu România". 
De asemenea, elevii Școlii ge
nerale nr. 132 au organizat o 
serbare, al cărei program a ilus
trat evenimentul Unirii Tran
silvaniei cu România.

Balcaniada de scrima

4 ZIUA A DOUA
^51 a fost ziua I a Balcania

dei de scrimă, consemnată în pa
ginile ediției de debut a elegan
tei întreceri, cu 7 finaliști ro
mâni, din 12 posibili, în luptă 
pentru două titluri și tot atîtea 
medalii de aur.

Și a urmat ziua a doua cu dis
pute la fel de pasionante, de astă 
dată la floretă și spadă. Și din 
nou 7 finaliști români : patru flo- 
xeriste : E. Iende, L Drîmbă, O.

MERIDIAN
• Ieri a eoelt In Capitali 

echipa de fotbal a Elveției, 
care va întflnl astăzi pe sta- 
dionnl „23 Angnst" geleețle- 
nita țirii noastre. într-nn

| meci contlnd pentru prelimi
nariile campionatului mon
dial. Jocul începe la era 
14.00.

• In barinul acoperit de
pe Insula Margareta din 
Budapesta au început ieri 
meciurile unei grupe a „Cu
pei campionilor europeni- 
la polo pe apă. Echipa Di
namo București a învins cu 
scorul de 14—3 (2—0, 5—1,
4—1, 3—1) echipa Arkonia 
Szezecin. Zahan a marcat 4 
puncte. Akademik Sofia a în
trecut cu 8—6 (1—2, 3—2, 2—0, 
2—2) pe Ruda Hvezda Kosice 
(Cehoslovacia).

• Reprezentativa mascu
lină de handbal a R-F. a 
Germaniei a jucat la Reyk
javik ca selecționata simila
ră a Islandei. Hndbaliștii 
vest-germani au obținut vic
toria cu scorul de 24-19 
(10-8).

• In cursul lunii ianuarie 
vor avea loc pe teren aco
perit la New York mai mul
te concursuri internaționale 
de atletism. La aceste con
cursuri și-au anunțat parti
ciparea și ațlețîi francezi 
Colette Besson, campioană 
olimpică la 400 m. plat, Wa- 
doux, Berger, Dufresne, 
Saint-Rose și D’Encausse.

• în cadrul turneului in
ternațional de fotbal de la 
Kinshasa (Congo), echipa 
locală „Leopards" a învins 
cu scorul de 3-1 (2-1) echipa 
braziliană Bonsucceso Rio 
de Janeiro. F.C. Tunis a în
trecut cu 3-0 (1-0) echipa 
Ismaeli (R.A.TL).

• Selecționata de fotbal a 
TJ.R.S.S. va întreprinde un 
turneu de cîteva meciuri în 
America de sud. Fotbaliștii 
sovietici vor evolua între 15 
februarie și 14 martie to 
Brazilia, Chile, Columbia, 
Uruguay și Venezuela.

© în prezent se duc trata
tive pentru organizarea unui 
meci pentru titlul mondial 
de box la cat. grea dintre 
deținătorul centurii Jimmy 
EU*s  (versiunea statului 
New York) și Billy Walker 
(Anglia). Meciul ar urma să 
r’bă loc la 25 martie la 
Mhmi Beach sau Londra.

• La Frankfurt s-a dispu
tat returul meciului dintre 
forma ții’e Eintracht Frank
furt și Juventus Torino, con- 
t*nd  pentru ..Cuca orașelor 
tî"’Țuri<< la fotbal. La sfîrși- 
tul celor 90 dc minute regu- 
’'imc'*tare  de joc scorul era 
0-0 în prelungiri, partida a 
căpătat o desfășurare dra-. 
mal’că, fotbaliștii vest-ger- 
mani obținînd vîotoria cu 
scorul de 1-0. prin golul 
marcat de Walter Bechthold 
în minutul 120. Primul meci 
'■p terminase la egalitate : 
0-0. astfel că echipa Ein
tracht Frankfurt s-a califi
cat pentru turul următor.

Szabo, V. Ardeleanu și trei spa
dasini : Sepeșiu, Pongraț, Popes
cu, care și-au disputat locurile 
de onoare, titlurile ce campion.

De la primele asalturi cele pa
tra fete, componente ale primei 
noastre garnituri de floretă, me
daliate cu bronz la ultima ediție 
a ^mondialelor” ca și la Cradad . 
de Mexico au spulberat reahnen- • 
te orice speranță pentru crHalta 
competitoare- Xmara L Erare- 
rina Ienac a evolua: ta nota ulti
melor ei apariții pa planșă, tobei 
și exuberanți. cu o conatanți 
demnă de ins-idiat de orice mare 
campion. In aceeași manieri, fie
care cu personalitatea, cu subtili
tăți tehnice caracteristice, s-au 
comportat și celelalte trei flore- 
tiste românce.

Spadasinii ne-au oferit r. de 
astă dată o finală rtrtnta dar de 
mare speciacol — și în plus, par
că ne-au ghicit gfndurile — un ; 
mea de baraj.

Aur pentru ..căpitanul" floreti»- 
telor Ecaterina Iencic fi pentru_  !
rivalul lui Jean Marais, rpadar- : 
nul Seperiu 'deși pe planșă r-*  
în tîIn it ca rival în meci de bara*  
pe mereu tînărul Pongrațî.

Aseară ca și alaltăseari tricolo
rul patriei a urcat pe cel tnr 
înalt catarg. De patru ori în două 
zile.

A două zi de cor.cun ne solici
ta ji o -primă concluzie : este bine 
că la această ediție festivă a Bal
caniadei — cu a cărei organizare 
am fost onorați — am prezentat 
la start tot ce are mai valoros 
scrima românească- Succesele în 
serie ne bucură. Și mai ales de 
aceea, pentru că le dorim pe mai 
departe în această dispută, sau în 
altele care se vor dovedi mai pre
tențioase, este momentul să ne 
gîndim că în spatele marilor noș
tri campioni se află o pleiadă de 
speranțe dornice de afirmare. Ur
mătoarea ediție a Balcaniadei, 
alte întreceri internaționale tre
buie să-i găsească în plin asalt

V. RANGA

Două confruntări de prestigiu 
ale sportului românesc

FOT1AL

Pare efirra ora doar pe r>- 
bbb*X  ocrotit de prelata al ra- 
dioeuhri -23 A-^urr. rotatul 
arbitru ture Ne] a: Sene? va flu
iera tacepotul unei partide de 
fotbal — e roenpLrata acuatic al 
cărei rcKuîtat indiferent ra
arăta — ra area darul si dex- 
lege e mare ree-jr esrrta ai si 
el-ridexe. dăttr-ua foc. ua trt- 

de er_cme Dor rea -eat

este aceasta.
Arer- a»” nu fotbal, arare sa\ 

cu o echipă Partida de mhae 
ne vi demonstra-c Pentr- eâ 
acel draw cu campionii lumii au 
poate fi un argumoct. La ^ami
cale" sîrtem buci, dar Ia .ofi
ciale" capotam și găsim o mie 
si uaa de acuza rl explicatiL Și 
se mii iscă o i-trebare CTM 
PRIN CE «I CT’ CT ÎNVIN
GEM • Pentr-_ ta. data m 
împlinește dorința axtreoort:- 
hri Ballabio. eirrxnapeet r 
precari, areea ta tearn-L tai 
ta fata un meci jMrabD*
— ta f-_ihridiar pria arearta 
Irtțeleglid ua egal pa j ua 
•cor stritu. avactajos r’ rerupe- 
rabil in retur — pentru noi a- 
cest «onorabil" au va fl în mă- 
mră ta ae bucure, ta ne ștear
gă amintirile si risurCe urfta.

