
PERSONALITATEA H?
MAISTRULUI

Cine poate fi maistru ? Ce calități profesionale și umane 
trebuie să îndeplinească cel căruia i se încredințează condu
cerea unui sector dintr-o uzină, activitatea unui colectiv 
de muncitori ? Aceste calități sint doar o înzestrare nativă, 
sau se pot însuși pe parcurs ? Care este testul ce definește 
maistrul ca tehnician, conducător a! producției și conducător 
uman ? Cum influențează personalitatea maistrului dinami
ca producției Ia locul său de muncă ?

•MIHAI TEMIAN, directorul Școlii de maiștri de pe lîngă 
Uzina de autocamioane

•ALEX. TUGMEANU, din Ministerul învățămîntului
•

• UN EXCELENT OR
GANIZATOR AL

PRODUCȚIEI

• CALITATE DE PRIM

STELIAN NTCLLESCU, maistru la uzina „Tractorul" 
SIMION SĂPUNARU, inginer la uzina „Tractorul" 
ION FEKETE, inginer la fabrica de stofe 
LECZ IOSIF, maistru la fabrica de scule 

prezenți la recenta discuție organizată de noi la Brașov își 
expun, în legătură cu aceste 
vedere.

probleme, punctele lor de

PLAN TALENTUL
DE A MUNCI CU 

OAMENII

Situațiile contradictorii, în 
care maistrul trebuie să acțio
neze frecvent, au constituit pen
tru inginerul Săpunaru punctul 
de pornire în definirea perso
nalității acestuia. „El are obli
gația, spunea invitatul nostru, 
să impună în colectivul pe ca- 
re-1 conduce, disciplina severă a 
producției socialiste, să manifes
te intransigență față de orice a- 
batere, dar în același timp să 
dovedească înțelegere și omenie 
față de fiecare muncitor din 
subordinea sa. El trebuie să su
pravegheze respectarea absolută 
a tehnologiei prescrise, dar tot
odată să lase cîmp liber iniția
tivei muncitorilor. Maistrul tre
buie, deci, să întrunească un 
complex de însușiri și deprin
deri, să fie în aceeași măsură 
ferm și înțelegător, în aceeași 
măsură aspru și blind, și numai 
echilibrul constant între aceste 
„contragreutăți" asigură auto
ritatea și prestigiul său, îi con- 
reră calitățile necesare de con
ducător de oameni1'. Cu alte cu
vinte, pentru ca să sintetizăm 
părerile inginerului Săpunaru, 
maistrul trebuie să dispună de 
talentul de a munci cu oame
nii, de a-i înțelege, de a se a- 
propia sufletește de ei, de a ști 
să le vină în ajutor în toate îm
prejurările. „Un asemenea ta
lent, spunea tov. inginer Fekete, 
devine și mai stringent cînd 
maistrul trebuie să lucreze cu 
femeile. în fabrica noastră ele 
repțezintă 90 la sută din colec
tivul întreprinderii. După ter
minarea 
fabrică, 
familie, 
treburi, 
trul nu _____ _
te condiții și se poartă 
uneori brutal, randamentul mun
citoarelor scade vizibil. Dar 
dacă, dimpotrivă, știe să creeze 
în sectorul său acea ambianță 
plăcută în care munca să de
vină o destindere, altele sînt și 
rezultatele. Am la îndemînă un 
exemplu grăitor în această pri
vință. Maistrul Gheorg)ie XJre- 

*che, din secția pe care o con
duc, mi se plîngea la un moment 
dat că patru tinere din colecti
vul său. proaspăt căsătorite, nu 
mai muncesc la fel de bine ca 
înainte de căsătorie, cîștigul lor 
diminuîndu-se mult. Interve-

celor 8 de muncă în 
se întorc ____
unde le așteaptă alte 

mais- 
aces- 

aspru,

acasă în
Și dacă nici 
ține seama de

nise suprasolicitările provocate 
de noile atribuții de casnice. 
De aceea, maistrul și-a propus 
să invite pe soții acestora la fa
brică. Firește, am fost de acord. 
Au venit și li s-a arătat cum 
muncesc soțiile lor, ce eforturi 
trebuie să depună în țesătorii, 
cita energie nervoasă se consu
mă într-o secție în care zgomo
tele războaielor îți izbesc tim
panele timp de opt ore pe zi. 
Soții au rămas impresionați. Nu 
știm ce s-a petrecut în familiile 
lor după această vizită, dar ceva 
s-a schimbat. Cele patru munci
toare, de altfel foarte conștiin
cioase, au revenit complet la rit
mul inițial.

Ca orice talent, și acela de a 
munci cu oamenii ține de do
meniul înzestrării și nu poate fi 
însușit pe băncile școlii. S-au 
dat exemple de absolvenți cu 
rezultate excepționale la învăță
tură, dar care s-au dovedit ne
corespunzători ca maiștri. „Toc
mai de aceea, era de părere tov. 
Temian, școala de maiștri ar 
trebui să primească numai tineri 
cu astfel de aptitudini. Cum însă 
la talent nu se poate da examen 
de admitere, orice test in aceas
tă privință fiind subiectiv, între
prinderile trebuie să recomande 
și să ne trimită spre școlarizare 
muncitori, reglori, șefi de echi
pe. care sînt bine cunoscuți și 
care sub aspectul talentului de 
care vorbeam, prezintă suficien
te garanții. Se greșește foarte 
mult atunci cînd singurul crite
riu, după care se recomandă 
elevii pentru școala de maiștri, 
este acela de a fi bun meseriaș 
— criteriu de altfel foarte im
portant, treeîndu-se prea ușor 
cu vederea. însă caracterul tî- 
nărului respectiv, temperamen
tul lui, felul de a fi, de a se 
comporta în colectivitate. ..Desi
gur, continua aceeași idee tov. 
Tugmeanu, conducerile între
prinderilor și mai ales ale sec
țiilor unde candidații lâ școala 
de maiștri sînt mai bine cunos
cuți, trebuie să procedeze cu 
mult discernămînt în selectarea 
lor. Dar la rindul ei. școala are 
datoria să accentueze mai mult
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JIUL DE VEST a început 
să curgă pe o nouă albie. Apele 
au fost deviate pe un canal lung 
de 1 200 m. la a cărui construc
ție s-au executat pește 208 000 
mc excavații și s-au ir zării: m’i 
mult de 30 000 mc de piatră. S-a 
înlăturat astfel pericolul ir_r.- 
dațiilor care degradau desecri 
șoseaua națională și calea fe
rată din zona Livezeniltr.

• „CASA AGRONOMULTT* 
din Vaslui pi-a primi: 
serie de „elevi* - 
niști din C-A-P.

• A ÎNCEPUT ELECTRI- 
7:?AR£A . ferate dintre

:i-Vest și Ploiești 
Proiectele elaborate în 

arest scop prevăd montarea 
_- „ De- tip de traversă și șină, 
sistematizarea întregii rețele 
ie linii ți macazuri, precum și 
dotarea cu noi instalații de si
guranța circulației. în a doua 
fază a‘ lucrării vor fi amplasați

stilpii metalici și de beton, Sâ 
vor întinde și regla cablurile 
aeriene și vor fi date în func
țiune stațiile de conectare la 
sistemul energetic național.

• MARȚI la ora 11,54, stațiil® 
Secției de seismologie a Centru
lui de cercetăTi geofizice al 
Academiei au înregistrat un 
cutremur de pămînt în regiunea 
Vrancei, cu focarul în scoarța 
terestră. Cutremurul a avut o 
intensitate de 5-6 grade, fiind 
mai puternic simțit Ia Focșani. 
Nu au fost înregistrate pagube*
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LOCUL INTELECTUALULUI
IN MIJLOCUL MASELOR «o
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cosmic

ni o aventură tot atît 
rXoasi ca si. sâ zi- 
rhetâ ia cosmos ; ea 
3B cu mai puține ris- 
ficuităti in zone care 

fost refuzate pinâ acum : 
masele. ȘL pentru a duce com
parația pisă la capăt „tehnici- 
eaff* in mă miră să dirijeze a- 
ceastă ^rachetă* sînt intelectua
lii.

Dubla valență a culturii, so- 
rială si urdană. impune intelec
tualului o dublă responsabili
tate. O datorie moral-cetățe- 
nească față de propria sa na
țiune. fată de țelurile sale. In 
Cuvîntarea rostita la întîlnirea 
cu intelectualii din Cluj, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia 
tocmai acest rol al intelectuali- 
tâtii : „Dv.. ea întreaga intelec
tualitate a României socialiste,

Păi

reprezentați un detașament în
semnat al poporului nostru, cu 
un rol de deosebită importantă 
in întreaga activitate de edifi
care a societății socialiste".

Intelectualul în mijlocul ma
selor — acesta nu este un mit 
romantic, uneori compromis, al
teori infirmat, dar niciodată lip
sit de măreție. E o prezentă pe 
care rațiuni sociale și adine o- 
menești o impun ca necesară. 
E o prezentă pe care fiecare in
telectual, ca om, ca cetățean, 
trebuie să o simtă necesară.

Datorii uitate

Intelectualul român dintot- 
deauna a resimțit condiția sa 
ca pe o datorie față de propriul 
popor. Noi n-am avut niciodată

o intelectualitate „de salon", 
adică refractară la nevoile ma
sei. Și nu este vorba ntimai de 
domeniul spiritual. Practic chiar 
intelectualii veritabili au reali
zat dialogul cu masele : au fost 
propagandiști activi ai propriilor 
lor idei. Exemple sînt multe și 
cunoscute, ele instaurează o tra
diție și un mod de manifestare. 
Cu atît mai mult, refuzul unor 
asemenea cerințe seamănă cu o 
adevărată abdicare de la condi
ția de intelectual. Și aceasta nu 
numai din punctul de vedere al 
tradiției ci. înainte de toate din 
punctul de vedere al societății 
noastre socialiste, unde mani
festările de izolare, din fericire 
rare, par cel puțin stranii. Ni s-a 
povestit cazul unui activist cul-

SABIN BORCAN

(Continuare în pag. a lV-a)

Mustria județului 
Maramureș și-a 
realizat pianul 

pe 11 luni

Industria județului Maramureș 
și-a realizat cu 5 zile mai devreme 
sarcinile prevăzute pentru 11 luni. 
Din calculele specialiștilor reiese 
că pînă Ia sfîrșitul lunii noiem
brie se va realiza peste plan o 
producție marfă vîndută și înca
sata în valoare de aproximativ 
100 milioane lei. Pînă în prezent 
industria acestui județ a livrat e- 
conomiei peste prevederi 20 000 
tone minereu, 12 000 tone acid 
sulfuric, importante cantități de 
mobilă. Succesele Combinatului 
chimic - metalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", ale exploatărilor 
miniere Șuior. Cavnic și Nistru,

PORȚILE DE FIER:

MATURITATEA
TINERILOR 

CONSTRUCTORI
ale întreprinderii forestiere Tg. 
Lapuș și altele sînt confirmate și 
de obținerea unor economii supli
mentare la prețul de cost de a- 
proape 50 milioane lei.

Recoltat in Deltă

Foto: ION CUCU

E unul care mă în
jură din două în 
două zile Ia telefon. 
Nu știu ce nu-i place 
la mine. Mi se pare 
că l-am strîns nițel 
cu ușa pe un prie
ten de-al său plecat 
cu steaua (și cl acor- 
dîndu-mi atenția sa 
plină de politețe de 
trei ori pe săptămî- 
nă) și atunci i-am 
devenit pe neaștepta
te nesuferit.

Ei. bine, sînt nesu
ferit ! Cît oi mai ține 
bucata asta de lemn 
în mînă de-i zice 
condei n-o să-i iert, 
nici pe unul, nici pe 
celălalt. Dezgustătoa
re în ehestiunea pe 
care v-o relatez este 
lipsa de curaj a erou
lui de la celălalt ca
păt al firului. Pe la 
patru, cînd îi e omu
lui mai bine și în
cearcă să doarmă, 
numai ce-1 auzi : 
Facă-ți și dregu-ți ! 
La 9 seara, cînd s-a 
capsat cu puțin mi- 
tilic. sună. Ridic re
ceptorul, gata să sa
lut un cunoscut, vo
cea iar mă trimite, 
unde ghiciți și dv. ! 
Falnicul polemist 
profită că nu am loc 
de întors și dă-i și

dă-i cu cele mai ur- 
duroase cuvinte din 
dicționar.

Lucrul, pentru că 
m-am cam obișnuit, 
nu mă deranjează 
prea mult. Sînt profe
sii și mai neonorabile; 
delatori refulați, ma
niaci, n-ai ce le face, 
numai doctorii sînt 
buni de ceva în cazul

înltate, l-am clasat în 
insectar, stă strivit la 
o rubrică fixă. Acești 
pierde-vară, ași de 
circiumă și numără
tori de pahare nu-mi 
iartă lipsa de modes
tie de a-i bombarda 
cu o prezență iritan
tă în presă. El, ano
nimul meu, mă visa 
la Belu cu pătrunje-

EROUL
ANONIM

EUGEN BARBU

lor, dar cu ăsta ce să 
fac ? Să-i răspund la 
fel? Să-l bat? Nu 
știu de unde să-1 iau 
că l-aș zvîrli într-un 
canal, dar anonima
tul e o dulce perină 
pe care doarme.

Băiatul probabil că 
scrie anonime și se 
Iasă întreținut de fe
mei. El aparține unei 
categorii precis deli-

lul în gură, dacă le
gile și posibilitățile 
i-ar permite, m-ar 
pune în furci. La 
alte proporții tipul 
este un incendiator 
de biblioteci și mi-ar 
da foc la manuscrise. 
Tipul dă urii sale 
forme neroniene. 
Umblînd cu mătău- 
zul blîndeții prin ca
se de oameni, vor

bește despre umani
tate și dragoste de 
om, dar sub mantie 
ascunde pumnalul în
muiat în otravă. Cre
de că cuvîntul său îmi 
face rău, că mă suru- 
pă pe dinăuntru și 
de la o vreme a tre
cut la insulte adresa
te soției. Noroc că 
nu am rude că atunci 
valul Iui de scîrbă ar 
inunda și alte nume
re de telefon.