Dar, taurii ta ne mai pmem 
atîtea întreoări. Peste efteva ore 
se va rti totul tasp'^rtrjrtie cele 
mai exacte Ie vor da jucătorii 
prin stilul, maniera lor de 
prin ardoarea r. responsabilita
tea cu care vor lupta — ta fie 
acesta rl un îndemn la fair-play
— pentru un rezultat nu onora
bil. ei memorablL Z carul 
Trebuie tranșată o rivalita
te. trebuie plătită, de ce ta 
nu recunoaștem, o poliță care 
ne-a dezonorat si mfheit atft de 
profund. Ia tabăra noastră, după 
cît se pare, domnește certitudi
nea victoriei, și nu-i rău. pre
cauția. luciditatea. Orele care 
au mai rămas amplifică grijile 
dar si optimismul E necesară 
reculegerea, calmul, circumspec
ția. Aripile — în ciuda unei ma
sive galerii venită ta se încăl
zească. din viscolele Alpilor — 
vor crește, sin tem rlguri. în tri
bune. unde, spectatorii cei ade
vărat*.  fi nu excepțiile. își vor 
arăta priceperea in fotbal și fe-

nerer.tatee de auperteri șî 
gazde.

HANDBAL

O zi mai apei, ttamixita după 
amiază în neinlipitoarea sală 
F.rreifci o partid! memorabi
lă între două dintre pretagnms- 
tele r^rematie*.  mmdrale în 
naadbal i Ryi- a. fosta dunU 
ramț cară mmd_ală si Cebo- 
slyraria. armatia rannp.ren*  a 

- întotdeauna o caedL-unta- 
rw i_reeta dartre :e^ dsuâ e- 
ehipe stabSaste casa 4 ceai mai 
>jni cea mal îs ftrsf repxe- 
teetatirâ de hardha. dLt ’.urne. 
Ia era respectivă Cele dc^ta e- 
ehipe nu »-au mai îrtfExt de la 
ultima editie a CAL ce a avut 
Ioc In îWT t= S-ei-a ind. după 
mult: ani. fnrmata oaspete de 
mîine ne-a învins gret după 
minute de joe. infernale- S 
rird te gîndești ta la taraputu! 
acelei partide cneduream rj o 
diferență de 5 pnnrte ! ? Dar—

.Dar ee ta mai vocbti» : e 
firesc, ca acest mec ta insem- 
r.ete un test de la care vrr ple
ca antrenorii ambelor rationa
le" în organizarea și pregătirea 
echipelor pentru viitoarea editie 
din ÎTT Tranta a CJE.

Cum se prezinta rt care-e șan
sele ? Ambele formarii au refe

țară, între 28 noiembrie și 4 de
cembrie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. se aflau George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Mircea Malița, 
Mihai Marin, Vasile Gliga, Petru 
Burlacu, adjuncți ai ministrului, 
funcționari superiori din M.A.E. 
Erau prezenți Alptekin Unlutiirk, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Turciei, Yahya Motamed-Vazi- 
ri. însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Iranului, precum și Niecolo 
Moscato, ambasadorul Italiei la 
București.

(Ageepree)

• VINERI DUPA-AMIAZĂ a 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Varșovia, o delegație a U- 
niunii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Iosif Walter, 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
care, la invitația Comitetului po
lonez de oooperare al organizații
lor de tineret, va face o vizită 
în R. P. Polonă.

• VINERI DUPĂ-AMIAZĂ a 
părăsit definitiv țara noastră Sir 
John Chadwick, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Marii Britanii la București.

• ÎNSĂRCINATUL cu afa
ceri ad-interim al Republicii 
Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, Karel Komarek, a oferit 
vineri un cocteil cu prilejul 
vizitei în țara noastră a dele
gației guvernamentale ceho
slovace, condusă de Miroslav 
Galuska ministrul culturii și 
informațiilor.

Au fost prezenți Pompiliu 
Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, acad. Stefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului,»Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor exiteme.

(Urmare din pag. I)

semnat, tnad, primul sucea» ol s- 
A iectrcnicii românești, radioul „O- 

pereta’, proiectat do specialiștii 
•^Stnei, iar in 1960 — cel de al 
doilea succes, pnmele receptoare 
portative de concepție proprie, •- 
eAipcte cu tranziotoare.

V In 1961, uxtnela pnmeou un 
nume nou — ^Electronica" — ți 

• recreau do pe banda do montai 
pmeio telec^xoare romdneșK

• DESPR£ .INTEGUARf

tranzistor mărefte siguranța In ex
ploatare, cristalul do germaniu 
fiind moi rezistent In timp, mai 
economie, eonsumînd cantități in
fima de energie electrică.

In lupta dintre „asimilare" (fo
losirea pieselor din import) ți „in
tegrare", vechiul „Raaio popular" 
pionier eroic dar repede devenit 
anacronic, s-a metamorfozat In 
„Electronica", întreprindere care 
ți-a cucerit dreptul da a se numi 
o adevărată uzină prin aceea că 
a fost capabili să realizeze, In 
Itmp scurt, nu numai produsul 
finit, ci ți materia primă.

rit trsnafccrnAri structurale. Re
manieri ra; largi s-au produs 
tetr-a noastră, ta vreme ee din 
veches gard! n-au mai tamaș 
4eeft Gruia. Popescu. Goran. 
Gatu sf Perne — ultimii mai nei 
— elemente tinere ta
vederea rodirii, examfitarii si 
eeaeeenixărti lor pentru C M.. în 
fbrsatia taspete ver spirea a- 
eeeasi fvefcsrt de elită rare au 
adus la Prraga. în sfirr-t. Cupa 
—.mdiill. pmrttre rare i Amort. 
Sitar; m. Mare» Benes Havlik. 
Koeecsy. etc. secmtdati de efti- 
*ri tineri de o reali valoare îi 
talent Data anmenml Kfnif 
are probleme în ce privește for
ma spertivâ a făcătorilor, antre
norii Nedef si Trvfin. au de re
ct Ivat probleme mal difieDe: 
rrCT- xarea si omogenizarea e- 
ctipei tare a demonstrat. în ră
cnetul rurneu înroertanta st 
frar. tare Dar ta nu ne gtabtm 
si. mai ales ta eu fina seeptiri. 
Bătetii nostrt stat eapabCi de 
Urtavi mart — au devedit-o de 
atitea ori — si vom fi 
oururori ea aceasta tatilnî- 
re ta se soldeze, spre satisfacția 
tar si a noastră, cu o victorie, 
rare orirtad occreata cartea de 
rtrtta a handbalului românesc

L« ^.'^ctTonica', eucintul eel 
<i«r wprtM, In suhtr*  ți in 

wte W"n#nU țrtc-
r mt uxUai in Kmomia mondial

UZINA
CARE REPRODUCE UZINE

U • mtegrm. Aid, but,
ara eu totul aha ieruuri 

oeeif acelea pa cora la ezphei 
aconoouțtit seu la dezbat palmi- 
la da p:ldicd erteml ala gazete
lor. J-ttegrarea' este, la „£lec- 
tronica*.  capitolul cel md pasio- 
ndU ai moții udnei, este însuți 
nodal oi de a exuto. CM jm-