Ceea ce spun aici 
nu este o plîngere 
personală. Fiecare 
din dv. aveți cîte un 
individ din ăsta ab
ject care vă otră
vește viața. Ce-ar fi 
să punem mîna pe ei 
și să-i vîrîm în puș
cărie laolaltă cu bor
fașii și violatorii, cu 
asasinii și delapida
torii, acolo unde de 
mult Ie este locul? O 
formulă de a fi des- 
coperiți necuviincio- 
șii de la telefon (ca 
să folosim un eufe
mism) se va fi gă
sind probabil iar cî- 
teva măsuri exem
plare ar fi în stare 
să pună căluș! la 
gura huliganilor de 
vorbe.
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GURA VĂII. Cu fiecare zi, 
numele locului cîștigă în rezo
nanță. Acum cinci ani nu în
semna nimic. Astăzi înseamnă 
miile de constructori, veterani 
ai Argeșului, Bicazului, Bistriței, 
Firizei, iar alături de ei, conto
piți cu ei, cei 2 000 de uteciști 
care își desăvîrșesc aici fai
ma de ctitori ai marilor 
cetăți care stau la obîrșii- 
le luminii. Zilele trecute, 200 
din cei 2 000 s-au întîlnit în 
sala clubului central. Erau re
prezentanții acestora la Confe
rința organizației U.T.C. a șan-

HAINELE DE MUC A VA
■■11111111111111111111111111 ALE „ONORABILITĂȚII"

„Și nici nu știi cum și cînd a- 
jung de se lăfăiesc în canapelele 
mașinii cu care nu pierd prile
jul să te stropească din goană. 
Sînt grăbiți, nemulțumirea îi 
roade : „Eu „Wartburg" ? Gre
șești, domnule; am nevoie de 
Fiat 1 300 ca de aer". Mi-am a- 
mintit de aceste vorbe — spuse 
cu cîțiva ani în urmă de un 
prieten, nedumerit de spectacu
loasele „salturi" spre înavuțire 
ale unora — răsfoind cîteva do
sare aju-jse la Comisia pentru 
controlul provenienței unor bu
nuri care nu au fost dobîndite 
în mod .licit. „Subsemnatul doc
tor Baciu Cristea, declar că 
practic arta dentară...".

Domnul doctor. Nu-i vorba, 
domnul doctor e numai tehni
cian dentar. O diferență „oare
care", și-a spus, din moment ce 
pacienții „acceptă asistența mea 
medicală". Nu se întîmplă ni
mic dacă domnul doctor-tehni- 
cian a fost condamnat la 2 ani 
închisoare și la plata unei amenzi 
fabuloase de... 1660,20 lei! Cel 
mult îi poate mări apetitul, în 
timpul ăsta și-a „odihnit" mîna 
pentru viitoarea-i mănoasă acti
vitate.

Pe scurt: Doctorul-tehnician 
a avut cabinet pînă în anul 
1959. Și-a pierdut timpul pînă 
în 1963 pe ici pe colo (angajat 
oficial) cînd, începînd cu luna

ianuarie, a luat afacerea pe cont 
propriu, și, în numai doi ani 
omul nostru s-a învîrtit de o ba
gatelă de sumă — 198 000 lei. 
Prins cu mîța-n sac domnul doc
tor al artei dentare plătește pentru 
evaziune fiscală 142123 lei. Nu 
protestează. „Am să fiu mai a- 
atent, și-a spus". Și a fost. în 
credința lui. Cu restul și-a cum
părat un alt turism. Și cum omul 
nu poate locui la nesfîrșit în 
mașina (în activitatea sa „obosi
toare", răgazurile se impuneau !) 
și-a cumpărat și o casă. La un

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)

tierului. Conferința organi
zației U.T.C. a făcut din plin 
dovada profunzimii sale analiti
ce. Ea a pornit de la faptele de 
viață cele mai simple și mai la 
îndemînă ca să ajungă la ample 
planuri generalizatoare, de la 
acele elemente cu ajutorul că
rora să se izbutească a opera 
secțiuni în toate sensurile ac
tivității de pe șantier, pî
nă la amănuntele în sta
re să recompună elocvent con
dițiile de muncă și de afir
mare a elanului creator, pe care 
le au la dispoziție tinerii con
structori. Conferința și-a concre
tizat concluziile lucrărilor sale 
într-un ansamblu de măsuri ex
primate sintetic de programul 
de activități. îmbogățit cu pro
punerile participanților la dis
cuții, programul de activități al 
organizației U.T.C. a șantierului 
preconizează soluții, însumează 
acțiuni care răspund concret 
problemelor ridicate în confe
rință. îmbogățirea cunoștințelor 
politice, perfecționarea aptitudi
nilor profesionale, diversificarea 
preocupărilor organizației, inter
venții pentru rezolvarea unor 
dificultăți curente, constituind 
platforma de sprijin a întregii 
munci de viitor. Este incontesta
bil că analiza făcută de confe
rință a avut o contribuție esen
țială asupra orientării viitoare 
în activitatea organizației și a- 
supra lor ne și propunem să in
sistăm în cele ce urmează.

Discuțiile purtate au însemnat, 
și ele un moment distinct în 
desfășurarea conferinței, mar- 
cînd prin intensitatea dezbateri
lor o atitudine deschisă și com
bativă din partea celor prezenți, 
reprezentanți ai întregului tine
ret de la Porțile de Fier.

Am reținut, de exemplu, din 
cuvintele inginerului Mihai Do- 
brovolschi, secretarul comitetu-

MIHAI BUZATU

(Continuare în pag. a Il-a)
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calitățile adevăratului șan- 
tierist pentru care nici o dificul
tate nu tste prea mare, nici o 
greutate imposibil de biruit. S> 
m-aș opri îndeosebi asupra ace
lor manifestări inițiate de orga
nizația U.T.C. care ajutîndu-ne 
să cunoaștem temeinic politica 
economică a partidului, proiec
tele sale îndrăznețe de moderni
zare a României, ne-au făcut să 
ne. înțelegem mai bine sarcinile 
pe care le avem ca tineri mun
citori, să simțim întreaga răs
pundere a încrederii acordate 
nouă, constructorilor, au trezit 
în doi dorința de a contribui cu 
fapte remarcabile la realizările 
întregului nostru popor. Tinere
tul, de pildă, a subscris cu en
tuziasmul său cunoscut la anga
jamentul unanim al constructo
rilor de căi ferate și drumuri de 
a da în folosință noul traseu fe
roviar Tr. Severin — Topleț, pe 
cei 25 km. ai săi, cu șase zile 
mai devreme. Și ceea ce era pe 
atunci doar un angajament fier
binte este de cîtva timp un fru
mos motiv de mîndrie. Trenurile 
circulă acum pe noul traseu ca 
și cum nici n-ar fi fost vreoda
tă altfel iar noi, de undeva de 
jos, privindu-le, ne simțim pe 
bună dreptate mîndri că am lu
crat efectiv la această realitate".

Au vorbit apoi constructori, 
fierari-betoniști, macaragii, re
prezentanți ai betoniștilor, care 
în zilele trecute au expediat șan
tierelor de construcții hidro
energetice ultimul metru cub 
din milionul de metri cubi fa
bricat de I.G.H. de la începu
tul lucrărilor și pînă în prezent. 
Dar de fiecare dată rețineam nu 
numai satisfacția unei datorii 
împlinite, ci și convingerea că 
încă mai mult decît ce au făcut 
le stă în față și așteaptă hotărî- 
rea brațelor lor. L-am ascultat 
pe macaragiul ION RÎPAN, re
prezentant al uteciștilor de pe 
cel mai mare șantier : baraj u- 
zină, și l-am bănuit în egală 
măsură îndrăgostit de muncă și 
de ooezie :

„In anul care vine, la hotarul 
dintre două semestre, construc
torii de la baraj vor da în folo
sință primul mare obiectiv cu 
caracter navigabil : ecluza. Țin 
să raportez conferinței faptul că, 
sincronizîndu-ne efortul cu cele 
ale întregului colectiv, noi am 
contribuit la turnarea celor 
45 000 m.c. betoane hidrotehnice 
peste prevederile de pian de la 
începutul anului pînă in pre
zent, că vom susține prin fapte 
angajamentul luat de comuniști 
cu prilejul conferinței organiza
ției de partid pe sistem, expri
mat în telegrama adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
de a pune în funcțiune la sfîr- 
șitul anului 1970 două turbo- 
agregate, față de unul, cît pre
văd directivele Congresului al 
IX-lea".

Și din nou au vorbit alți ti
neri, de la șantierul 2 porturi 
sau de la cele care pregătesc 
darea în folosință a Drumului 
Național hr. 6, la sfîrșitul aces
tui an, sau alții de la secția 
auto, în numele acelor „oameni 
de la volan", „care au transportat 
zeci de milioane de tone kilome
trice, depășind planul anual cu 
peste un milion și jumătate lei".

„Reprezint, afirma și maistrul 
MIHAI FLOREA, de la șantie
rul complex betoane, peste 150 
de membri ai organizației noas
tre revoluționare. In procesul de 
preparare a betoanelor, prin ve
rificarea calității acestora înain
te de punerea lor în operă, nu 
am avut decît un singur scop : 
o producție ritmică și cu înalț! 
parametri de calitate. E adevă
rat, în munca noastră au fost vi
zibile cîte o dată lipsuri, au fost 
printre noi și unii care nu reu
șeau, să satisfacă exigențele ca
litative pe care construcția ba
rajului. a batardoului, a lucră
rilor de artă le puneau în fața 
noastră. Și aeeasta se explică 
prin faptul că o parte din ei a- 
bia își însușeau meseria, abia 
aici pe șantier se formau ca 
muncitori iar alții mai aveau 
multe de făcut pentru propria 
lor educație, veniseră cu deprin
deri însușite în altă parte. în 
alte locuri de muncă. Dacă pen
tru toate acestea s-au găsit so
luții, rezolvări neîntîrziate tre
buie să subliniem că este și me

4______noastre care 
fNMRt în ultima vreme 
militarea tinerilor la 

n- .■» de ridicare a califică- 
■ stărwft pe lingă conduce- 

__ tehnieo-administrativă a 
• i::.*rn»ui să asigure desfășu- 
•;-*i normală a cursurilor. în 
xcelași timp s-a mers cu perse
verență in direcția combaterii 
manifestărilor de indisciplină, a 
tuturor abaterilor, accentul prin
cipal punîndu-se nu pe prelu
crări abstracte ci pe formarea 
unei opinii a colectivului, a or
ganizației U.T.C., discutarea ca
rurilor apărute cu toate implica
țiile lor posibile chiar dacă ele 
datorită atenției celorlalți nu 
s-au soldat cu consecințe deose
bite. Evident, în acest sens va 
trebui să întreprindem noi efor
turi, atenția organizației va tre
bui să fie îndreptată în conti
nuare nu atît asupra aspectelor 
în sine, care vor apare, ci asu
pra cauzelor care le înlesnesc 
apariția. Așa gîndim și așa vom 
și proceda în viitor".

Iar apoi, ca un fel de conclu
zie, care revenea în cuvîntul 
fiecăruia dintre ei, cîteva fraze, 
sau una singură, rostită aproa
pe la fel pentru că exprima de 
fiecare dată același adevăr :

„Ne-am călăuzit permanent 
după exemplul comuniștilor, al 
constructorilor cu o bogată ex
periență, care ne-au ajutat cu 
sfatul, cu priceperea lor, abso-

ORAȘUL NOSTRU"
LA TEATRUL NAȚIONAL I. L. „CARAGIALE"
Pentru Thornton Wilder, 

„Orașul nostru" este o ilus
trare a crezului sau dramatic 
și a ideilor sale filozofice, in
tr-o înregistrare, uneori ga
zetărească, alteori în stil de 
monografie, a cîtorva crim- 
peie de viață obișnuită, atît 
de oarecare din Grover's 
Comers, orășel pierdut prin
tre altele în America, multe, 
identice. Gospodinele, cu 
mișcările de automat, me
reu aceleași, pregătesc prin- 
zul, copiii merg la școa
lă. se înfiripă idile în 
parfum de heliotrop și sah 
razele lunii, unri se căsăto
resc. alții mor. se duc în ci
mitirul de pe deal, timpul se 
scurge monoton între trece
rea singurului tren spre Bos
ton și repetiția de seară a 
corului de la biserici Și to
tuși. din această bnabtate 
cotidiană, prin filtrul zimbe- 
tului ușor ironic, ușor amar, 
în orice caz duios, al auto
rului, apar oameni care-și pun 
întrebări, ale căroT f râm în
tări. conștiente sau nu, sînt 
duse pînă dincolo de moarte, 
iar faptul mărunt se ampli
fică, proiectat în perspectiva 
eternității. Dintr-un final dia
log al vieții cu moartea, dia-

OEIJERVL RECRVE0R“
LA

Ar fi interesant de studiat 
cîndva, în profunzime, carac
teristicile psihologice și este
tice ale modei teatrale. De
clanșarea procesului este, de
sigur, ușor de explicat: el 
pornește mai întotdeauna (ca 
orice modă artistică) de la o 
personalitate sau de la un an
samblu remarcabil, ale cărui 
înfăptuiri au forță de șoc asu
pra conștiinței artistice a con
temporanilor. Dar ce mutații 
subtile se produc în conti
nuare în gîndirea oamemlor 
de teatru, cum se petrece acel 
atît de rapid proces de adap
tare a concepțiilor lor la noua 
realitate artistică, ctim derme 
ea factor de germinație a 
creației lor — iată chestiuni 
care s-ar cere explicate pe 
larg, căci moda, fenomen ex
trem de frecvent în arta de pe 
toate meridianele, nu este în

totdeauna blamabilă; ea re
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lat indispensabile pe un șantier 
de proporțiile Porților de Fier. 
Desfășurîndu-Se sub îndrumarea 
organizației de partid, și cu spri
jinul celorlalți factori interesați, 
activitatea de educație comunis
tă a tineretului de aici a căpă
tat de la bun început o bază so
lidă de desfășurare și și-a asigu
rat certitudinea succesului. Tre
buie să recunoaștem însă că 
mulțumirea aceasta ar fi putut 
să fie mai mică dacă organizația 
noastră n-ar fi înțeles înainte de 
toate faptul că oricît de multe 
condiții i s-ar fi oferit, elemen
tul hotărîtor îl formează tocmai 
valorificarea acestor condiții. 
Altfel, dacă sînt neglijate, ele 
intră în paragină și dispar. De
sigur, cu unele nu în sens pro
priu, clubul n-ar fi fost demo
lat de nimeni dacă noi, de pil
dă, nu l-am fi folosit. Ar fi in
trat însă în paragină încrederea 
tinerilor în capacitatea noastră 
de organizare. în seriozitatea 
promisiunilor și a cuvîntului dat 
de noi în fața lor. Lucrurile 
s-au petrecut însă altfel și tine
rii au știut întotdeauna că orga
nizația nu-f cheamă la manifes
tări fără conținut ci la acele ac
tivități care au temeiuri educati
ve profunde, care lasă ceva în 
conștiința ’or, • Întrebare nouă.

CRONICA TEATRALA

los a cărui tristețe se îmbibă 
cu un lirism intens printr-o 
consolare a frumosului, Wil
der ne prezintă lumea de din- . 
colo — non existența — ca o 
prelungire firească, odihni
toare. a existenței, a lumii 
concrete. Acolo sus. în cimi
tirul de pe deal, morților li 
se relevi gravitatea profundă 
a vieții. înțeleg semnificația 
fiecărui m:nut. fiecărui gest 
pentru viată—care este mult 
prea mieunată ca oamenii 
sâ-5» poată da seama de asta".

Piesa fin Wilder, aceasta 
desfășurare de mid și banale 
ocupații ale unei comunități 
patriarhale, oarecare, este, de 
fapL un poem al dragostei 
de viață ce tinde, chiar după 
moarte. prin prisma morții.

TEATRUL DIN
prezintă adesea un factor de 
progres, de unificare a con
științelor estetice, de înlesnire 
a afirmârji noului.