Sa rpvne In cercurile tehnice ți, 
mai ales, te scrie In romanele de 
Știință-ficțiune, ci va veni o vre
me cînd roboții vor crea, la ria
dul lor, roboți, cind creierele e-

•ezlizete ku pe rtle de a fi rea- 
ksata do producția nowtrd națio- 
nald.
h mei bina de patruzeci da 

A ani, eforturile de mtegrara' in 
domeniul dactronieii ale gucer- 
nanților burghezi s-au moteriali- 

a tot lntr-vn vmc obiect: cutia da 
'.e-m a receptorului, lucrata do 
timolari eutohtonL (CM ar fi 

• -ort p-ea de tot ca in țz-a co- 
drilor ți a lemnului de rezorum- 

~ ti rf se importe cherestea dată cu 
9 nndeeua la Amsterdam sau aiu-

Oglinda 
magică

VASILE CĂBULEA

9 RAspm (mm
M 9 lm/iRI (EXACJE)

despre baschetul 

nostru feminin (I)

In numai ctfiea ani de econo
mie socialista, la ..Electronica" 
s-a recuzat mt-oducerea. in fabri
carea receptoarelor radio ți tele- 
cizsuna, a &5 la suta din piesa 
realizate in (ari (Fdctnd escepție 
doar tuburile electronice). Cine 
studiază ou atenția gama recep
toarelor radio ți teleoiziuna fa
bricate în România, ea constata 
cu uțurința procentul mare de 
tranzistor! incorporați in schema 
electrici. Pentru „Electronica", 
tranzistorizarea Inseamnd, totoda
tă, „integrare", căci această ope
rație înlătură tuburile electronice 
importate prin semiconduetorii 
realizați la I.P.R.S.-Băneasa. Des
coperire de dată recentă, semi- 
conductorii au un întreg viitor 
înainte, iar ziua cind vor înlocui 
cu totul tubul electronic nu este 
departe. Și astfel, tranzistorizarea, 
devenită „integrare sută la sută, 
ne dezvăluie încă o coordonată
importantă a vieții uzinei, ți a- 

A nume aceea a concepției tehni- 
ce modeme. Folosirea micului

ZarttoftW tt*  fi co&abil*  să sa 
reproducă după comandă-pro- 
gram. Uzinele „Electronica" au 
anticipat viitorul. In continua 
luptă dintre „asimilare" și „inte
grară", uzina a profilat secții fur
nizoare de piese ți aparataj elec
tronic. Mai tntii au fost piesele 
mecanice : difuzoare, condensa
toare cariabile, comutatoare, adi
că mtinile, picioarele radio-recep- 
toarelor. Apoi au venit la rtnd 
rezistențele chimice ți condensa
toarele electronice, adică sistemul 
nervos ți circulator. Ceva mai tir- 
ziu a apărut secția tranzistoare, 
adică inima, creierul.

Mărindu-se uzina, strada laicu
lui a devenit neîncăpătoare. Lin
gă locul numit „Parcul privighe
torilor", predestinat parcă vecină
tății cutiilor cu muzică, a apărut 
l.P.R.S.-Băneasa, care a avut ca 
punct de plecare secția de tran- 
zistoare din strada Baicului și su
rata ei, secția rezistențe — con
densatoare.

După cum se vede, „Electroni
ca" a devenit o veritabilă uzină 
care reproduce uzine.

ȘTIȚI CE ESTE UN MIRAJ ?

Mirajul deșertului, „Fata Mor
gana", cită literatură nu s-a scris 
despre ele I Noul televizor realizat 
de „Electronica" în 8 forme de 
prezentare, avînd diagonala ecra
nului de 47,59 și 65 cm., va fi, 
fără îndoială, cel mai concret și 
mai real miraj cunoscut pînă a- 
cum. Reporterul a urmărit, timp 
de două ore, miracolul nașterii 
cutiei cu oglindă magică numită 
televizorul „Miraj", avînd numă
rul de serie 754. Este un spec
tacol de-a dreptul fascinant dru
mul bucății aceleia de bachelită 
ce se cheamă „circuit imprimat" 
șt pe care se adună piesă lingă 
piesă, pînă etnd, după reglajul fi
nal și exigentul control al calită
ții, ecranul se luminează, iar 
crainica iți spune amical: „Bună 
ziua, dragi telespectatori". Mîini 
delicate de fată culeg cu dexteri
tate piesele fragile, plantîndu-le 
în viitorul trup al televizoarelor. 
Fetele acestea, pregătite în școa
la uzinei, sînt sufletul viu al cu
tiilor cu minuni în sunet și ima
gina. ț

Ne continuăm incursiunea în 
lumea de miraj a televizoarelor și 
ajungem la sectorul de cercetare 
al uzinei. Aici, verbele „a munci" 
și ,/i glndi" se conjugă numai la 
viitor. Cercetătorii uzinei au înce
put studiile de laborator pentru 
realizarea televizoarelor capabile 
să recepționeze imagini în culori, 
pregătesc programele analitice 
ale școlarizării viitorilor specia
liști ai televiziunii în culori.

Un al doilea grup studiază 
frecvențele foarte înalte aflate în 
benzile 4 și 5, care vor crea posi
bilitatea recepționării tuturor pro
gramelor naționale în întreaga 
țară.

Și firește, cei de aici se gln- 
desc și la un televizor portativ, 
complet tranzistorizat, cu diago
nala ecranului de 28 cm.

★
Și acum, în loc de obișnuitul 

final, cîteva cifre: 83 000 recep
toare exportate în 1968. Produc
ția pe 1968 se ridică la 385 000 
aparate de radio și 160 000 tele
vizoare. Recolta anului 1969: 
425 000 receptoare radio și 220 000 
televizoare.

I
I
8
I
I
!

Mi se pare câ am, modest fiind, destulă autoritate sâ dau 
— dacă nu adevărate judecăți de valoare — măcar niște răs
punsuri relative la cîteva întrebări precise despre potențialul 
actual al baschetului nostru feminin. Pe ce mă bazez ? Pe 
faptul că misogin n-am fost niciodată, iar la sală merg duminică 
de duminică de cînd mă știu, dar mai cu seamă pe concluziile 
personale formulate atît In timpul unui recent turneu prin 
Franfa, Împreună cu un lot de douăsprezece dintre cele mai 
bune baschetbaliste studente ale tării, cit și în urma unei ana
lize plenare făcute de factorii răspunzători, specialiștii, jucă
toarele și ziariștii iubitori ai acestei discipline sportive. Am notat 
cu sîrguință tot ce am văzut mai interesant și tot ce-am auzit 
mai inteligent, am'tras apoi lihie, am adunat și iată ce-a ieșit...

1. CUM ARATA FAȚADA?

Z CARE-I, DE FAPT, VALOA
REA SENIOARELOR?

3. VIITOR DE AUR SPOR- 
TU-ACESTA ARE ?

4. AVEM SAU N-AVEM AN
TRENORII DE CARE A- 
VEM NEVOIE?

5. NU POATE NIMENI S-O 
ÎNLOCUIASCĂ PE VIO
RICA?

6. 18 MECIURI DE CAMPIO
NAT INTR-UN AN DE 
ZILE. NU SINT PREA PU
ȚINE ?

7. CE MAI E PE LA FEDE
RAȚIE ?

8. VOM URCA, TOTUȘI, 
VREODATĂ PE PODIUM ?

9. PESTE PATRU ANI LA O- 
LIMPIADA ?

I.
Cum arată fațada ? Frumușică, frumu

șică — s-a spus de mai multe ori la a- 
dunarea pomenită mai sus, în care cu 
toate că se discuta numai despre basche
tul feminin, au luat cuvîntul numai... 
bărbați. La drept vorbind, trecînd peste 
unele exagerări, trebuie să recunoaștem 
că adevărul nu este prea departe de o 
asemenea apreciere. Judecind după po
tențialul valoric, după rezultate și după 
aprecierile ce s-au făcut peste hotare 
la adresa noastră, baschetbalistele s-ar 
situa pe poziția a 5-a sau a 6-a în Eu
ropa — ceea ce nu e chiar atît de rău, 
dacă ne gîndim, de pildă, pe ce loc ar 
fi plasați fotbaliștii într-un asemenea cla
sament. Rău este că de ani și ani de 
zile ne străduim să depășim acest pla
fon, dar nu reușim. Se poate spune că 
în 1968 s-au făcut eforturi mai multe ca 
oricînd în acest sens dar, paradoxal, toc
mai acum am coborît, la Europene, pe 
locul... VIII. Concret: în ultimii șase ani, 
reprezentativa noastră s-a numărat de 
fiecare dată printre protagonistele lău
date la Europene, ocupînd locul al IV- 
lea la Moulhouse (1962) și Budapesta (1964), 
pierzînd de puțin locul al III-lea la 
Cluj (1966) și făcînd o deosebită impre
sie la Ragusa (Italia, 1968) unde a ocupat, 
e adevărat, abia locul al VIII-lea, dar 
a realizat cele mai spectaculoase partide 
Si cea mai mare victorie (în fața Ceho- 
slovacieD din cîte reușise. în întreaga sa 
carieră. în „Cupa campionilor". Politeh
nica a ajuns în turul al doilea, dar a foș.t. 
stopată de campioanele Poloniei, și Un
gariei (ceea ce nu e, totuși, rușinos), iar 
în alte competiții, mai ales studențești, 
sm cîștigat cîteva locuri I și foarte mul
te cuvinte de laudă prin Turcia și R.F.G. 
Acum, joi, campioanele joacă, la Belgrad, 
returul în „C.C.E.". Dacă s-ar califica în 
fata iugoslavelor (clasate pe poziția a II-a 
la Europene, dar învinse de noi la Balca

niadă), ar ajunge cu certitudine în turul 
al III-lea (deci în turneul final), deoa
rece adversarele din turul al II-lea — 
gitanele spaniole — nu pot prezenta 
vreun pericol din acest punct de vedere. 
Si-atunci, fațada noastră ar fi mai ară
toasă și am putea spune că, în sfîrșit, 
am făcut un prim pas pentru a ieși din 
situația cînd în fiecare an spunem că 
fetele noastre n-au jueat nici mai bine 
nici mai rău decît în anii anteriori. 
Dac-ar fi, ce bine-ar fi, dar la Belgrad 
șansele sînt minime.

II.
Cînd le-am clasat — poate arbitrar — 

pe unul din lbcurile 5—6, m-am gîndit 
că baschetbalistele npâstre fruntașe aru, 
actualmente, o valoare medie sub cea a 
partenerelor lor din U.R.S.S., Cehoslova
cia, Polonia, Bulgaria sau R.D.G. Echipa 
noastră de aur a fost cea de la Cluj, în 
1966, dar timpul e necruțător și iată-ne 
siliți să regretăm absența din reprezen
tativă (în unele cazuri chiar din baschet) 
a unor stele ca Viorica Niculescu, Eva 
Ferencz, Pușa Harâlambie, Georgeta Iva- 
novici, Dorina Suliman ori Hanellore Spi
ridon. Formația a trebuit să fie serios 
remaniată, baschetul nostru feminin n-a 
beneficiat — cum a beneficiat cel mas
culin — de o generație tînără care să 
ooată intra direct în prima linie, și ast
fel am traversat (sper!) o perioadă de 
încercări. Astăzi putem numi cel puțin 
zece valori continentale confirmate, ca
pabile să alcătuiască un nucleu perma
nent pentru națională : Bițu, Vogel, Prun- 
cu, Racoviță, Dumitrescu, Taflan, Cio
can, Diaconescu, Ghiță, Szabados. Euro- 
nenele din Italia au conturat, de altfel, 
formația întîia (primele 5 citate mai sus) 
și înlocuitoarele lor principale (celelalte 
5), dar la porțile consacrării mai bat cî
teva elemente tinere de mare perspec
tivă, cum sînt Trandafir, Păcuraru, Doi
na Rusu, Petrie, Medelea, Nicola, Mareș,

Deak. Prin urmare, talente avem. Mai 
trebuie să găsim, totuși, cîteva ..înălțimi", 
să îmbunătățim simțitor pregătirea atle
tică a jucătoarelor și să omogenizăm for
mația de bază.

III.
Vorbind de valoarea „vîrfurilor" nu 

m-am referit la echipele din campionat. 
Am evitat intenționat, pentru că de cele 
mai multe dintre teamurile noastre ,șe 
poate vorbi mai corect la timpul viitor. 
Institutul de educație fizică și sport 
(I.E.F.S.) din București,. Universitatea și 
A.S.A. din Cluj, Voința din Brașov, Vii
torul din Dorohoi sau Crișul din Oradea 
au în componența lor aproape nurtiai ti
neret. în afara acestora mai activează 
numeroase echipe tinere în' divizia „B“, 
plus cele două serii ale campionatului 
școlar și cele 50 de formații de mini- 
baschet. Ne-am putea considera, deci, 
mulțumiți în ceea ce privește îndeplini
rea planului de antrenare în baschet a 
cît mai multor studente și eleve. Dar, 
la o întrebare referitoare la valoarea pre
zumtivă a acestora, nu s-ar putea da un 
răspuns îmbucurător. Masa largă a ju
cătoarelor noastre nu are mare valoare, 
si nici mare perspectivă, pentru că în 
școli ducem lipsă de elemente apte pen
tru baschetul de înaltă performanță. Un 
antrenor — Gheorghe Benone — a ve
rificat cîte 30 de eleve de la trei licee 
bucureștene și, din totalul de 90, n-a 
putut reține pentru echipa sa nici 
una. Se mai adaugă, la șirul cauzelor, 
și lipsa pregătirii atletice serioase la ele
vele noastre, și unele deficiențe organi
zatorice ș.a.m.d. Cu alte cuvinte, basche
tul nostru feminin nu va avea un viitor 
de aur dacă nu vom face. ceva...

G. MITBO!

(Răspunsurile la celelalte întrebări în
tr-un număr viitor).
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Sesiunea O.N.U.
• Adoptarea unui proiect de rezoluție 

inifiat de România

C. Mănescu 
la Ankara

NEW YORK 22. — Trimisul 
•pecial Agerpres, N. Ionescu, 
transmite : In Comitetul pentru 
problemele economice și finan
ciare al Adunării Generale a 
O.N.U. a fost adoptat joi seara 
prin aclamații proiectul de rezo
luție inițiat de România cu pri
vire la „Cooperarea internaționa
lă pentru folosirea ordinatoarelor 
și a tehnicilor modeme de calcul 
în scopul dezvoltării". Printre co
autorii acestui document se află, 
de asemenea, Franța, Chile, Iran 
și Tunisia.