Este mai presus de orice în
doială faptul că recenta ca
rieră internațională. de-a 
dreptul impresionantă, a co
mediei „Ofițerul recrutor". 
scrisa în 1706 de George 
Farquhar — dramaturg en
glez din epoca Restaurației, 
mort la numai 29 de ani — se 
datorește unui asemenea fe
nomen. Cine fi-ar fi amintit 
de ea, intr-un moment în 
care aproape nicăieri în lume 
nu se joacă piesele lui Dryden, 
Congreve sau Wycherley 
(autori ai aceleași epoci, dar de 
o notorietate mai stabilă în 
posteritate), dacă mai întîi 
Brecht și apoi Laurence Oli
vier n-ar fi „descoperit-o** și 
n-ar fi readus-o în atenția lu
mii teatrale ? Este unul din 

o explicație așteptată de mult, 
cheia de intrare pe porțile unui 
domeniu pînă atunci necercetat 
îndeaproape de ei. Sîntem hotă- 
rîți să nu abandonăm această 
cale, să apelăm în continuare la 
ea pentru că, sîntem convinși, 
ea ne va ajuta să facem tineri
lor înțelese, prin modalități spe
cifice, noțiunile complexe ale 
moralei socialiste cu tot ceea ce 
ține de atitudinea tînărului față 
de muncă, de colectiv, de atin
gerea unui ideal în viață".

Seara tîrziu conferința și-a în
cheiat lucrările. Nu sînt decît 
cîteva zile Kde atunci. însă unele 
din proiectele prevăzute în pro
gramul de activități al organiza
ției au început deja să prindă 
contur. Multe din izbînzile ra
portate acum la conferință au 
fost și ele, cîndva doar niște idei 
dar întrevăzute cu claritate în 
întruparea lor viitoare. Peste 
încă un an. la cealaltă conferin
ță. de care tinerii se apropie 
deja cu fiecare zi încheiată, tot 
ceea ce înseamnă acum pentru 
întreaga organizație o preocupa
re de perspectivă, va fi rostit a- 
tunci, de la tribună, la timpul 
trecut și va constitui încă un 
motiv de mîndrie adăugat la și
rul de realizări cu care se mân
drește acum.

spre împlinire. Firește, locul 
acestei „meditații" despre via
ță nu este oricare, de oriunde, 
iar filozofia de un optimism 
foarte suspect a autorului este 
și ea o emanație a condițiilor 
existenței care a născut-o. Ci
vilizația occidentală cu între
gul ei cortegiu apăsător asu
pra omului nu-și poate asu
ma îăspunderea pentru ceea 
ce reprezintă vis și năzuință 
de fericire a omului.

Inedită, în contextul specta
cular al apariției piesei 
apare structurarea secvențelor 
de viață alese din intimitatea 
social-psihologică a Grocer s 
Cornet s-ului" „constind" une
ori în tonul obiectiv al re- 
pcn»*fuhn artecci prin pns- 
raa >’jehe*ei sociale, lecur^nd

SIBIU
„moda" a 

f, căci piesq 
plină de vir

tuți, cea mai importantă fiind 
aceea că răspunde exact unui 
gust contemporan foarte pro
nunțat pentru spectacolul 
popular, colorat și seînteietor, 
plin de delicii vizuale, gro
tesc, sarcastic și exuberant. 
Este, apoi, o piesă cu sensuri 
„deschise", care îngăduie rea
lizatorilor spectacolului să 
exprime fie un protest anti
războinic, fie o satiră a mo
ravurilor, fie un elogiu al li
bertății și sincerității dragos
tei, fie — pur și simplu — 
bucuria de a trăi și de a iubi, 
fie chiar toate laolaltă, într-un 
conglomerat căruia peripețiile 
acțiunii comice, conduse cu 
ingeniozitate,- îi pot garanta 
precizia organizării interioare. 
Ca să nu mai vorbim de rara 
plăcere pe care o dă o ase-

adesea la miiloace filmice 
concretizate în prim-planuri 
scenice, panoramice sau stop- 
cadre urmate de flash-beck- 
uri funcționale. Stăpîn al unei 
tehnici dramatice deosebite, 
Wilder reliefează întîmplări 
și sentimente printr-o optica 
a prezentului, justificat prin 
trecut și raportat la viitor, 
oprind sau inversînd desfă
șurarea acțiunii. Fațetele ba
nale ale vieții — de la mono
tonia schematică a destine
lor, la timide visuri spre altă 
lume, de la neîmpliniri mă
runte la profunda necunoaș
tere a vieții, îi dau lui Wilder 
posibilitatea de generalizare, 
de desprindere a trăsăturilor 
comune unei mari părți a 
civilizației de peste ocean.

Modalitate modernă a coru
lui antic, personajul Regizo
rului, care conduce și diri
jează, întărind astfel imagi
nea unor secvențe cinemato
grafice — de cinematograf 
documentar și poetic în ace
lași timp.

Spectacolul Teatrului Na
țional, sub semnătura regi
zorului Mihai Berechet — o 
transpunere fidelă a textului și 
indicațiilor precise ale lui 
Wilder — se impune, in pri
mi riad, prin creațiile valo
roase, de pregnantă trata 
scenică ale actorilor. Servit de 
consistența dramatică și de 
nota dominantă a dialogului, 
pe întreg parcursul piesei, 
Mihai Fotino cu o elegantă 
detașare in evoluție. la 
care se adaugă cunoscu
tul său farmec scenic, co
lorează desfășurarea acțru- 

menea piesă actorilor, incitați 
să se manifeste nesfinjerut, 
să-și pună H valoare hazul și 
temperamentul, să-și de
monstreze simțul măsurii și 
măsura simțului comic, să co
munice direct cu pafta de rîs 
a spectatorului.

După «n mai vechi — și 
neizbutit — spectacol al 
teatrului din Brăila și conco
mitent cu cel al lui Valeriu 
Moisescu de la Teatrul Mic 
— pe care, la ora cînd senem 
aceste rînduri, nu l-am văzut 
încă — teatrul din Sibiu ne 
propune o nouă variantă sce
nică a piesei. In montarea lui 
Călin Florian (intr-un decor 
foarte spiritual semnat de 
Erwin Kuttler) accentul prin
cipal cade mai puțin pe im
plicațiile satirice ale textului, 
deși armata, justiția și fami
lia epocii sînt caricaturizate 
cu mijloace destul de violente. 
Nici peripețiile intrigii amo
roase nu l-au reținut în mod 
special pe regizor, deși în- 
tîmplările sînt cursive și vii, 
hazul reprezentației compu- 
nîndu-se în bună măsură din 
succesiunea lor în avalanșă. 
Miezul spectacolului îl cons
tituie atmosfera de joacă vo
ioasă și ușor convențională, 
pendulația continuă între iro
nie și șarjă, plăcerea glumei

punctan ironice 
sau îmbibate de compătimire.

Un excelent cuplu, „Ro- 
meo și Julieta" mai șterși în 
aparență, însuflețiți, însă de 
aceeași forță, a iubirii, s-a for
mat prin întîlnirea a doi ac
tori tineri: Coca AndronescU 
handicapată de vîrsta eroi
nei și puțin crispată în partea 
întîi descoperind însă fa
țete inedite, de mare inten
sitate dramatică în scena . în
țelegerii vieții prin moarte — 
și Florin Pittiș a cărui per
sonalitate se conturează din 
ce în ce mai împlinită.

Ușor desuetă, delicată, pe 
Raluca Zamfirescu am văzut-o 
în contrast și totuși comple
tată de Draga Olteanu, în 
doamna Webb, în plinătatea 
sănătății morale și fizice. Tre
buie să notăm portretul res
pectabilului și bonomului 
doctor Gibbs, în interpretarea 
lui Toma Dimitriu și apariția 
tăcută, stranie, de un roman
tism pe cît de disperat, pe 
atît de efemer, a organistului 
Simon Stimson — creionat de 
Statei Gheorghiu. Remarcăm, 
însă, la tot colectivul — cu 
excepția lui Florian Pittiș, a 
cărui dezinvoltură și stăpî- 
nire a pan torni mei este cu
noscuta — o nesiguranță ge
nerala, supărătoare chiar.
Pentru atmosfera cenușie, 
palidă a orașului, decorul lui 
Mihai Tofan se integrează și 
se exprimă în conjunctura par
ticulară a faptelor.

LILIANA MOLDOVAN
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în doi peri și a aluziei echi
voce. Ciștigind în vitalitate, 
spectacolul pierde astfel în 
substanță. Mai mult decît atît, 
gagurile înseși, nemaiexpri- 
mindu-se pe alocuri decît pe 
sine — și nu un conținut de 
viață anume — devin precare, 
fragile, nejustificate. Poate că 
lucrul se Infimplă jt din pri
cina cîtorva actori care nu se 
integrează stilului reprezen
tației, fie datorită nesiguran
ței mijloacelor comice (Cons
tantin Stănescu), fie datorită 
unei neadecvate „sincerități**, 
care împiedică detașarea umo
ristică de personaj (Valeria 
Paraschic și Vlad Yarca), fie 
datorită unei exuberanțe exa
gerate (Eugenia Giurgiu-Pa- 
paiani). Nota exactă o intu
iesc doar cîțica: Adina Ra
fia — bună ingenuă de co
medie —, Ion Ghișe și Mihai 
Butnariu — cuplu comic de 
mare efect —, Avram Besoiu 
— autorul unui portret șarjat 
cu măsură și finețe. Nu în
deajuns de concludent pentru 
posibilitățile regizorului și ale 
echipei, spectacolul este, cred, 
mai mult o prospecție pentru 
o posibilă linie d* dezvoltare 
a stilului teatrului.

SEBASTIAN COSTIN

Activitățile de profesor, 
lingvist și istoric desfășurate 
cu zel românesc de Aron 
Pumnul în Transilvania și 
dincoace de Carpați, în cîteși 
trei provinciile istorice ale 
poporului nostru, s-au împle
tit cu o ridicată conștiința 
revoluționar-democrată, care-i 
recheamă în pantheonul cul
turii naționale numOle, recu
noștința și meritele în bucuria 
marilor împliniri ale actului 
unificator de la 1 Decembrie 
1918.

Aron Pumnul s-a născut la 
27 noiembrie 1818 la Cu— 
ciulata, în Țara Făgărașului, 
din părinți muncitori cu sapa. 
Bolnav de inimă și sărac, el 
n-a putut să frecventeze școa
la la timpul potrivit vîrStei, ci 
înoepînd de la 16 ani Ia 
Odorhei, la Cluj, la Blaj’. Ob- 
ținînd o bursă, el pleacă la 
Viena, preocupîndu-se la Vie- 
na de studii filozofice, de

AMINTIREA
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150 DE ANI
DE LA NAȘTERE * * 

limbă și de literatură. Student 
sărman, pentru a se putea 
întreține și ca să-și cumpere
cărți, el dădu meditații vii
toarei scriitoare Dora d’Istria.

In 1847 reveni titrat la 
Blaj și fu numit profesor de 
filozofie, colaborîvd la revis
ta „Organul luminării*4, înte
meiată de Timotei Cipariu.

în 1848, magistrul Pumnul 
participă la revoluție, sprijini 
acțiunile ideologice și orga
nizatorice ale colegului său 
de învățămînt Simion Băr- 
nuțiu. în vederea marii 
adunări de pe Cîmpia 
Libertății, ținută la 3/15 mai 
1848, el a redactat un mani
fest agitatoric prin care con
voca pe români la manifes
tare patriotică. Acest manifest 
i-a fost difuzat de discipoli. 
Se înțelege însă că atunci, 
cînd prin conjugarea forțelor 
militare imperiale, contrare
voluția din Transilvania a 
înăbușit mișcarea democratică 
de la 1848, situația lui Pum
nul a devenit critică. El a 
fost condamnat la moarte. Cu 
mare greutate și travestit, el 
a reușit să treacă în Țara Ro
mânească și să stea cîtăva 
vreme în București, ascunzîn- 
du-se în casa unui prieten. 
Aici s-a contaminat de hole
ră, bolii îndelung, a fost des
coperit de poliția caimacamu
lui Const. Cantacuzino și, 
sub arest, fu transportat la 
Iași. Sprijinit de forțele pro
gresiste și influente din Mol
dova, Aron Pumnul se în
dreaptă spre Cemauca, la co
nacul fraților Hurmuzaki.

De aici, profesorul transil
vănean se abătu pe la Stupea 
spre a revedea pe prietenul 
său de idei și de scris Iraclie 
Porumbescu, tatăl compozito
rului Ciprian Porumbescu. 
Pumnul a fost numit prin 
concurs profesor de limbă și 
literatură română la Ober- 
gymnasium, rostindu-și pre
legerea de început la 28 fe
bruarie 1849.

Printre discipolii magistru
lui ardelean se numără și Mi
hai Eminescu. Aron Pumnul 
desfășură în marginea mun
cii didactice și de patriotism 
ardent o susținută activitate 
publicistică, tipărind, între

altele, următoarele volume f 
Convorbire între un tată și 
fiul său asupra limbei $i li
terelor românești (1850), Lep- 
turariu românesc din Scriptu
rii români, în 6 volume (1862 
—1865), o gramatică a limbii 
române în nemțește (1864), 
cercetarea Privite peste 312 
din proprietățile din care s-a 
format Fondul religionar 
(1865), la moartea sa rămî- 
nînd numeroase studii în ma
nuscris, în parte publicate mai 
tîrziu db către profesorul loan 
al lui Gheorghe Sbiera.

în creșterea lui Eminescu, 
Aron Pumnul a avut un rol 
hotărîtor, nu numai ca pro
fesor pe catedră, ci și ca în
drumător de conștiință națio
nală, cel mai determinant.

Aron Pumnul activă pe li
nia culturalizării românești în 
rîndurile tineretului, punînd 
la dispoziția gimnaziștilor ro
mâni propria-i bibliotecă.

pînă la moartea sa din 12 ia
nuarie 1866.

Cînd, în 1869, Titu Maio- 
rescu în articolul „Observa- 
țiuni critice44 respinge valoa
rea antologică a „Lepturariu- 
lui“, cînd tot în 1869 poetul 
Dimitrie Petrino critică sis
temul etimologist al lui Pum
nul, zeflemisindu-i moșteni
rea culturală, cînd, în același 
an, Vasile Alecsandri în seria 
de articole „Dicționar gro
tesc" atacă sistemul ciunist, 
singurul care luă apărarea 
magistrului Aron Pumnul fu 
Mihai Eminescu, într-un arti
col lung, apărut în revista 
„Albină .

Recunoscînd cu discemă- 
mînt exagerările latinizante 
ale lui Pumnul, pe care nu 
Ie socotește hotărîtoare pen
tru ca amintirea marelui pro
fesor să fie întinată, Emines- 
cu glorifică știința lui Pum
nul, pasiunea lui revoluțio
nară și strălucita-i acțiune 
culturală prin care „părintele 
său sufletesc" jucase un rol 
însemnat în epocă, bineme- 
ritînd de la posteritate epite
tul de „nemuritor44. Prin a- 
ceasta, poetul rămînea consec
vent cu apologia pe care o 
făcuse marelui român în ziua 
înmormîntării acestuia prin 
elogiul funebru tipărit „La 
mormântul lui Aron Pumnul", 
el și tineretul studios din 
juru-i : „Căci umbra ta mă
reață în falnica-i sburare / O 
urmă-ncet cu ochiul în tristă 
lăcrimare / Ce-i simț națio
nal I".