Ecourile favorabile pe care le-a 
avut la O.N.U. această inițiativă 
au fost confirmate de votul una
nim obținut de proiectul de re
zoluție (este pentru prima oară îd 
acest an cînd un document este 
adoptat în Comitetul economic 
și financiar fără opoziții), precum 
și de intervențiile reprezentanți
lor multor state, care au insistat 
asupra importanței și semnificați
ei deosebite a angrenării efortu
rilor Națiunilor Unite în direc
ția sprijinirii accesului tuturor 

r statelor la realizările cele mai noi 
ale științei și tehnicii contempo
rane. în acest spirit și în spriji
nul proiectului de rezoluție au 
vorbit în ședința de joi după- 
amiază reprezentanții Cehoslova
ciei, Irlandei, S.U.A., Canadei,

Criza monetară 
interoccidentală

• SOLUȚII „DE URGENȚĂ" LA BASEL DUPĂ TREI ZILE 

Șl DOUĂ NOPȚI DE TRATATIVE • CREDIT PENTRU SUSȚINEREA 
FRANCULUI • MARCA VEST-GERMANĂ NU VA FI REEVALUATĂ

După trei zile și două nopți de tratative intense, reuniunea 
miniștrilor economiei și finanțelor ai țărilor grupate în așa- 
numjtul „Club al celor zece" s-a încheiat vineri.

Comunicatul dat publicității 
precizează că participanții au Jio- 
tărit să acorde Franței un credit 
de două miliarde de dolari pen- 
tru susținerea-francului și descu
rajarea speculațiilor. La acest 
credit se adaugă autorizația de a 
retrage de la Fondul Monetar In
ternațional suma de 985 milioane 
dolari.

Comunicatul menționează hotă- 
rîrea guvernului vest-german de 
a efectua imediat o reducere cu 
4 la sută a taxelor aplicate im
porturilor și impunerea unei ta
xe fiscale de un procent identic

Incidentele 
de la Mansoura

Ministrul de interne al Repu
blicii Arabe Unite a comunicat 
vineri că în timpul incidentelor 
care au avut loc la 21 noiembrie 
între studenți și detașamente ale 
poliției, în localitatea Mansoura, 
patru persoane au fost ucise, iar 
43 rănite, relatează agenția U.P.I. 
Studenții și elevii din Mansoura, 
unul din principalele orașe situa
te în delta fluviului Nil au pro
testat împotriva noilor regulamen
te școlare.

Președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, a ordonat deschi
derea unei anchete pentru a se 
stabili cauzele și implicațiile po
litice ale incidentelor de la Man
soura. La locul incidentelor au 
sosit doi membri ai Comitetului 
executiv al Uniunii Socialiste A- 
rabe.

în dreptul postului 
francez de frontiera 
Châfel, a fost oprita o 
mașina purtînd un nu
măr de înregistrare 
italian care urma sâ 
treacă în Elveția. Va
meșii francezi au e- 
fectuat obișnuitul con
trol. Atenjia le-a fosl 
atrasa de un numâ» 
relativ mare de bute
lii de gaze. Șoferul, 
Francesco Gallo, a dai 
explicații foarte con
fuze în ce privește des
tinația buteliilor. Cînd 
funcționarii vamali au 
controlat minuțios res
pectivele butelii au 
constatat câ, mane- 
vrînd un mic șurub, fie
care din ele se sec
ționa automat și lâsa 
să apară conținutul t 
cîte 2000 de pachete 
cu țigări americane 
După anchetarea a- 
mănunțită a șoferului, 
autoritățile franceze au 
comunicat presei că 
transportul capturat 
este o verigă, mică șî 
modestă de altfel, din 
lanțul activităților ce
lei mai puternice re
țele de contrabandă 
cu țigări cu sediul cen
tral la Gibraltar.

Episoade similare, 

R.S.S. Bieloruse, Belgiei, precum 
și ai altor țări. Directorul Oficiu
lui UNESCO pe lingă Secretaria
tul O.N.U., Alfonso de Silva, a 
făcut în intervenția sa o amplă 
analiză a rolului pe care însuși
rea și folosirea tehnicilor modeme 
de calcul îl poate avea pentru 
intensificarea ritmului de dezvol
tare a multor state, subliniind tot
odată deplinul sprijin pe care îl 
va acorda UNESCO îndeplinirii 
prevederilor acestui document.

Luînd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor, delegatul român. 
Petre Tănăsie a subliniat că prin 
adoptarea acestui proiect de re
zoluție, Comitetul economic și fi
nanciar al O.N.U. ~și-a reafirmat 
hotărirea de a sprijini cu consec
vență acțiunile ce tind sâ inten
sifice și să folosească cu mari- 
mum de eficacitate cuceririle ști
inței și tehnicii contemporane 
pentru accelerarea procesului 
dezvoltării economice ce preo
cupă toate statele și, pe drept 
cuvînt, în special țările în curs 
de dezvoltare. Pentru această ati
tudine, pe care ne permitem s-o 
apreciem ca deosebit de pozitivă 
și încurajatoare — a declarat de
legatul român — vă rog să-mi 
îngăduiți să adresez mulțumiri 
tuturor membrilor comitetului4* *!

BUDAPESTA 22 (Agerpres). 
La ședința din 21 noiembrie 
1968 a Comisiei pregătitoare a 
Consfătuirii internaționale a par
tidelor comuniste și muncitorești, 
reprezentanții celor 67 de parti
de frățești au salutat cu un en
tuziasm sincer poporul Vietnamu
lui, care a obținut noi succese în 
lupta sa eroica.

Faptul că guvernul american 6 
fost siht să oprească total ne
condiționat bombardamentele a- 
supra R. D. Vietnam, precum 
și alte acțiuni militare, ca și a- 
cordul asupra participării la con
vorbirile de la Paris ale delega
țiilor R. D. Vietnam și reprezen
tanților Frontului Naț&nal de E- 
liberare, constituie o victorie im

La ședința din 21 noiembrie a 
Comisiei pregătitoare a Consfă
tuirii internaționale a partidelor 
comuniste și muncitorești- ceie 
67 de partide frățești au declarat 
cu profundă indignare că în 
Guatemala. Paraguay și Haiti, 
imperialiștii american, și satelitd 
lor locali folosesc metode brutale 
și se răzbună singeros împotriva 
forțelor revoluționare care lupta 
pentru libertatea și independența 
țării ier.

In Guatemala. conducători al 
muncitorilor și țăranilor, ca Vic
tor Manuel Gutierres, Rafael 
Tischler și Leonardo Castillo Flo
res, au fost asasinați cu brutali
tate. In ultimii trei ani, mii da 
oameni au disparat și au fosl 
sapusi la torturi crincene. Gu
vernul Guatemalei și bandele te
roriste menținute de imperialiștii 
americani au asasinat mii de oa
meni in mod cu totul neocnenos 

în Haiti, îi» ultimele opt luni 
sute de patrioți au fost răpiți.

• ASOCIAȚIA PRESEI
STRĂINE DIN ATENA a ofe
rit vineri un dejun in onoarea 
ambasadorului României în 
Grecia. Francisc Păcuraru. Au 
participa: : Ch. Bitsidis. direc
torul presei străine de pe lingă 
Președinția Consiliului de Mi
niștri. H. Vamvakas, directorul 
Direcției presei interne, J. Ya- 
makakis — directorul Cabine
tului diplomatic al primului 
ministru, și alți funcționari su
periori de stat, corespondenții 
străini acreditați in capitala 
Greciei, precum și ziariști greci.

După dejun, ambasadorul ro
mân a făcut o expunere despre 
coordonatele politicii externe 
a României și a răspuns la în
trebările ziariștilor.

• PREȘEDINTELE ITALIEI, 
Giuseppe Saragat, a început 
vineri consultările oficiale în 
vederea rezolvării actualei crize 
de guvern, declanșată in urma 
demisiei guvernului prezidat 
de senatorul Giovanni Leone.

Șeful statului a primit, succe
siv, la Palazzo Quirinale, pe 
Giovanni Gronchi, fost preșe
dinte al Italiei, pe președinții 
Senatului și Camerei deputați- 
lor, Amintore Fanfani și, res-

tuturor exporturilor R. F. a Ger
maniei. In lumina acestor masuri, 
arată comunicatul, participanții la 
reuniune s-au declarat gata să a- 
probe hotărîrea guvernului R. F. 
a Germaniei de a păstra neschim
bată paritatea mărcii vest-ger- 
mane.

Comunicatul lasă să se înțelea
gă că o serie de măsuri specifice 
vor fi anunțate ulterior de diver
se țări. In acest sens, ministrul de 
finanțe al Marii Britanii, Roy Jen
kins, a făcut cunoscut, imediat 
după reîntoarcerea sa la Londra, 
un set de măsuri, apreciate de 
observatori a fi „draconice", in 
vederea reducerii importurilor, a 
consumului intern și pentru întă
rirea lirei sterline. Aceste măsuri 
ar urma să înlocuiască o nouă 
devalorizare a lirei sterline despre 
care s-a vorbit cu insistență în 
ultima vreme. In primul rînd, u- 
nele produse, ca băuturile spirtoa
se și benzina sînt supuse unei su
prataxe de 10 la sută. Impozitul 
aplicat mărfurilor cumpărate este 
majorat în medie cu 10 la sută.

Se așteaptă ca și alte țări, în
deosebi Franța, să anunțe în cu- 
rînd măsuri. Astfel, la Paris s-a 
făcut cunoscut că guvernul fran
cez a fost convocat în ședință 
specială sîmbătă după-amiază. 
Cercuri apropiate reuniunii „celor 
zece" au precizat că problema 
unei devalorizări a francului fran
cez a fost lăsată la latitudinea 
guvernului Franței. Ministrul 
vest-german al finanțelor, Joseph 
Strauss, a declarat că este „a- 
proape sigur" că guvernul fran
cez va proceda la o devalorizare 
a francului. Ceea ce rămîne de 
stabilit ar fi doar amploarea a- 
cestei devalorizări.

semnalate în ultimii 
ani au atras atenția 
asupra mecanismului 
vast și totodată minu
țios al contrabandei 
cu țigări pe continen
tul european. Interpo
lul a avertizat încă 
din 1960 că placa tur
nantă a contrabandei

cărui locuitor al Gi- 
braltarului (incluzîn- 
du-i și pe sugari) i-au 
revenit, așadar, zilnic 
cîte 30 de pachete de 
țigări americane. De 
acolo, din mica penin
sulă stîncoasă, masi
vele cantități de țigări 
iau calea subterană a

CITADELA 
CONTRABANDEI

DE ȚIGĂRI
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cu țigări în Europa 
este stînca Gibralta- 
ruluî. Populația din Gi
braltar abia depășeș
te 25.000 de oameni. 
Or, anul trecut, au 
fost aduse acolo din 
Statele Unite, potrivii 
unor date estimative 
incomplete ale Inter
polului, aproape 6 
miliarde de țigări. Fie

contrabandei, îgnorînd 
barierele vamale cu 
care multe țări vest- 
europene și-au încon
jurat importul de spe
cialități de tutun de 
dincolo de Ocean. Bi
neînțeles, strădania 
celor ce stau în spate
le unor asemenea o- 
perațiuni nu e delos 
gratuită, cifra cîștigu-

Semicente
narul unirii 
Transilvaniei 
cu România 

MANIFESTĂRI 
ÎN STRĂINĂTATE

Cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la unirea Tran
silvaniei cu România, vineri 
seara a avut loc sub auspicii
le Academiei Lumii latine, 
o conferință în cadrul căreia 
profesorul Nicolae Fotino, 
director științific la Asocia
ția de drept internațional și 
relații internaționale din 
București a vorbit despre în
semnătatea acestui act isto
ric din viața poporului ro
mân. Printre personalitățile 
prezente la această conferin
ță se aflau generalul Gam- 
biez, președintele Comitetu
lui de înalte studii strategice, 
Francois Chagot, președintelt 
Asociației Franța-România.

în prezența a numeroși zi
ariști italieni și străini, am
basadorul Republicii Socia
liste România la Roma, Cor
nel Burtică, a evocat vineri 
la prînz, în cadrul unei con
ferințe de presă, ținută la 
sediul Ambasadei, aniversa- 
iea a 50 de ani de la unirea 
Transilvaniei cu România.

La Ambasada Republicii 
Socialiste România din Bel
grad a avut loc o conferință 
de presă consacrată sărbăto
ririi semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România.

Cu prilejul aniversării se
micentenarului unirii Tran
silvaniei cu România, Gheor
ghe Pele, Ambasadorul Re
publicii Socialiste România ! 
la Viena, a organizat vineri 
o conferință de presă la care 
au participat numeroși zia
riști austrieci și corespondenți 
ai presei străine.

rilor realizate de re
țeaua de contraban
diști prin excluderea 
taxelor vamale, s-a ri
dicat în ultimii trei 
ani, după date aproxi
mate de unele publi
cații franceze, la 65^ 
de milioane dolari. 
Ceea ce eferâ o idee 
despre proporțiile con
trabandei cu țigări a- 
mericone. Potrivit da
telor furnizate de In
terpol cel puțin 40 
la sută din țigările de 
proveniență extra-eu- 
ropeană care se fu
mează în Europa oc
cidentală sînt prove
nite din contrabandă. 
Tn cea mai mare par
te, ele sînt „tranzita
te' prin Gibraltar.

Trista celebritate a 
Gibraltarului nu se 
dezminte. Bază milita
ră britanică pe pă- 
mînt străin, obiect de 
gălăgioasă dispută în
tre Madrid și Londra, 
„Stînca'din extremita
tea bătrînului nostru 
continent deține acum 
și faima dubioasă de 
citadelă a contraban
dei cu țigări.

P. N.

U.R.S.S. : Constructorii uzinei 
metalurgice din Siberia apu
seană, execută lucrările de 
montaj la corpul principal al 

combinatului

In sprijinul cauzei drepte 
a poporului vietnamez

Solidaritate cu victimele
represiunilor antidemocratice

ANKARA 22. — Trimisul spe
cial Agerpres. Simian Morcovescu, 
transmite: Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Carneliu Mănescu, a 
sosit \-ineri la Ankara intr-o vi
zită oficială în Turcia, la invitația 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Turda, Ihsan Sabri 
Caglaș-angil, adresată în numele 
guvernului turc. La aeroportul 
Esenboga oaspetele român a fost 
întnnpinat de ministru! afacerilor 
externe al Turciei, de funcționari 
superiori ai M.A-E.