Astăzi, cînd se împlinește 
un secol. și jumătate de la 
nașterea lui Aron Pumnul, a- 
mintirea lui recheamă calda 
recunoștință a întregii națiuni 
române pentru meritele ce el 
a înscris în cartea de aur a 
osîrdiilor didactice, a străda
niilor lingvistice în cadrul cu
rentului latinist și a patrio
tismului fierbinte.

AUGUSTIN Z. N. POP

TEATRE
Prinț și cerșetor : Opera Română (16 43 20), 

ora 19 30; Secretul lui Marco Polo: Teatrul de 
Operetă (14 80 11), ora 19,30; Becket: Teatrul 
Național „I. L. Caragiale", sala Comedia (14 71 71), 
ora 19,30 ; Părinții teribili ; Teatral Național 
„I. L. Caragiale", sala Studio (15 15 53), ora 19,30 ; 
Sfîntul Mitică Blajinii : Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra", sala din bd. Schitu Măgureanu 
(14 60 60), ora 20 ; Melodie varșoviană : Teatrul 
„Lt«cia Sturdza Bulandra", sala Studio (12 44 16), 
ora 20; Tango: Teatrul Mic (15 56 88), ora 20; 
( ălâtoric cu scandal : Teatrul „C. I. Nottara", 
sala Magheru (15 93 02), ora 19,30: Femei singu
re : Teatrul „C. I Nottara", sala Studio, ora 20 ; 
Ion : Teatrul „Barbu Delavraneea" (12 94 23), ora 
20 ; Năzdrăvăniile lui Păcală : Teatrul „Ion Crean
gă" (12 85 56). ora 15,30 ;AventuriIe lui Plum- 
Plum : Teatrul „Țăndărică", sala Victoria 
(15 23 77), ora 17 : A fugit un tren : Teatrul „Țăn
dărică", sala din str. Academiei, ora 17 ; Mexi- 
co-Melody : Teatrul „C. Tănase", sala din calea 
Victoriei 174 (15 94 18), ora 19,30 : Circul „Aeros" : 
Circul de stat (110120), ora 16 și ora 19,30.

GR
COLUMNA (ambele serii)

Patria (orele 9 : 12 ; 15 j 18 ;
20.45) .

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII
Republica (orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15), Capitol
(orele 10 ; 12,30 : 15 ; 17,15 ; 
20).

ANNA KARENINA (ambele 
serii)

Luceafărul (orele 9; 12,30;
16,15 ; 19.45).

„ JUDOKA" AGENT SECRET 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21), Melodia (ore
le (9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45) , Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 : 18,30 : 20.45).

MARIANNA, AGENTUL 0536
Victoria (orele 9,30 ; 11,30 ;
13.45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45),
Miorița (orele 9,30 ; 11,30 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30).

NOAPTEA
Central (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21,15).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUN
TELE BLESTEMAT

Arta (orele 9 ; 15,45 ; 18 ;
20,15), Grivița (9 ; 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,15 ; 20,30), Floreasca
(orele 18,30 ; 20,45) dimineața
VVINNETOU (seria a 3-a) (o- 
rele 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15).

VALEA ALBINELOR
Lumina (orele 9,15—16 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45).

HEIDI
Doina (orele 9 ; 11 ; 13) :
INIMA NEBUNA... NEBUNA
DE LEGAT (orele 16 ; 18,15 ;
20.30) .

LUMEA COMICĂ A LUI HA
ROLD LLOYD ; PLIMBAREA 
LUIESOP

Timpuri Noi (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15).

PRINȚESA
Union (orele 10,30 ; 15,30 ; 18 ;
20.30)

FETE ÎN UNIFORMA
Feroviar (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), Excel

sior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

VERA CRUZ
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

NEÎNȚELESUL
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

HOMBRE
Aurora (orele 9 ; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45), Tomis (orele 
9,15—15,30 în continuare ; 18 ; 
20,15).

WINNETOU (seria a III-a) 
înfrățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 
20).

LUSTRAGIUL
Buzești (orele 15,30 ; 20.30) ;
AUTORIZAȚIE DE CĂSĂTO
RIE (ora 18).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Dacia (orele 8,45—19,30 în 
continuare).

HEROINA
Bucegi (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.15 ; 20,30).

MARYSIA ȘI NAPOLEON

Unirea (orele 15,30; 20,30) ;
UNCHIUL MEU (orele 18).

EU TE-AM IUBIT
Lira (orele 15,30 ; 20,30) ;
VIAȚĂ LA CASTEL (ora 18). 

REGELE SUEDEZ
Viitorul (orele 15,30 ; 20,30) ;
GUSTUL MIERII (ora 13). 

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERĂ MOBILATĂ

Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20), Rahova (orele 15,30; 20,30); 
COLIVIE PENTRU DOI (ora 
18).

SFÎNTUL LA PÎNDĂ
Moșilor (ora 15,30 ; 20,30) ;
ȚAR Șl GENERAL (ora 18). 

VEȘNICUL 1NT1RZIAT
Cotroceni (orele 15 ; 20,30) ; 
MAICA IOANA A ÎNGERI
LOR (ora 17,45).

TARZAN. OMUL-MAIMUȚĂ
Pacea (15,45 ; 18 ; 20,15).

TARZAN, OMUL-MAIMUȚĂ ; 
FIUL LUI TARZAN

Volga (orele 9,30—16 în con
tinuare ; 19,15).

----------------------------------------------------------------------------——

TELEVIZIUNE
MIERCURI 27 NOIEMBRIE 1968

10,00 — Curs de limba franceză (reluarea lecției de luni).
10.30 — Curs de limba engleză (reluarea lecției de marți).
11,00 — TV. pentru specialiștii din industrie. 

Ciclul : „Cibernetica" : Dialogul Om-mașină (reluare).
17.30 — Pentru elevi. Consultații la limba română (clasa

VIII-a).
18,00 — Telecronica economică.
18.30 — Curs de limba germană (Lecția a 32-a).
19,00 — Club XX — emisiune pentru tineret. Tineretul, obiect 

de cercetare științifică.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,45 — Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
19,55 — Handbal feminin : România — U.R.S.S. (repriza a Il-a). >
20,20 — Cîntec și joc. își dau concursul Ansamblul U.T.C., An

samblul de cîntece și jocuri din Tg. Mureș, Orchestra 
de muzică populară a Radioteleviziunii, echipele de 

dansuri din Soceni și Bencec din județul Timiș.
21,00 — Lira : Plaiul Mioriței — versuri în lectura autorilor : 

Zaharia Stahcu, Victor Eftimiu, Maria Banuș, Werner 
Bossert, Dragoș Vrînceanu, Violeta Zamfireseu, Dragoș 
Vicol.

21,10 — Avanpremieră. ’
21.30 — Telecinemateca : „Hiroșima, dragostea mea" — un film

de Alain Resnais cu Emanuelle Riva și Eiji Okada.
23,05 — Telejurnalul de noapte.
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2. Se spune că generația noas
tră este foarte exuberantă, ex
travagantă chiar, plină de idei 
foarte îndrăznețe. Unii oameni 
mai îr». vîrstă zic chiar că. ti
nerii de astăzi 6Înt caracterizați 
prin neseriozitate. Cu toate că 
învăț bine, astă vară cînd am 
fost la Cluj, la bunici, mi-au 
spus că sînt neserioasă. De ce ? 
Pentru că ascultam muzică și 
dansam shake. Cu bunicul, care 
este mai înțelegător, am avut 
o discuție despre moda „hippy". 
I-am explicat că această modă 
a apărut în America în semn 
de protest împotriva războiului 
din Vietnam. într-o seară, pe 
cînd se cînta muzică ușoară la 
radio, bunicul m-a rugat să 
dansez „shake". Am început să 
dansez, iar bunica a întrebat : 
„No, ce-i asta ?“. Bunicul s-a 
grăbit să-i răspundă spiritual: 
„Un semn de protest..."

După mine, calitățile unui 
tî-aăr trebuie să fie următoa
rele: să privească foarte serios 
învățătura și problemele de 
viitor, să fie foarte optimist și 
să respecte tot ceea ce-i. este 
superior (oameni, fapte, idea
luri, concepții), să fie vesel, să 
știe să se distreze atunci cînd 
este cazul (bineînțeles în limi
tele buneicuviințe, care nicio
dată nu trebuie neglijată).

ANGELA MĂRCUȚIU 
(Liceul din Petroșeni)

CEL DINȚII
„DUMNEATA"

1. Unora li se va părea poate 
banală împrejurarea în care am 
simțit că trec acest prag. Eram 
nou venit în Liceul militar. La 
ora de fizică, prima oră la care 
am fost notat, tovarășul profe
sor mi s-a adresat cam așa : 
„Vorbește dumneata Lică des
pre..." Am tresărit. Mi-a spus 
„dumneata" ? Mă cuprinsese o 
ușoară amețeală, atît eram de 
uimit și fericit. „Nu mai sînt 
copil*, mi-am spus și am ieșit 
mîndru la lecție. în clasele ele
mentare nici un profesor nu mi 
se «dresase astfel. Aici însă 
fvwm să aud mereu cuvîntul 
f«r® pentru mine (oricît de ne-

Ce titlu! De la început năpă
desc întrebările:

— De ce nouă detectivi ?
— Se poate căuta timpul pier

dut ? Doar nu-i un caiet de na
turale, uitat în autobuzul 31 (pe 
care, oricum, nu-l mai cauți, cd 
ți-e lene) ?

— Ce rost are să furi titlul 
celebrului roman al lui Marcel 
Proust pentru un biet reportaj ?

— Și la urma urmei, toate re
portajele astea cu titluri istețe 
nu-s curată pierdere de timp .?

...Dar noi n-o să ne descurajăm 
(sîntem destui și ne dam curaj 
unul altuia) și o să încercăm să 
răspundem la toate întrebările, 
pe rînd. Unu : sîntem nouă, nu
mai nouă, din cauză că un cola
borator al Paginii, pe care l-am 
rugat să vină cu noi, ne-a refu
zat : e în clasa a Xll-a și are 
mult de învățat. Ce să-i faci ? 
Anul trecut era mai simplu: nu 
ajunsese nimeni în ultima clasă. 
Deci: nu sîntem nouă, ci zece 
minus unu. Asta lămurește totul. 
Doi: timpul pierdut nu se poate 
căuta (la propriu), dar motivele 
pentru care pierdem timpul, da. 
Și noi aici batem. De altfel, ați 
înțeles voi și singuri... Trei: în- 
tr-adevăr, nu avea nici un rost 
să furăm titlul. Dar de unde 
știți că-i un biet reportaj, înainte 
de a-l citi ? Patru: Nu, după 
părerea noastră nu ne-am pierdut 
timpul (deși l-am fi putut folosi 
și mai bine). Dar asta abia ur
mează să dovedim.

știarn cum). Unde ne petrecem 
noi cele mai multe ore ?

— In pat, a răspuns sfios de
tectivul numărul patru.

— Liniște! In afară de somn.
— La școală, a șoptit detec

tive numărul doi.
— Nu e just, tovarășe, a pro

testat detectivul numărul cinci, 
care e de zece ani responsabilul 
gazetei de perete, cum poți să 
spui că la școală se pierde tim
pul ?

— Liniște! a răcnit cel care 
răcnea mereu „liniște". Ba pier* 

timp din belșug și la școală.

Nici Proust nu și-a scris ro
manul cînd a fost elev.

O ORĂ IROSITA

Liceul nr. 32, una din clasele 
a Xl-a. A mai trecut o oră de 
curs. O oră în care efectiv s-a 
pierdut timpul. Nu, nu e nici 
prima, nici ultima oră de curs 
în care atît profesorul, cit 
elevii nu reușesc să fie mulțumiți 
pe deplin de eficacitatea ei. Să-n-

elevii nu au ieșit în recreație și 
sînt obosiți.

„Consider că ora a fost totuși 
folositoare, pentru că am înțeles 
mai bine în timpul ascultării lec
ția predată data trecută" — ne 
mărturisește C. D., din aceeași 
ciasa.

C. S.: „Pentru mine, această 
oră a fost și nefolositoare, dar și 
necesară. A fost nefolositoare, 
pentru că n-am reușit să înțeleg 
ce s-a discutat, stînd în ultima 
bancă. Dar am reușit să termin 
în această oră... cartea luată de 
la bibliotecă"t

nu pierde nici un minut din oră. 
Iși ia notițe tot timpul. Are ceh 
mai groase caiete de notițe din 
clasă — și note de 4, 5, 6... De
tectivii noștri au studiat îndelung 
cazul, au luat amprente, au ana
lizat un fir de lînă găsit în fața 
unei case demolate și — în cele 
din urma — au început să se 
apropie de adevăr. Era în re
creație, după ora de limba ro
mână. V. V. fusese atentă. V. V. 
își luase notițe. Se vorbise des
pre Goga.

— Ascultă, V., — a întrebat-o 
unul dintre detectivi — tu ai

DETECTIVI

CĂUTAREAr 1

seamnă că la toate celelalte of* 
ne comportăm de-a dreptul fără 
noimă acceptînd să sacrificăm 
bunătate de timp de lectură sau 
de plimbare, numai pentru a în- 
văța acasă lucrurile pe care le-am 
putea „prinde" pe loc, în clasă, 
cu puțin efort. Nu ?

Detectivii, toți nouă, au o pro
punere : ce-ar fi să căutăm și să 
găsim nu metode de a ne pierde 
timpul, ci cele mai potrivite 
feluri de a învăța lecția în clasă, 
din explicații, 0 asta tocmai la 
materiile — sau la profesorii —- 
care ne atrag mai puțin ? S-ar 
dovedi, poate, că aceste materii 
au și ele frumusețile lor. Și, ori
cum, chiar dacă vor continua să 
ne rămînă departe, nu avem decît 
de cîștigat. Vom cîștiga timp. E 
unul dintre bunurile cele mai de 
preț ale omului de azi.

Și ne cerem iertare că n-am 
putut comunica mai pe scurt 
rezultatele cercetărilor noastre* 
Dar sperăm că nu v-ați pierdut 
timpul decît pe jumătate. „

UNDE CĂUTĂM 
TIMPUL PIERDUT?

— Pe bulevard ! a propus pri
mul detectiv, trăgînd un fum din 
celebra sa pipă (care, pentru ochii 
neinitiaților, e numai un biet 
creion, pe care-l mestecă toată 
ziua).

— In baruri! a rostit detecti
vul numărul doi, care era o de
tectiv ă. Neapărat, in baruri! Că 
tot n-am fost niciodată — și 
vreau să văd cum e.

— Să fie liniște! a răcnit de
tectivul numărul noua.