La sosire, fiind solicitat de un 
mare număr de ziariști, ministrul 
afacerilor externe al României a 
făcut presei următoarea declara
ție : -Sosesc în țara dumneavoas
tră la invitația guvernului turc, 
adresată de colegul și prietenul 
meu, ccmnul Th^an Sabri Cagla- 
vangi Consider aceasta invitație 
ca o mare cinste pentru mine, și 
în aceiași timp ca o manifestare 
a sentimentelor de prietenie față 
de poporul român. Sînt convins că 
întânirile pe care le voi avea cu 
factorii de răspundere din Turcia 
ne \or oferi prilejul să consta
tăm cu satisfacție dezvoltarea re
lațiilor noastre. Sînt convins, de 
asemenea, că vom avea prilejul 
să găsim noi posibilități pentru 
a face ca aceste relații să devină 
și mai bune. Vă rog să-mi per
miteți, ca prin intermediul pre- 
sei, să-mi exprim satisfacția pen
tru vizita pe care o fac în țara 
dumneavoastră și să transmit po
porului dumneavoastră cele mai 
calde salutări din partea poporu
lui român".

portantă a poporului vietnamez 
și a tuturor forțelor progresiste 
și iubitoare de pace din lume.

Partidele comuniste și munci
torești î-și exprimă din nou soli
daritatea cu eroicul popor vietna
mez, care continuă lupta împo
triva agresiunii imperialismului 
american. Partidele noastre își 
vor menține în continuare vigi
lența m fața mașinațiunilor impe
rialiste. împreună cu toate forțele 
păcii, ele tor intensifica în 
continuare acțiunile, pentru obți
nerea retragerii complete a forțe
lor Statelor Unite și aliaților lot 
din Vietnam și asigurarea dreptu
lui poporului vietnamez de a-și 
hotărî independent soarta, ca o 
națiune independentă, în pace.

torturați pînă la moarte, multi 
dintre ei executați fără sentință 
legală.

Reprezentanții partidelor fră
țești condamnă cu hotărire acea- 
stă campanie brutală de distru
gere, care calcă in picioare drep
turile elementare de libertate ale 
omului. Ele își ridică glasul în 
apărarea comuniștilor și patrioți- 
lor care luptă cu curaj și perse
verență în Guatemala, Paraguay, 
Haiti și în alte țâri latino-ameri- 
cane și 6er oprirea imediată a te
rorii crunte folosite împotriva lor. 
Ele asiguri de solidaritatea lor 
forțele revoluționare latino-ameri- 
cane în lupta lor împotriva impe
rialismului american și a sisteme
lor teroriste reacționare sprijinite 
de acesta. Ele cer opiniei publice 
mondiale să protesteze împotriva 
crimelor imperialiste comise îm
potriva comuniștilor latino-ameri- 
cani și a altor patrioți, să ajute la 
victoria în lupta împotriva impe
rialiștilor în America Latină.

F> e
pectiv. Alessandro Pertini. Con
sultările președintelui Italiei 
vor lua sfîrșit duminică, ur- 
mind ca luni șeful statului să 
facă cunoscut numele persoa
nei pe oare o va însărcina cu 
formarea noului guvern.

• In drum spre Ankara, minis
trul afacerilor externe al Româ
niei, Comeliu Mănescu, s-a 
oprit pentru cîteva ore în capi
tala Italiei. La Roma, ministrul 
român a avut o întîlnire cu mi
nistrul de externe al Italiei, Giu
seppe Medici. Intîlnirea, la care 
a fost de față ambasadorul Ro
mâniei la Roma, Cornel Burtică, 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

• GUVERNUL filipinex a ho- 
tărît joi să suspende relațiile 
diplomatice cu Malayezia, re-

Mii de persoane au defilat vineri, în tăcere, prin fața mor- 
mîntului din cimitirul național Arlington din Washington, unde 
se află cel care ci fost cel de-al 35-lea președinte al S.U.A., 
John Fitzgerald Kennedy, victima unui atentat, la 22 noiem
brie 1963, în cursul unei vizite făcute în orașul Dallas. De la 
data înhumării lui John Kennedy, aproximativ 25 000 000 de 
persoane s-au recules în fata mormîntului său. La 50 de metri 
distanță se odihnește fratele președintelui defunct, senatorul 
Robert Kennedy, căzut la rîndul lui sub gloanțele unui asasin, 
la 5 iunie 1968, într-un hotel din Los Angeles.

La Dallas, orașul crimei din 
urmă cu cinci ani, evenimentul 
care a provocat un șoc dureros 
în S.U.A. și în lumea întreagă 
este dat uitării, încetul cu înce- 
tul. în piața Dealey, la locul 
unde a fost împușcat John Ken
nedy, buchețelele de flori de
puse de diferite persoane devin 
tot mei rare. Grupurile de tu
riști care vizitează acest punct 
se reduc în permanență. Șeriful 
B’ e Decker își exprimă chiar 
muiturr;rea pentru faptul că este 
om’.să de^j-rirea ce „oraș al u- 
rii*  da*ă  Dclics-ului, după asa-

DALLAS - ANUL V
• Omagiul celor 25 000 000 • Buchețelele de flori încep 

să dispară • Soarta protagoniștilor dramei

sinetul de la 22 noiembrie 
1963. Evenimentele care readuc 
în memorie moartea președin- 
telui Kennedy devin tot mai 
puține.

Dar ce s-a întîmplat cu prin
cipalii protagoniști ai acestei 
crime, cu persoanele ale căror 
nume au fost citate luni de-a 
rîndul în coloanele presei mon
diale după ziua tragică din 
noiembrie 1963? Atîta timp cîl 
trăia Jack Ruby care l-a ucis 
pe Lee Harvey Oswald, asasi
nul presupus al președintelui 
Kennedy, asasinatul de la Dal
las era menționat aproape zil
nic de ziarele, radioul și tele
viziunea americană. Ruby a mu
rit de cancer în ianuarie 1967 
la spitalul Parkland din Dallas, 
același spital, unde John Ken; 
nedy a fost declarat mort și 
unde Oswald a murit la 24 no
iembrie 1963 cu un glonte tras 
de Ruby în intestinele sale. Alte 
trei persoane care au avut o 
legătură cu acest caz au înce
tat din viață anul acesta : ju
decătorul districtual Jim Bowie, 
adjunct al procurorului la pro
cesul lui Ruby, judecătorul Joe 
Brown care a prezidat proce
sul lui Ruby și judecătorul 
Frank Wilson, care a luat locul 
lui Brown cînd acesta s-a îm
bolnăvit.

Văduva lui Oswald, Marina 
Oswald, este acum d-na Ken
neth Jess Porter și locuiește la 
Richardson, o suburbie a orașu
lui Dallas. Ea scrie în prezeni 
o carte asupra vieții duse cu pri
mul ei soț care va apare în
tr-un viitor apropiat. Marie 
Tippit, văduva polițistului J. D. 
Tippit, ucis de Oswald la pu
țin timp după asasinarea pre
ședintelui, a primit peste 600 000 
de dolari, sub formă de donații 

s o u
trăgindu-și întreg personalul de 
la ambasada din Kuala Lumpur.

După cum se știe, în ultima 
vreme au avut loc grave dispute 
între Malayezia și Filipine pri
vind teritoriul Sabah.

SESIUNEA CONSILIULUI
EXECUTIV UNESCO

• LA PALATUL U.N.E.S.C.O. 
din Paris au început lucrările 
celei de-a 81-a sesiuni a Consi
liului executiv al U.N.E.S.C.O., 
în noua componență, recent a- 
les de Conferința generală. In 
prima ședință a sesiunii, Consi
liul executiv a ales ca preșe
dinte pe anii 1969—1970 pe Gian 
Franco Pompei, reprezentantul 
Italiei, iar ca vicepreședinți pe 
reprezentanții Cehoslovaciei, In
diei, Tanzaniei și Perului. 

de pe întreg teritoriul S. U. A. 
Ea s-a recăsătorit cu locote
nentul de poliție Harry Dean 
Thomas. Marguerite Oswald, 
mama lui Oswald, continuă să 
trăiască la Fort Worth și se în
treține vînzînd 4 colecționarilor 
obiecte care au aparținut fiului 
ei. „Cred în continuare în ne
vinovăția fiului meu. L-am auzit 
spunînd că este nevinovat și ni
meni nu a putut să dovedească 
în alt fel" — a declarat ea. 
Marguerite Oswald a cerut re
cent, într-o scrisoare adresată 
noului președinte ales al S.U.A.,

Richard Nixon, să redeschidă 
ancheta în legătură cu asasina
tul de la Dallas.

Guvernatorul statului Texas 
John Connaly, rănit cînd Ken
nedy a fost ucis, s-a restabilit 
complet. După ce a completat 
trei mandate în calitate de gu
vernator, anul acesta el nu și-a 
mai prezentat candidatura pen
tru realegerea sa și și-a anunțat 
intenția de a se alătura unei 
firme de avocafi din Houston. 
Lui Connaly nu-i place să vor
bească despre asasinat. El 
este de acord cu concluziile 
comisiei Warren, potrivit căroia, 
asasinul este Oswald care a ac
ționat de unul singur, dar nu 
acceptă părerile comisiei pri
vind faptul că același glonte 
l-a lovit pe Kennedy și pe el. 
Procurorul distructual Henry 
Wade care l-a anchetat pe 
Ruby continuă să fie asaltat de 
diferite persoane care doresc 
să scrie cărți în legătură cu a- 
cest asasinat. „Nu am spus nici 
odată că Oswald a acționat 
singur — declară el. Dar nu am 
avut niciodată o probă contra
rie. Nu pot să cred că Oswald 
a hotărî!’ să-l asasineze pe pre
ședinte, fără să fi avut o anu
mită încurajare. Dar nu dispun 
de nici o dovadă în legătură 
cu aceasta". Șeful poliției din 
Dallas, în timpul asasinatului, 
Jesse Curry, a demisionat în 
1966 din motive de boală. El 
își asumă întreaga răspundere 
a poliției pentru că nu a împie
dicat crima și uciderea lui Os
wald, dar continuă să refuze 
să discute în legătură cu aceste 
asasinate. în sfîrșit Jaqueline 
Kennedy, sofia fostului preșe
dinte, a făcut să se vorbească 
din nou despre ea în coloanele 
presei mondiale după ce s-a

• REPREZENTANȚA perma
nentă a Cambodgiei pe lingă 
Organizația Națiunilor Unite a 
adresat președintelui Consiliu
lui de Securitate trei scrisori 
în care denunță provocările mi
litare împotriva Cambodgiei de 
către subunități ale Statelor U- 
nite, Tailandei și Vietnamului 
de sud.

• ABDO NAMER, al doilea 
din cei trei membri ai familiei 
Namer, arestați sub învinuirea 
de a fi complotat asasinarej 
președintelui ales al S.U.A., 
Richard Nixon, a fost pus joi 
în libertate provizorie în schim
bul unei cauțiuni de 25 000 do
lari. Tatăl lui, Ahmed Namer, 
fusese eliberat la 15 noiembrie, 
după plata unei cauțiuni asemă
nătoare.

• AUTORITĂȚILE rasiste de 
ta Salisbury au dat publicității,

căsătorit luna trecută cu miliar
darul grec Onassis.

O singură persoană din 
S.U.A. continuă să afirme cu 
hotărîre că John Kennedy a că
zut victima unui complot. Este 
vorba de procurorul districtului 
Orleans, Jim Garrison, care se 
străduiește să dovedească fap
tul că asasinatul, de la Dallas 
a fost opera unui grup de con
spiratori și nu a unui asasin so
litar, cum afirmă comisia War
ren. Ancheta, începută în ur
mă cu peste doi ani, s-a lovii 
pînă acum de dificultăți enor
me. Ea este departe de a se 
încheia și nu se cunoaște nici 
măcar data cînd va putea în
cepe procesul lui Clay Shaw, 
om de afaceri din statul Loui
siana, singurul suspect împotri
va căruia a putut fi obținută o 
inculpare din partea tribunalu
lui.

Cu scurgerea timpului, sarci
na lui Garrison devine tot mai

dificilă. Tn ultimii cinci ani, mal 
multe persoane care au avut o 
legătură directă sau indirectă 
cu drama de la Dallas, în cali
tate de martori sau eventuali 
complici, au dispărut. Unele 
dintre ele au murit în condiții 
misterioase, ceea ce a creat la 
mulți americani convingerea câ 
adevărul, asupra tragediei de la 
Dallas, rămîne încă să fie ste- 
bilit și că Lee Harvey Oswald 
ucis de Ruby înainte de a 
putea explica în fața judecăta 
rilor, nu a putut juca rolul ca
re îi este atribuit de comisia 
Warren.

Garrison afirmă că președin
tele Kennedy a fost victima u- 
nui complot la care au partici
pat cel puțin 14 persoane și o 
fost împușcat cu focuri trase nu 
numai de la depozitul de cărți 
ci din diverse puncte. El acuza 
Agenția Centrală de Investigații 
(C.I.A.), Biroul Federal de Inves
tigații (F.B.I.), poliția din Dallas 
și chiar pe unii membri ai co 
misiei Warren de a colabora în 
crearea de obstacole desfășură
rii anchetei sale, pentru ca ade
vărul să nu poată fi cunoscut. 
Luna aceasta, guvernatorul sta
tului California, Ronald Reagan, 
a respins o cerere de extrădare 
la New Orleans a unei persoa
ne acuzată de Garrison de a fi 
participat la conspirație. Săptă- 
mîna trecută poliția din Miami 
a respins o altă cerere a prrg 
curorului districtului Orleans de~ 
a i se trimite un dosar care or 
avea o legătură cu crima de 
la Dallas.

Astfel, încetul cu încetul asu
pra asasinării lui John Kennedy 
se instalează un văl al tăcerii.

P. NICOARA

Joi, un proiect de constituție, 
tn cercurile oficiale se afirmă 
că, în cazul în care nu se va 
ajunge la un compromis cu 
Anglia asupra independenței 
Rhodesiei, proiectul de consti
tuție va fi supus anul viitor u- 
nui referendum, după care va 
fi aplicat. Acest proiect nu ține 
seama de dreptul de reprezen
tare proporțională în parlament 
al populației africane.

LINIȘTE LA BAMAKO
• DUPĂ PATRU zile de Ia 

lovitura de stat din Mali, situ
ația pare să fi revenit la nor
mal. Restricțiile de circulație 
au fost în cea mai mare parte 
ridicate, mai ales că vineri a 
început Ramadanul, străve
chea sărbătoare musulmană.

Postul de radio Bamako a a- 
nunțat că în urma hotărîrii Co
mitetului eliberării naționale au 
fost dizolvate toate organizațiile 
politice (printre oare Uniunea 
muncitorilor, Uniunea femeilor 
și alte organizații), care fuseseră 
încadrate în Partidul Uniunea 
Sudaneză, condus de fostul pre
ședinte al țării, Modibo Keita.
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