Și s-a făcut liniște, pentru că 
e campion de box al liceului, la 
„semigrea".

— Liniște! a strigat încă o 
dată. noi, jenați, am încercat 
șă facem și mai liniște; dar nu

1. — Consideri vîrstă de 16 ani ca un prag care desparte
copilăria de tinerețe ? Cînd și în ce împrejurări ai simțit 
că treci acest prag ? n

2. — Care socotești că sînt calitățile principale ale unui tinar
de vîrstă ta ?

3. — După părerea ta, fetele au alte drepturi și alte 
decît băieții ?

— Care a fost cea mai mare bucurie pe care ai 
pînă azi ?

— Dar cea mai mare mîhnire ?
— Dacă întîlnești un coleg într-o situație nepotrivită

un elev, ce atitudine iei ?
— Te-ai gîndit vreodată la datoriile tale ?

_____ .Jaw,?

datorii

4.

5.
6.

7.
8.

avut-o

pentru

— Cu ce personaj (din istorie sau din domeniul literaturii, 
al teatrului, al cinematografului) ai vrea $â semeni (și 
de ce) ? - 

însemnat ar părea altora) a în
semnat trecerea de la copilărie 
la tinerețe.

3. Fetele au aceleași drepturi 
ca și băieții. Desigur, atunci cînd 
vor deveni soții și mame vor 
avea mai multe griji, pe care 
noi le putem însă micșora. Nu 
e deloc rușinos să ne asumăm 
o parte din treburile gospodă
riei (ca : spălatul vaselor, căl
catul lenjeriei, măturatul came
rei), ușurîndu-le astfel conside
rabil munca. Nu pot aproba

barea atitudinii celor din jur. 
Pînă acum, granița dintre bine 
și rău îmi era arătată perma
nent de cineva. Acum insă 
trebuie s-o găsesc singură și 
numai dacă întreb mi se mai 
spune. Temele orelor de diri- 
genție sînt mult mai delicate: 
„Părerea mea despre..." și im
plică o gîndire complexă și se
rioasă asupra unor probleme 
dificile. Toți îmi spun că sint 
destul de mare ca să am punc
tele mele de vedere, ca să Ie 
susțin Sînt spectacole la care 
este interzisă intrarea celor sub 
16 ani. Pînă la această vîrstă 
ceream voie să mă joc pe stra
dă. Acum însă cer voie să merg 
la un spectacol cu... sau cu..., 
să merg la un ceai.

TIMPULUI PIERDUT
'Asta nu înseamnă că e 'de vină 
școala. Dar, în primul find, acolo 
risipim vremea. Deci...

Și a tras concluzia, arătindu-ne 
fiecăruia cite o direcție. Era 
clar: în primul nostru reportaj 
— urmează și altele! — ne vom 
ocupa de pierderea timpului în 
orele de curs. Ce spuneți ?. Nu 
vă convine ? Liniște !!!

Detectivii Iolanda Bulencea, 
Violeta Dobroiu, Rodie* Dumi
trescu, Bogdan Ghiță, Andrei 
Moldoveanu, Ioana Păunică, Lida 
Răutu, Mircea Stoicescu 0 Vir
ginia Stoica.

Foto-detectivj Florian farași 
chiv.

PUȚINĂ TEORIE
Țdacă mai era nevoie)'

Dacă pleci cu autobuzul de la 
sala de sport Floreasca, pînă în 
Berceni sau Balta-Albă, faci o 
oră și mai bine.

Dacă, în schimb, vrei să pleci 
la Cluj cu avionul, faci tot o 
oră. Și asta numai pentru că 
oamenii au căutat și caută să-și 
economisească timpul. Am auzit 
de mașini electronice care scur
tează durata unui proces de pro
ducție, mașini care fac într-o zi 
ceea ce nu am face într-un an. 
Ca-n basme! Și totuși, de ce 
pierdem atîta timp ? Pentru că, 
hotărît lucru, mulți dintre noi 
risipesc vremea, de parcă ar fi 
cîștigat-o la cărți. Oamenii mari 
sînt obligați, uneori, să-și piardă 
vremea prin tot felul de locuri: 
la I.A.L., la I.T.B., la I.R.E.B.; 
întîrzie prin birouri; fac coadă 
la ghișee etc. De asta se ocupă 
„Reflectorul", „Transfocatorul", 
presa ș.a.m.d. Elevii nu prea au 
ocazia să-și piardă vremea pen
tru că nimeni, sau aproape ni
meni nu-i încurcă. Și totuși, în 
secolul Vitezei, în care avioanele 
supersonice înghit distanța, unii 
elevi își pierd tone de timp. în 
primul rînd, în clasă, căscînd 
gura sau desenînd floricele pe 
colturile băncilor.

Am vrut să iau un interviu 
timpului pierdut în clasă. Am 

. pornit deci să-l caut și nu l-am 
găsit. Poate că nu-i știam bine 
adresa. Atunci i-am telefonat. 
Mi-a răspuns secretara.

— Tovarășe, nu-l puteți 
azi.

— De ce ?
— Pentru că abia acum 

pierde. Reveniți peste zece __
Atunci va fi cu adevărat și irevo
cabil pierdut.

Cred că secretara avea drep
tate. Peste zece ani vom vedea 
daca și cînd ne-am pierdut vre
mea. Acum îi vom convinge cu 
greu pe mulți că e mai folositor 
să asculte o lecție de zoologie, 
decit să se uite pe fereastră pier- 
duți și că rezolvarea unei pro
bleme de matematică poate fi 
la fel de neprevăzută ca și filmul 
cu cotc-boys la care se gîndesc 
ore în șir.

Nu. Ancheta nu ca putea des
coperi timpul pe care l-au pierdut 
elevii. O ca descoperi fiecare 
peste zece ani, sau mai mulți. 
(Doamne ferește!) Și atunci se 
vor speria. Prea tîrziu.

Cred că era mai bine dacă 
articolul se intitula la recher
che du temps quon perd" fin 
căutarea timpului care se pierde).

găsi

se 
ani.

atitudinea unor tineri soți (din 
păcate există, am cunoscut ase
menea cazuri) care răspund la 
solicitările soției: „Asta-i dato
ria femeilor!“.

8. Aș vrea să semăn cu Mihai 
Viteazul, pentru că era un bun 
strateg, lua hotărîri rapide și 
nu se da înapoi din fața pri
mejdiilor.

LICA pavel
(Liceul militar

„Dimitrie Cantemir" — Breaza)

„MĂ BUCUR

Șl MĂ TEM"
1. Am 16 ani. Mă bucur și 

mă tem în același timp. De 
data aceasta, trec pragul din
tre copilărie și tinerețe. Mi-am 
dat seama de acest prag — în 
fața căruia mă aflu numai de 
patru zile — observînd schim-

în-5. O singură dată 
tîlnit cu ea, cu cea 

' mîhnire. Prima mea 
a fost în ziua de 2 august 1963, 
cînd n-am avut dovezi pentru 
a scoate în evidență un adevăr.

8. Aș vrea să semăn cu 
cebal căci era omul care 
să iasă biruitor și dintr-o 
frîngere.

m-am 
mai mare 
înfrîngere

De- 
știa 
în-

ELENA BRUDA
(Liceul „Emil Racovița 

București)

C/NC URS

„Colectivul este 
format dintr-xm nu
măr de oameni care- 
și desfășoară activi
tatea în comun, ac- 
ționînd cu forțe u- 
nite în același scop. 
Factorii care stau la 
baza colectivului și 
determină bunul mers 
al acestuia sînt: opi
nia sănătoasă comu
nă, înțelegerea co
rectă a sentimentului 
de prietenie etc."

De cîte ori n-am 
auzit aceste cuvinte 
și de cîte ori n-am 
fost de acord cu ele ! 
N-aveam dreptate ? 
Ba aveam. Așa stau 
lucrurile, și s-ar pă
rea că stau 
bine. S-ar 
Pentru că nu e chiar 
așa. Sau nu este nu
mai așa! în cadrul 
colectivului sînt elevi 
cu pasiuni diferite, cu 
aptitudini deosebite... 
Se încadrează perso
nalitățile atît de di
ferite, într-un colec
tiv unitar ? Nu întot
deauna. Apoi, fiecare 
elev are interesele 
lui, pe care și le su

bordonează sau nu,

foarte 
părea.

matematica"! „Ce să-i faci ? E luni. Ieri a fost meci la „Dinamo"! *

„Cit ac, mă. șase yi cu șase ?

Deci, să facem totalul. Avem 
pînă acum trei metode de a 
pierde vremea în ore: scuzele 
interminabile — cu comentarii — 
ale elevilor care n-au învățat, 
predarea grăbită a lecției noi 
(pentru a se cîștiga timpul pierdut 
pînă atunci din cauza colegilor 
noștri); în sfîrșit, lectura clan
destină.

NUMAI TREI METO
DE SĂ FIE?

cercăm să aflăm care sint moti
vele.

P. C.: „Consider că în ora care 
a trecut, timpul n-a fost fructi
ficat pe deplin — și, spunînd 
aceasta, sînt sigur că sînt în 
asentimentul colegilor mei. Mo
tivele ? Sînt binecunoscute și din 
păcate în multe lacuri împămîn- 
tenite: în primul rînd, la începu
tul orei s-au prezentat la cate
dră cîțiva elevi să-l roage pe to
varășul profesor să nu-i „con
sulte" în legătură cu lecția de zi, 
pentru că din motive obiective 
(și subiective) nu s-au putut pre
găti. Polemica dusă în jurul aces
tor motive a consumat mult din 
timpul destinat ascultării. Apoi, 
dacă la aceasta vom adăuga și 
faptul că elevii ascultați nu aveau 
lămurită prea bine lecția ante
rioară, nu e de mirare că s-a 
trecut la predarea lecției noi în 
ultimele minute ale orei și în 
timpul recreației".

Deci, în ora care a trecut — 
de ce nu am fi sinceri ? — nu s-a 
realizat decît o mică parte din 
ceea ce era programat. Nici lec
ția nou predată nu a fost pe 
deplin înțeleasă — deoarece nu 
s-a putut preda detaliat și expli
cit din cauza timpului scurt — 
și probabil că se va pierde și ora 
următoare, datorită faptului că

— Ba sînt mult mai multe! 
protestează detectivul numărul 
șase, elev la liceul „Matei Ba- 
sarab". Căutînd urmele timpului 
pe care-l irosește I. A. (clasa a 
Xl-a) am dat de probe atît de 
elocvente îneît, pus în fața lor, 
urmăritul a trebuit să mărturi
sească. Iată depoziția sa :

— Fac parte din categoria 
„visătorilor", o categorie cu 
foarte mulți reprezentanți. E și 
chestie de vîrstă. Noi ne alegem 
cite o fereastră pentru fiecare 
°ră — nici nu știți ce creangă 
curioasă se zărește pe fereastra 
de lingă catedră. Am studiat-o 
în ora de naturale atît de atent, 
că aș fi meritat un zece. Lăsînd 
gluma de o parte, adevărul e că, 
de cele mai multe ori, noi, visă
torii, avem grijă să nu ne lăsăm 
surprinși cu privirile rătăcind pe 
fereastră. Metoda cea mai bună 
de a fi neatent (ce-mi dai să ți-o 
spun ?) e alta: te uiți țintă în 
ochii tovarășului profesor, ti 
urmărești fața, cînd e serios te 
faci și tu că ești serios, cînd zîm- 
bește, zîmbești — și nu asculți 
o vorbă din ce spune.

— Bine — și ce cîștigi ?
— Nimic. Dar pot să fiu ne

atent în voie.
— Și ce cîștigi ?
— Ți-am mai spus: nimic.
— In schimb, pierzi explica

țiile...
— Fără morală, te rog...

citit vreun roman al lui Goga 
— Nu.
— Și cînd ai de gînd, că avem 

de citit trei — și „Focul" are 
cinci sute de pagini.

— Serios, tu ? Nu-mi poves
tești subiectul ?

...In timpul lecției se spusese 
de cîteva ori că Goga n-a scris 
decît proză publicistică. Detec
tivul, indiscret, a început să răs
foiască notițele.

— Bine, V., dar 
că Octavian Goga 
un roman.

— Da?
— Da.
— Atunci de ce 

cap cu romanele alea ?
Și iată că detectivul nostru 

descoperise un nou mod de a-ți 
pierde timpul: alcătuirea meca
nică a notițelor, fără să te gin- 
dești la ce scrii. O metodă mult 
mai răspîndită decît pare. Și la 
fel de stupidă ca și celelalte, 
pentru că asemenea notițe, luate 
cu creierul somnoros, nu selec
tează ceea ce e cu adevărat 
important, ci vor să cuprindă tot. 
adică ceea ce se găsește, de obi
cei, și în manual.

ai scris aici 
nu are nici

mă bați la

O CONCLUZIE ?

ATENTIE — ȘI
TOTUȘI... ’

Eleva V. V. (liceul nr. 30) e 
totdeauna atentă. Eleva V. V.

Nu, detectivii noștri nu sînt 
mulțumiți: n-au prea aflat lu
cruri noi. De cititul romanelor 
sub bancă, de schimbul bilețele
lor, de mizgălitul cu mustăți al 
portretelor din manuale, de falsa 
atenție și de toate celelalte — 
știau dinainte de a porni în 
marea lor aventură defectivă. Un 
singur lucru nou au aflat, urmă- 
rindu-și cu atenție colegii de-a 
lungul mai multor ore de curs: 
că rareori se întîmplă să fie toți 
elevii atenți la ce se spune, că — 
adesea — mai bine de jumătatea 
clasei e cu gîndul înrăită parte. 
Desigur, nu e numai vina cole
gilor noștri — să nu mințim și 
să recunoaștem că unele ore sînt 
cu adevărat plicticoase. Ei, și ? 
Trebuie să așteptăm numai cele 
cîteva ore care ne atrag în mod 
deosebit, pentru a fi cu adevărat 
activi ? Dar asta înseamnă o 
teribil de proastă cunoaștere a 
propriilor noastre interese. In-

«•extemporal-)
Pentru sau împotriva

intereselor colectivu
lui. Așa fiind, e de 
la sine înțeles că no
țiunea de colectiv 
ridică mult mai 
multe probleme de
cît s-ar părea la pri
ma vedere. Eu aș 
vrea să scriu cîteva 
cuvinte numai des
pre una dintre ele : 
despre așa-numita 
problemă a grupuri
lor. Pe baza preferin
țelor comune, a apti
tudinilor și pasiuni
lor, se leagă prietenii, 
se formează grupuri 
de prieteni nedespăr- 
țiți... în această si
tuație se naște între
barea : în ce măsură 
se pot integra gru

grupurilor ?
purile acestea în co
lectiv ?

Recent, 
de la altă 
povestea : 
în clasa a 
noi în clasă, în de
cursul a trei ani de 
studii se formaseră 
cîteva grupuri de 
prieteni. Cei din fie
care grup erau în 
permanență împre
ună... Cum să vă 
spun, eram atît de 
uniți, îneît acolo 
unde-l vedeai pe u-

un coleg 
școală îmi 
„Sînt elev 
Xll-a. La

nul, știai sigur că-i 
găsești și pe ceilalți. 
Iată însă că, o dată 
cu începerea 
an, tovarășul 
ginte a hotărît 
pare grupurile 
mate... (Deși

noului 
diri- 

să se- 
for- 
între 

grupuri nu exista nici 
un diferend. Eram 
colegi buni). Rezul
tatul ? Treptat, rela
țiile între prieteni 
s-au răcit... Grupurile 
au dispărut, colectiv 
nu s-a format. De 
ce ? Să închegi un

colectiv din 40 de 
elevi cu personalități 
diferite e dificil. Nu 
era mai poțrivit să 
se încerce o unificare 
a acelor grupuri care 
nu făceau nimic rău, 
decît să se așeze în 
locul prieteniei cu 
cinci-șase colegi, to
vărășia cu toți de-a 
valma ? După păre
rea mea, nu trebuie 
să ne speriem de cu- 
vîntul „grup" și să 
nu-l confundăm cu 
„găștile" de derbedei. 
Nu stricînd niște pri
etenii vechi se poate 
închega un colectiv".

Colegul meu, deși 
simplifica prea mult

lucrurile, avea drep
tate. Oricît am crede 
în necesitatea 
legături strînse între 
toți colegii — și cre
dem ! — fapt e că 
tot nu te simți la fel 
de aproape de priete
nul vechi de cinci 
ani, de care te leagă 
o mie de lucruri, și 
de colegul din banca 
a doua cu care abia 
dacă ai schimbat cî
teva cuvinte ! După 
părerea mea, grupu
rile de prieteni — 
chiar dacă fac 
unele greșeli — 
trebuie dizolvate, 
se nasc în mod 
tural și trebuie aju
tate să se dezvolte 
tot atît de natural, în 
sînul unui colectiv 
mai larg, care să le 
stăvilească pornirile 
egoiste. Că doar nu 
sînt grupuri antago
niste ! f

Dacă n-am drep
tate, dovediți-mi ! 
Aștept scrisorile voa
stre.

GABRIEL 
GEORGESCU

unei

Și 
nu 

Ele 
na-

u >

SĂ i FACEM 
RECLAMĂ!

Cîte recorduri olimpice or 
fi stabilit colegii noștri fugind 
pe scări sau prin curtea școlii, 
să mai prindă poarta des
cuiată și să scape de serbare ? 
Ce cozi la sărit gardul ! Ce 
îmbulzeală la ieșirea din sala 
de sport ! Numai să scape de 
serbare. Cîte note proaste la 
purtare 1 Numai serbarea — 
nu I

De ce se întîmplă așa ? Mo
tivele sînt prea cunoscute. In 
primul rînd, pentru că foarte 
multe serbări sînt organizate 
prost, după un program șa
blon, și o enormă cantitate de 
muncă nu duce decît la în
cropirea a două nesfîrșite 
ceasuri de plictiseală cu pu
blic. în al doilea rînd, pentru 
că serbările — cu același pro
gram — se repetă, uneori, în 
fața acelorași spectatori, pen
tru strîngerea unor fonduri 
necesare (premieri, excursii 
etc). Mai sînt și alte motive.

Dar ce te faci dacă serba
rea e realmente interesantă —• 
și asta se întîmplă destul de 
des — dacă programul a fost 
alcătuit cu fantezie, dacă 
elevii talentați au fost folo
siți cum trebuie ? „Bineînțe
les — ar răspunde cineva — 
spectatorii vin cu plăcere!“ 
Da’ de unde ! Pentru că ei 
n-au de unde să știe că ser
barea va fi bună ! Să fie cel 
mai binevoitor și entuziast 
dintre binevoitori și entu
ziaști, și tot n-ar putea să 
vrea morțiș să meargă la un 
spectacol dacă citește un 
anunț în care despre piesă se 
spune că este „o piesă", iai 
despre serbare se subliniază 
că este o „serbare". Pare 
ciudat că se poate pregăti o 
piesă cu lunile și nu se pot al
cătui niște programe sau 
afișe mai nostime și mai atră
gătoare. Deși cred că e mulț 
mai plăcut să joci în fața 
unor oameni care au venit să 
te vadă, decît în fața unei să
li din care jumătate mănîncă 
semințe și restul joacă fripta. 
Și oricum, nu este de crezut 
că singurul mijloc de a recruta 
spectatorii este amenințarea 
cu notele la purtare sau cu 
arcanul bietului bădița Vasile.

Să ne facem reclamă, co
legi ! Dacă avem un cerc de 
teatru, care â pregătit o piesă 
bună (sau un cerc foto sau de 
plastică —o expoziție), să ne 
facem reclamă! Să desenăm 
afișe, să alcătuim programe de 
sală, să folosim inteligent și 
cu fantezie postul de radio- 
ficare. Și — pentru numele 
sfîntului 5 la purtare ! — să 
desființăm arcanul ! Să fie 
îmbulzeală la intrarea în sala 
de festivități nu din obligație, 
ci din entuziasm. Iar dacă nu 
sîntem în stare să pregătim un 
program ca lumea, care să 
atragă și să intereseze, atunci 
să le dăm voie colegilor noș
tri să o facă ei. E dreptul 
lori

ILEANA MURGESCU
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Urmare din pag. I)

din Oradea care dorea să 
firi un spectacol literar-muzi- 

: inițiativa impunea colc-bo- 
- unui artist. Prima între
bare a celui solicitat a fost: 
.<? ■ ?" Un director de liceu a 
ck-_: unui om de cultură de oa- 
recare notorietate, care învățase 
9e băncile acelui liceu, să vizi
teze propria lui școală. Voia să 
_e ofere elevilor exemplul unui 
om de înaltă ținută intelectua
lă. gindindu-se că-i prilejuiește 
s; lui emoția întîlnirii cu pro- 
pria adolescentă. Dar- prima în
trebare a ilustrului om, adre
sată celui venit din orașul natal 
prin care nu mai trecuse de de
cenii. a fost derutantă : „Cît ?“. 
Asemenea oameni nu sînt inte
lectuali, ci mai degrabă negus
tori. Ei își evaluează cunoștin
țele ca pe o marfă.

Dar, din fericire,' după cum 
sm spus asemenea cazuri sînt 
rare. Mai numeros este însă 
grupul pasivilor. Ei sînt spiri
tul steril ce stă pe marginea 
șoselei și privește coloana tre- 
cînd, coloană despre care știu 
că merge spre scopuri înalte, 
dar nu mișcă un deget pentru 
a se întregimenta. Spiritul ste
ril și egoist, incapabil de a gîndi 
avîntat și deasupra nevoii ime
diate. Asemenea oameni — și ei 
o infirmă minoritate —• nu- au 
nimic din autentica intelectua
litate. care este generoasă și 
fertilă. Ei își concep condiția 
ca pe o slujbă oarecare ; și-au 
uitat datoria ; nu datoria pro
fesională pe care și-o îndepli
nesc conștiincios, ci o datorie 
pentru ignorarea căreia nu pri
mesc avertismente administra
tive, ci avertismentul- societății. 
Sînt oamenii apatici, care tre
buie scoși din indiferenta lor și 
■care trebuie să înțeleagă că au 
o datorie față de ei înșiși și față 
de propriul lor popor. Astfel de 
oameni sînt așteptați să-și ia ro
lul lor firesc în viața noastră so
cială. Iată ce ne spune prof. 
Valeria Neguleanu. directorul 
Universității populare a munici
piului Rîmnicu-Vîlcea : „Mai
există, însă, o «rezervă» de in
telectuali care se refugiază între 
tomuri, păstrîndu-si cunoștințele 
doar pentru ei... Marele public 
îi așteaptă pe acești oameni, îi 
solicită. Aș vrea să fac din a- 
ceste rînduri un apel^o chemare 
către toți intelectualii munici
piului. pentru a populariza mai 
mult știința și tehnica, arta și 
cultura. Este, de fapt, aceasta, 
o datorie moral-cetătenească a 
orișicui care se numește inte
lectual".

0 prejudecată: 

pericolul degradării

O prejudecată care vine din 
partea unor intelectuali și care 
viciază contactul cu masele este 
aceea că, expusă în fața unor 
oameni neinițiați, o problemă de 
specialitate se ..degradează*4. Un 
sociolog, solicitat să vorbească 
în Oradea despre unele pro
bleme legate de specialitatea sa, 
se îndoia de eficiența unei ase
menea acțiuni. întrebîndu-se 
dacă va fi înțeles și temîndu-se 
ca nu cumva „domeniul" să nu-i 
fie încălcat de neaveniți. O pă
rere pe cît de nejustificată, pe 
■atît.de falsă. Omul simplu nu e 
lipsit de antene pentru ideile 
înalte, singurul său handicap, 
fiind acela că nu posedă noțiuni
le necesare. „Țăranul, spunea un
deva Călinescu. își pune ace
leași probleme ca și Kant. dar 
cu o altă tehnică." Altfel spus, 
el gîndește la fel, dar vorbește 
o altă limbă. Tocmai în aceasta 
stă măiestria intelectualului 
care vorbește publicului larg de 
a cunoaște această limbă și de 
a o folosi. Este aici un exerci
țiu de înaltă virtuozitate inte
lectuală ca la execuția unei par
tituri pe o singură coardă. A 
vorbi încifrat cu tot dinadinsul, 
a drapa adevărul în formule 
complicate — utile desigur în 
studiile de specialitate — nu 
constituie, singură, o dovadă de 
intelectualitate. Prof. Gabriel 
Alexandru din Oradea ne ci
tează cazul unui medic care a 
ținut o conferință de populari
zare în fața unui public neomo
gen ca pregătire, folosind un 
limbaj atît de ermetic încît nu 
s-a putut înțelege nimic. In fe
lul acesta, intenția a fost ratată ; 
și nu din vina auditoriului, cre
dem noi. Problemele mai aride, 
mai puțin spectaculoase, ar tre
bui să găsească modalități de 
expunere cît mai eficiente. To
varășa Pușcașu Elisabeta, jurist 
din Ploiești și lector de aproape 
19 ani în fostele comisii S.R.S.C. 
și în actualele brigăzi științifice, 
ne vorbește de oportunitatea u- 
tnor procedee adecvate. Un co
lectiv de juriști ploieșteni a 
creat procesul-spectacol—„Cazul 
Dorin Condrea" — avînd drept 
scop combaterea și prevenirea 
infracțiunilor, „Izbutind o fa
bulație dramatică în care mo
mentele de tensiune se îmbină 
armonios cu cele de destindere, 
realizînd tipuri bine contu

rate ’ și asigurînd acțiunii 
cursivitate, ritm și un dez
nodământ firesc, s-a reușit să 
se transmită mesajul fără di
ficultate și — mai ales — 
să-1 facă să stăruie dincolo de 
final". Acest proces-spectacol a 
fost prezentat în fața a nume
roși auditori, în sălile Căminului 
cultural al Schelei Boldești, 
Clubul C.F.R. Ploiești, Clubul 
Uzinei 1 Mai Ploiești, Teatrul 
de Stat Ploiești, Casa de cul
tură din Tîrgoviște, obținîndu-se 
de fiecare dată, efectul și ecoul 
scontate. Modalitatea seacă nu 
duce niciodată la rezultatele aș
teptate. Intelectualul aflat la 
tribuna unei case de cultură nu 
trebuie să uite că este un peda-' 
gog care trebuie să găsească 
calea cea mai directă spre ini
ma și mintea ascultătorilor. Re
lația intelectualului cu publi
cul cere, deci, o pedagogic spe
cială. Acest termen ne readuce 
în minte o situație cam stranie, 
existentă în domeniul culturii 
de masă. Eforturile materiale și 
organizatorice depuse în această 
direcție nu se bazează pe o ac
tivitate de cercetare științifică 
pe măsura loi. Ne lipsesc stu
diile cele mai elementare ; am 
avea nevoie, dacă vrem ca ceea 
ce întreprindem să fie eficient, 
de cercetări serioase mergind 
pînă la psihologia pedagogică a 
adultului. Diferențierea se im
pune. credem, de la comună la 
comună, parametri de distingere 
mergînd pînă la numărul de ra
dioreceptoare și televizoare exis
tente acolo. In felul acesta nu 
s-ar mai crea impasuri care să 
dea impresia că, în contact cu 
publicul larg, cultura se degra
dează.

O altă racilă esțe formalismul 
existent în activitatea unor co
mitete de cultură și artă. Să 
dăm un exemplu dintr-o singură 
serie. Dornici să aibă mai mult 
rezultate scriptice decît practi
ce. mulți inspectori ai acestor 
comitete „aranjează" deplasarea 
brigăzilor științifice. Pentru a 
le face cît mai operative sau 
din cauza unui zel prost înțe
les, întrebările care ar trebui 
să fie expresia interesului real 
al oamenilor, sînt fabricate de 
ei înșiși și difuzate în sală. în 
felul acesta, participarea activă 
a celor care ar trebui să fie be
neficiarii unor asemenea acțiuni 
devine o simplă formalitate.

în căutarea inițiati

velor pierdute

O cauză a ne.reaiizării efici
ente a dialogului intelectual- 
masă se găsește si în lilul de 
muncă deficitar al unor comi
tete de cultură și artă. Multe ac
țiuni au un car.icter ocazional, 
de campame, nu sînt concepute 
ca necesitând un contact perma
nent. în Mul acesta, inițiativele 
devin sporadice și întîmplătoare, 
lipsite de finalitate. Prof. Tra
ian Lungii din Rîmnicu-Vîlcea 
ne vorbește de unele acțiuni in- 
tresante ale comitetului de cul
tură și a*, «a. dar la timpul tre
cut. Acum doi-trei ani... cu dci 
ani în urmă..." sînt formulări 
care pun sub semnul întrebării 
modul în care este concepută o 
muncă culturală în salturi. Dar 
să reluăm, pentru a vedea care 
este opinia interlocutorului nos
tru. Cu cîtiva ani în urmă din 
inițiativa Comitetului de cultură 
si artă, cu sprijinul C.C. al 
U.T.C. și al Uniunii Scriitorilor, 
au fost organizate întîlniri ale 
publicului cu scriitori, mai ales 
în stațiunile balneo-climatprice 
(Olănești. Govora. Călimănești) 
Tot pe atunci, a avut loc un 
mare simpozion cu tema ..Pa
gini de istorie vîlceană". în ca
drul căruia prestigioase cadre 
universitare au prezentat comu
nicări. Inutil să spunem că ase
menea manifestări au polarizat 
interesul public, sălile fiind um
plute pînă la refuz. „Sîntem de 
părere — ne spune tov. profe
sor — că asemenea manifestări 
trebuie să aibă loc în continuare 
mai ales că actuala împărțire 
administrativă a tării dă posi
bilitatea unor legături directe 
ale organelor județene cu uni
tățile respective aflate în Ca
pitală (Academia R.S.R., Uni
versitatea din București. Uni
versitatea Populară, Institutul de 
Etnografie și Folclor. Uniunea 
Scriitorilor. Uniunea Artiștilor 
Plastici etc.).

Unele- comitete de cultură și 
artă suferă de ceea ce am numi 
complexul provincialismului. Po
ziția geografică devine ierarhie 
în scara valorică, tot ce vine de 
la centru e bun, chiar și confe
rințele standard, plicticoase pînă 
la exasperare. De fapt, toate a- 
cestea sînt o naivitate : în pro
vincie există, dacă nu în toate 
cazurile, cel puțin în majorita
tea lor, suficiente forțe intelec
tuale, oameni de prestigiu care 
ar răspunde bucuros unor soli
citări. Asta nu înseamnă că ju
dețele pot renunța ușor la pre
zența unor oameni de știință și 
cultură din Capitală; dimpotrivă, 
și solicitările numeroase în a- 
cest sens o dovedesc cu prisosin

ță. Am putea spune chiar că, 
„cererea" depășește „oferta" în 
așa fel încît sistemul actual de 
promovare a relațiilor între in
telectualii de prestigiu și mase 
acceptă încă îmbunătățiri. In 
mare, filiera este următoarea : 
comitetul de cultură și artă, u- 
niversitatea populară sau casa 
de cultură cere Universității 
Populare din București „con
cursul unui om de cultură" pen
tru o conferință, un simpozion ; 
uneori cerința este satisfăcută, 
alteori nu. Credem că ar tre
bui eliminate verigile interme
diare, că instituțiile de cultură 
ar trebui să solicite la sursă a- 
juterul personalităților mar
cante. Ar fi un procedeu mult 
mai eficace. O singură dovadă : 
cercetînd programul manifestă
rilor casei de cultură a tinere
tului din Pitești, am fost plă
cut surprinși de numărul mare 
de personalități invitate și de 
mulțimea temelor interesante 
dezbătute. „Noi solicităm direct 
pe oamenii de care consideram 
că avem nevoie — ne explică 
directorul casei de cultură, tov. 
Ștefănescu Dorel. Putem să ex
plicăm mai bine ceea ce dorim 
și în felul acesta să realizăm 
lucruri interesante."

Aproape toți interlocutorii 
noștri au fost de părere că pen
tru reușita deplină este nevoie 
de ajutorul intelectualilor cu 
o personalitate distinctă. Dar 
nu întotdeauna succesul depin
de numai de acest lucru, cîte- 
odată este în funcție și de „amă
nunte-, ca. de pildă, asigurarea 
unei bune popularizări a acți
unii. cum este cazul unei con
ferințe ținute de curînd în sala 
Casei de cultură a municipiului 
Oradea de către un conferențiar 
universitar din București ; cu 
cei din sală, cu doi inspectori, 
femeia de serviciu și un ziarist, 
s-a ajuns la memorabila cifră 
de 10 persoane. Cauza ? Nu e- 
xista nicăieri nici un afiș, dar 
absolut nici un afiș, care să a- 
nunțe conferința, așa că este de 
înțeles de ce. pregătită cu atîța 
trudă, aceasta a fost ratată., din 
cauza unui mic ..amănunt".
' Concluzia care se impune este 

aceea că sistemul ce promovea
ză relația dintre intelectual și 
mase este deficitar, de multe 
o.ri în aspectele de strictă orga
nizare, alteori în concepție. 
Vom da un exemplu ilustrativ 
în ceea ce privește, am numi-o 
noi, incapacitatea de a gîndi a- 
decvat în perspectivă. S-a sim
țit nevoia ca tinerii profesori 
care merg în comune să fie pre
gătiți pentru a deveni aici fac
tori activi de propagare a știin
ței și culturii. în consecință, 
s-a crezut necesar să se acțio
neze în acest scop chiar de pe 
băncile facultății. Dar cum ? Se 
ține un curs de un semestru la 
Institutul pedagogic, intitulat 
„Cultură de masă". Un curs ab
stract. în care se vorbește teo
retic despre rolul cutărui sau 
cutărei instituții de cultură 
etc. Un fel de învățare a îno
tului pe uscat. în 18 lecții. Nu 
ar fi mai logic ca tinerii stu- 
denti și viitori profesori ai sa
tului să primească. într-o formă 
adecvată de organizare, noțiuni 
despre ceea ce trebuie să facă 
practic ? De la noțiuni de re
gie. scenografie, coregrafie, mu
zică. pînă la deprinderea mo
dalității de a tine o conferință 
în fața oamenilor la căminele 
culturale. Lipsiți de cunoștin
țele necesare, tinerii absolvenți, 
întrebați „de ce nu au activitate 
culturală" pot răspunde ca și 
clopotarul satului care, chestio
nat la o sărbătoare de ce nu 
trage clopotele, a răspuns în chip 
de lămurire : „din mai multe 
motive, printre care și acela că 
nu avem clopote".

în ceea ce privește organele 
centrale, e de subliniat că e- 
forturile Comisiei de răspîndire 
a cunoștințelor cultural-științi- 
fice ar trebui să se facă mult 
mai remarcate. Ele nu sînt Ia 
înălțimea cerințelor încît consi
derăm justă părerea artistului 
emerit Gheorghe Leahu. direc
torul teatrului. . Matei Milo" 
din Timisoara, care crede că for
mele organizatorice ale vechii 
S.R.S.C. erau în bună măsură 
mai notrivite decît actualele co
misii de răsDîndire a cunoștin
țelor cultural-științifice. nentru 
că asigurau o anumită indepen
dentă. de aici decurgînd o mai 
bună receptare a nevoilor, mij
loace materiale adecvate etc. 
Fără îndoială, cauza nu se află 
în lipsa de independentă a ac
tualelor comisii, ci în lipsa de 
inițiativă.

Posibilitățile neexploatate vi- 
zînd eficacitatea rolului intelec
tualului în culturalizarea ma
selor sînt încă numeroase. 
Credem, în primul rînd, că 
toți intelectualii trebuie să 
privească drept o datorie de 
onoare sarcina de îmbogățire 
a culturii maselor. De ase
menea, modalitățile de reali
zare ar trebui diversificate, sis
temul de promovare al relații
lor ar trebui să devină cît mai 
maleabil cu putință. Comitetele 
de cultură și artă județene și 
Comisia de răspîndire a cunoș
tințelor cultural-științifice tre
buie să găsească căile cele mai 
fertile, pentru că o problemă 
atît de importantă și cu conse
cințe multiple nu trebuie să su
fere din cauza unor deficiențe 
remediabile.

La cheiul portului Constanța
Foto: O. PLEC AN
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Prietenie și intre gratii
Despre incorectitudinea unor gestionari s-a 

mai scris. Aproape de fiecare dată s-ou subli
niat și cauzele care au înlesnit drumul spre 
infracțiune al unor indivizi dornici de îna
vuțire prin mijloace necinstite. Efectuarea unor 
controale superficiale asupra gestiunilor și la 
intervale foarte mari se soldează în multe ca
zuri cu serioase pagube aduse avutului obștesc, 
lată un nou exemplu : Alexandru Siladi și losif 
Maxim au funcționat ca gestionari la I.C.S. Me- 
talo-chimice unitatea nr. 15 Cluj. Prieteni la 
cataramă s-au înțeles de minune în sustragerea 
unor sume importante din sertarele magazinului, 
în cîțiva ani, profitînd și de lipsa unor verificări 
sistematice, au reușit prin fals și delapidare să 
prejudicieze unitatea cu respectabila sumă de 
69 000 lei. Un control riguros făcut recent le-a 
stricat însă colaborarea... Ținind cont totuși de 
„prietenia' lor, instanța le-a acordat o favoare : 
timp de 8 ani vor fi tot împreună. Dar nu la ma
gazin.

Un gestionar distrat
A intrat în anecdotică comportarea distrată,în 

anumite împrejurări, a unor savanfi renumiți. 
Einstein, de exemplu, plecînd odată de-acasă a 
lăsat un bilet pe ușă : „Nu sînt acasă. Mă întorc 
imediat'. Reîntorcîndu-se la puțin timp și citind 
anunțul scris de el, a făcut cale întoarsă deza
măgit. Uitase cine a pus biletul. Dar, vă veți 
întreba probabil care este legătura între com
portarea celebrului matematician și rubrica 
noastră. Ei bine, legătura există și ea a fost fă
cută de responsabilul magazinului de confecții 
din strada „Republicii' din municipiul Petroșeni, 
Nu este un geniu, dar că este distrat ne-a do
vedit-o. Marți 12 noiembrie, după ce a închis 
magazinul, a plecat grăbit cu gîndul la treburile

MUZEUL DE ARTĂ TEATRALĂ
ARĂDEANĂ

lui. Cheile le-a uitat însă în ușă. Observînd din 
întîmplare nesăbuința gestionarului, tînărul Con
stantin Bălteanu din orașul Petrila a predat ce
lor în drept în aceeași seară cheile magazinului. 
Alături de mulțumirile ce i-au fost adresate de 
organele de miliție, adăugăm și felicitările noas
tre. Gestionarului distrat, nu-i transmitem nimic. 
Vor avea grijă alții să-l „felicite" pentru negli
jența sa.

Inspectorul de la C.F.R.

era un impostor
Tnfierbîntat de cîteva țuici consumate la res

taurantul gării de Sud din Ploiești, lui Ion Pa- 
raschiv din comuna Cosminele, județul Praho
va, i-a venit ideea să facă pe inspectorul C.F.R. 
Intrat în sala de așteptare a gării, chefliul a 
cerut călătorilor să prezinte legitimațiile pentru 
verificare. Cîteva persoane intrigate de modul 
în care arăta ciudatul controlor au refuzat să-i 
înmîneze biletele. „Supărat' pentru nesupune
rea lor. Ion Paraschiv a încercat atunci, brus- 
cîndu-i, să-i scoată afară. Nu a reușit datorită 
intervenției lucrătorilor de miliție care i-au în
tocmit, urgent, falsului inspector o legitimație 
autentică. Valabilă pentru doi ani. Și nu de... 
călătorie.

Sperăm să avem 
mai mult noroc!...

Doriți să obțineți într-un timp „record" răs
puns la o sesizare ? Atunci, adresați-vă cu în
credere Institutului de Cercetări ' Forestiere, 
ne-a comunicat judecătoria sectorului 1 Bucu
rești. într-un an, doi, dacă bineînțeles insis
tați, aveți toate șansele să căpătați și răspunsul.

Instituția reclamantă e pățită. Pentru soluțio
narea unui proces s-a adresat institutului cu 
pricina încă din ianuarie 1968. Fiindu-i necesare 
unele date, a trimis o scrisoare la care nu au 
primit răspuns nici pînă în prezent. Pînă în 
luna noiembrie a mai făcut șapte reveniri, cu 
același rezultat însă : tăcere deplină. Sâ se fi 
desființat institutul ? Nu credem. De aceea cu 
riscul de a nu primi nici noi răspunsul, adresăm 
pe această cale cea de a 9-a sesizare. Sperăm 
să avem mai mult noroc decît judecătoria !...

Rubrică realizată de MIRCEA NICOLAE
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NARGHITA,

„CINIEC. PENTRU REGI*1...

Ne aflăm în fața a 3 000 de 
exponate muzeistice adunate îh 
patru încăperi, exponate care 
vorbesc în cronologia lor des
pre drumul străbătut de mișca
rea teatrală din Arad. Așadar, 
un origina] și cuprinzător mu
zeu de artă teatrală realizat și 
organizat de un pasionat cer
cetător științific amator. Iosif 
Sîrbuț.

Rodul anilor de cercetare și 
organizare, de investigații asi
due, ni se oferă într-o suscintă și 
splendidă oglindă care reflec
tă linia activității teatrale din 
orașul de pe Mureș începind cu 
anul 1817.

Acest an marchează, de altfel, 
ridicarea primului edificiu tea
tral din țara noastră a cărui 
clădire se păstrează și astăzi. 
Documentele expuse atestă însă 
prezența unei ample vieți tea
trale și înainte de această dată. 
Dar să ne oprim asupra cîtorva 
exponate și documente.

Iată unul dintre cele mai 
vechi texte dramatice cunoscu
te. cu patina timpului înnobilînd 
foile îngălbenite : „Jârtava Iui 
Avraam" de Sebastian Tabaco- 
vici lucrare dramatică conce
pută în vara anului 1835.

Alături, un alt manuscris, 
semnat de directorul Preparan
diei din Arad. Alexandru Gav- 
ra. purtând data publicării 1844

și intitulat : „Monumentul Sin- 
cai-Klainian". Eminentul căr
turar român propaga încă de 
pe atunci. curajoase idei de 
trezire națională, de unitate, 
idei care apațineau Școlii Ar
delene.

Ua afiș, o dată. 8 iulie 1846, 
cu doi ani înainte de revoluția 
burghezo-democratică. anunță 
..onor publicul" arădean că o 
trupă ambulantă va prezenta 
piesa „Doi uituci".

In 1868. trupa condusă de 
M. Pascaly dâ reprezentații cu 
două piese intitulate : „Frica e 
din rai" și .,Mihai Viteazul după 
bătălia de la Călugăreni". Tre
cem în revistă costume și recu
zite folosite de diferiți artiști 
de-alungul anilor, afișe și plian
te de popularizare, fotografii 
și stampe de epocă. ilustrînd 
cu exactitate etapele de crește
re și înflorire a unei activități 
teatrale de veche și îndelunga
tă tradiție.

Intr-un colț al încăperii, au
reolat de lumina blîndă a soa
relui de toamnă, veghează ca 
o pasăre ostenită pianul la ca”e 
a concertat la Arad celebrul 
muzician F. Listz.

O dată memorabilă fixează 
ridicarea unei clădiri de teatru 
construită din contribuția popu
lației orașului : 21 septembrie 
1874. Acest lăcaș al Thaliei se

afla înălțat pe locul actualului 
edificiu al teatrului din Arad. 
O mare parte a expoziției este 
rezervată mișcării teatrale des
fășurate la Arad între anii 1948- 
1968 mareînd două deeenii de 
activitate susținută.

Afișe, foto-copii, programe 
de sală, aspecte din spectacole, 
nume de piese și interpreți, 
ilustrează cu forța documente
lor această perioadă de eferves
cență artistică.

Mărturiile îngălbenite de 
vreme alăturate ultimilor afișe 
anunțînd spectacolele stagiunii 
actuale, se constituie într-un 
reușit ansamblu muzeistic știin
țific organizat, cercetat cu in
teres și justificată emoție de 
publicul spectator din orașul a 
cărui tradiție teatrală se pierde 
în negura timpului.

Este un act. de cultură teme
rar și, în același timp, necesar 
cu care se pot mîndri puține 
teatre din țară.

MIRCEA MICU

Acum 12 ani, o șco
lăriță, Maria, se du
cea să vadă de 50 de 
ori „Vagabondul" lui 
Raj Kapoor, impri
mi nd pe bandă de 
magnetofon cintecele 
care o vrăjiseră. „Sim
țeam că sînt născută 
pentru asta..." Aici 
începe povestea Nar- 
ghitei, românca care 
astăzi este considera
tă una dintre cele mai 
bune interprete ale 
cântecului indian. 3 
ani s-a străduit să-și 
apropie timbrul orien
tal specific, studiind

singură alfabetul și 
limba hindi (un teanc 
prăfuit de caiete, plin 
cu hieroglife tainice, 
m-a pus în fața unei 
munci copleșitoare) 3 
ani a fost asistată de 
un profesor indian. In 
1959, în urma unui 
concurs, scoate la „E- 
lectrecord" un disc cu 
4 piese din filmele 
„Vagabondul" și „Ar
ticolul 420“. Pînă în 
1964 apare la TV și 
ca dansatoare și solis
tă la Teatrul „C. Tu
nase". In 1964 și 1967 
a fost invitată pen

tru mai mult timp în 
Bulgaria, unde a. 
scos un disc. în 1967 
înalte oficialități indi
ene au apreciat arta 
Narghitei, care a fost 
invitată să studieze și 
să concerteze în In
dia, unde a plecat în 
mai 1968, pentru a 
se reîntoarce acum cî
teva zile. De acest 
voiaj se leagă apuii- 
țiile de la Cairo (5 fil
me pentru TV), Bel
grad (5 filme TV), 
Paris, Roma, Frank
furt pe Main și, desi
gur, New Delhi, Bom
bay (6 filme TV), 
interviuri, articole e- 
logioase, spectacole, 
studii de limbă, dans 
și muzică, contracte 
pentru filme de lung 
metraj, întîlniri cu 
personalități artistice 
(Raj Kapoor, Nargis, 
marea cîntăreață Lata 
Mangeshkar — 24.000 
de imprimări! — care 
afirmă că Narghita 
este un fenomen unic 
în lume)...

Narghita s-ar tra
duce în limba hindi 
„cîntec pentru regi".

O. URSI LESCU

(Urmare din pag. I) 

pregătirea elevilor ea psihologi 
și pedagogi. Orelor de psiholo
gie și pedagogie — afectate prin 
programa de invățămint — să li 
se acorde întreaga importanță 
pe care o presupune existența 
lor, iar în cadrul activităților 
cultural-științifice. extrașcolare, 
să se recurgă mai des la con
ferințe și discuții pe teme de 
psihologie aplicată, pedagogie, 
sociologie, pe care să le susțină 
specialiști cu competență". „Din 
acest punct de vedere, inter
vine tov. Temian, programa de 
învățămînt ar putea suporta 
îmbunătățiri radicale. Cea ac
tuală. de exemplu, prevede 16 
ore de psihologie, dar le include 
în materia Organizarea produc
ției, pe care o predau inginerii. 
Or, mulți dintre ei nu sînt stă- 
pîni pe noțiuni de psihologie sau 
pedagogie. Dacă aceste ore ar 
constitui o materie de sine stă
tătoare, ea ar putea fi predată 
de către specialiști. Și fiindcă a 
venit vorba despre programă, 
sînt de părere că ea acordă prea 
mare pondere pregătirii profe
sionale a elevilor, deși din în
treprinderi sînt trimiși cei mai 
buni meseriași, repartizîndu-se 
insuficiente ore pentru acele dis
cipline care contribuie la forma
rea viitorului maistru ca bun 
organizator și bun conducător 
al procesului de producție, edu
cator priceput abținerilor mun
citori".

Rolul educativ al maistrului 
prezintă o importanță deosebită 
în ansamblul răspunderilor sale. 
Astăzi mai puțin, mîine mai 
mult, el va trebui să muncească 
cu absolvenți de liceu, oameni 
cu orizonturi largi, cu o structu
ră psihică mai complexă, cu 
pretenții sporite. El va putea 
face față atribuțiilor sale, își va 
putea impune autoritatea în fața 
colectivului, cu condiția : de a

se ridica prin pregătirea, prin 
atitudinea și comportarea sa 
model, la un nivel superior. 
„Iată un motiv — spunea tov. 
Lecz — pentru ca pregătirea, 
continua perfecționare și îm
prospătare a cunoștințelor maiș
trilor să devină o activitate or
ganizata. cu caracter permanent. 
In ultimul timp, durata școlilor 
le maiștri s-a redus de la 3 la 
1 an. Cred că e bine așa. Dar

obligația să cunoască pe fiecare 
maistru, sub toate aspectele, să 
supravegheze creșterea și con
tinua lor perfecționare tehnică 
și umană. Personal, am încercat 
o anumită experiență cu ei în 
acest sens. Le-am dat să com
pleteze cite o „fișă de nivel", în 
care trebuiau să răspundă Ia 
două întrebări : 1) Ce lucrare
de nivelul dv. ati realizat în a- 
ceastă lună, și, sinteți mulțumit

foarte multe nici n-ar trebui să 
le revină lor".

Supraîncărcarea maistrului cu 
tot felul de atribuții — cum 
ar fi aprovizionarea cu materia
le, urmărirea comenzilor pe flu
xul tehnologic, întocmirea unor 
situații birocratice, care în con
dițiile organizării judicioase a 
producției n-ar trebui să pri
vească pe maistru, îl sustrage 
într-adevăr de la o constantă

PERSONALITA TEA

MAISTRULUI

ulterior este necesară menține
rea în actualitate a maiștrilor 
cu noutățile intervenite în spe
cialitatea lor.

în secția noastră, șasiu, spu
nea maistrul Niculescu,^ s-a in
trodus o așa-zisă „mapă de do
cumentare", a maistrului, pe care 
inginerii o reînnoiesc periodic, 
cu extrase din diferite publica
ții în legătură cu organizarea 
producției, aplicarea tehnologiei, 
probleme de ergonomie, sociolo
gie etc., care s-au dovedit de un 
real folos în pregătirea noastră 
zilnică". „Aici, trebuie să inter
vină, ca un factor de primă răs
pundere, șeful de secție — spu
nea tovarășul Săpunaru. El are

de ea ? 2) Ce probleme impor
tante v-ați propus să realizați 
în luna viitoare ? Trebuie să 
spun că mulți dintre ei s-au vă
zut puși în încurcătură, le-au 
fost necesare multe zile pînă să 
le completeze. Am repetat timp 
de șase luni acest sondaj, apoi 
am pus fișele față-n față pentru 
a trage concluzia. Și, așa cum 
mă așteptam, nici unul dintre 
ei nu ridica vreo problemă de 
educație, nu-și stabilise să se o- 
cupe de un anumit aspect uman 
al activității din sectorul său, 
pentru că într-adevăr cei mai 
mulți dintre ei n-au asemenea 
preocupări, fiind prea copleșiți 
de sarcinile tehnice, dintre care

preocupare pentru aspectele edu
cative ale producției, ca ridica
rea calificării muncitorilor, în
tărirea disciplinei, perfecționarea 
tehnologiei și creșterea randa
mentului muncii, dezvoltarea 
mișcării de inovații și' raționali
zări. „Și în alte privințe mais
trul este „legat" la mîini — 
spunea tov. Niculescu. El nu 
poate să stimuleze și nici să 
sancționeze operativ un munci
tor din subordinea sa, fapt care 
îi scade dlin autoritate. Dacă ci
neva întîrzie o oră de la servi
ciu, maistrul trebuie să-i facă 
referat, să-1 înainteze la maistrul 
principal, acesta la șeful de 
secție, de aici la oficiul juridic,

apoi la serviciul personal și așa 
mai departe, pierzîndu-se timp 
și muncă mult mai prețioasă 
decît întîrzierea de o oră a ce
lui în cauză. Dacă maistrul, 
dimpotrivă, ar avea posibilita
tea, deplina latitudine de a a- 
corda „pe Ioc" stimulentul sau 
sancțiunea cuvenită, prestigiul 
Iui ar căpăta mai multă greu
tate, iar rezultatele muncii sale 
ar fi incomparabil altele, atît 
sub raportul dinamicii produc
ției, cît și al activității sale edu
cative în colectivul de munci
tori pe care îl conduce".

Am reținut în acest articol 
doar o parte-din părerile expri
mate în cadrul discuției noastre 
referitoare la personalitatea 
maistrului în producție și rolul 
său educativ — păreri care pot 
fi sintetizate în cîteva conclu
zii : profesiunea de maistru 
presupune talent și dăruire, e- 
forturi necontenite pentru ridi
carea și perfecționarea pregăti
rii sale tehnice și spirituale. în 
recrutarea elevilor pentru șco
lile de maiștri, conducerile în
treprinderilor trebuie să vadă 
și omul, nu numai meseriașul ; 
libertatea depl’lnă a maistrului 
în luarea deciziilor în sectorul 
său și degrevarea lui de sarcini 
ce nu-i aparțin de fapt, spo
rește autoritatea și răspunderea 
acestuia. îi lărgește cadrul de 
activitate educativă în rîndul 
muncitorilor ; (acordarea acestor 
drepturi stă în puterea comite
telor de direcție, a conducerii 
secțiilor din fiecare întreprin
dere, și nu sînt necesare legi 
speciale pentru acordarea lor) ; 
personalitatea maistrului hotă
răște nu numai soarta produc
ției dar si profilul moral și uman 
al celor din subordinea sa, pen
tru care trebuie să fie șef șl 
prioten în același timp.

%25e2%2596%25a0at%25c3%25aet.de
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La invitația ministrului comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioară, 
marți după-amiază a sosit în Ca
pitală, ministrul industriei ăl Nor
vegiei, Sverre Walter Rostoft, în
soțit de consilieri și experți.

Ministrul norvegian va purta 
convorbiri privind posibilitățile 
de lărgire a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

La invitația Institutului rdmân 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea, marți seara a sosit în 
Capitala o delegație a Partidului 
de Centru din Finlanda, formată 
din Nestori Kaasalainen, preșe
dintele Grupului parlamentar al 
Partidului de Centru, Ahti Pekka
la, membru al Consiliului de con
ducere al partidului, și Jouko 
Tyyri, scriitor, redactor al ziaru
lui „Savon Sanomat".

TINERETUL IN ANUL SPORTIV 1969

HANDBAL:
0 reconfirmare 

valoroasă

ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA:
22-16

Marți seara, selecționata noas
tră de handbal a reîntâlnit în 
Sala Sporturilor din Cluj pe 
campioana mondială—reprezen
tativa Cehoslovaciei. Aplaudați 
frenetic de un public, care a 
umplut sala pînă la refuz, șap- 
tele nostru s-a desfășurat ca o 
avalanșă "de neoprit. Soarta jo
cului a fost hotărîtă de fapt, în 
primele minute ale partidei cînd 
jucătorii noștri au marcat sase 

, goluri consecutive, diferență 
menținută pînă în finalul me
ciului. Cu un plus de fantezie, 
jucătorii noștri au imprimat 
meciului spectaculozitatea carac
teristică marilor întâlniri. Abia 
la începutul reprizei a doua, 
oaspeții au dominat cîteva mi
nute. Echipa noastră, condusă 
excelent de Gațu, a desfășurat 
un joc de pase spectaculoase, cu 
execuții tehnice de mare clasă, 
avea însă victoria în mînă. Sco
rul de 22—16 cu care s-a în
cheiat partida, reflectă superio
ritatea noastră, care s-a ma
nifestat de-a lungul întregii par
tide.

IOAN RUSU
• în sala sporturilor Flo- 

reasca din Capitală a început 
competiția internațională de 
handbal (feminin) pentru „Cu
pa orașului București". în pri
ma . zi de întreceri au fost în
registrate următoarele rezultate: 
Iugoslavia — Ungaria 10—8 
(6—5) ; România — România ti
neret 17—8 (9—4) ; U.R.S.S. — 
R. D. Germană 11—11 (6—6).

• în runda a doua a turneu
lui internațional de șah de la 
Palma de Mallorca, marele 
maestru internațional român 
Florin Gheorghiu a întrerupt 
partida sa cu spaniolul Visier. 
Korcinoi (U.R.S.S.) a câștigat la 
Lehmann (R. F. a Germaniei), 
iar Petrosian (U.R.S.S.) l-a în
vins pe Byrne (S.U.A.). A fost 
consemnată remiza în partide
le : Medina (Spania) — Toran 
(Spania) : Matanovici (Iugosla
via) — Pomar (Spania) ; Ivkov 
(Iugoslavia) — Larsen (Dane
marca). Boris Spasski (U.R.S.S.) 
a întrerupt cu Juari Diaz del 
Corral (Spania).

© Echipa suedeză de fotbal 
I. F. K. Goteborg și-a încheiat 
turneul în tara noastră, jucînd 
ieri. în Capitală, pe stadionul 
Giulești, cu formația Rapid. Par
tida s-a încheiat la egalitate : 
1—1 (0—0). Au marcat Sward 
(min. 67) și Năsturescu (min. 77).

(Agerpres)

Intre 25 și 26 noiembrie a 
avut loc în Capitală sesiunea 
de comunicări tehnico-științi- 
fice a Institutului de cerce
tări al Ministerului Poștelor 
și Telecomunicațiilor.

Colectivul Teatrului de Come
die s-a înapoiat marți în Capita
lă, diri turneul de zece zile în
treprins în R. P. Polonă. La Var
șovia și Cracovia artiștii români 
au prezentat patru spectacole cu 
piesele „Opinia publică** de Au
rel Baranga și „Ucigaș fără sim
brie** de Eugen Ionescu.

Marți au început în Capitală 
„Zilele filmului canadian", 
acțiune organizată între 26 no
iembrie și 1 decembrie de 
Arhiva națională de filme și 
Asociația cineaștilor din Ro
mânia în colaborare cu Arhiva 
canadiană de filme din Ot
tawa și .Conservatorul de artă 
cinematografică din Montreal.

(Agerpres)

Interviu cu tovarășul 
SEPTIMIU TODEA 

membru al Biroului C.C. al U.T.C., 
adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C.

Educația fizică și sportul, miș
carea în aer liber, constituie 
mijloace prețioase, cu o largă a- 
deziune și eficiență în educarea 
multilaterală a tinerei generații. 
Această sarcină majoră a fost în
credințată de către partid, U- 
niunii Tineretului Comunist.

Orientarea dată de conduce
rea partidului cu privire la spor
tul de masă, vizează cuprinde
rea unor mase tot mai largi, a 
întregului tineret în practicarea 
sistematică, organizată a exerci- 
țiilor fizice și sportului. Hotă- 
rîrea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Legea cu privire 
la dezvoltarea activității de e- 
ducație fizică și sport adopta
tă de M.A.N., Hotărârea Confe
rinței pe țară a mișcării spor
tive din 28—29 iulie 1967 ca 
și măsurile adoptate ulterior 
răspund cerințelor de dezvoltare 
ale mișcării sportive, se integrea
ză în preocupările statului nostru 
socialist, pentru dezvoltarea mul
tilaterala a tineretului, a între
gului popor.

— Asemenea măsuri s-au 
bucurat de un mare erou în rân
durile tineretului și aceasta • 
demonstrează larga participare 
Ia diversele competiții sporthe 
inițiate și organizate de U.T.C.

Aflindu-ne la sfârșitul anului, 
este firesc să privim retrospec
tiv activitatea organizațiilor 
U.T.C.. experiența dobândită ia 
organizarea activității jyrthe 
de masă, precum și unde «că
deri manifestate in această di
recție. Am dori. deci. $â deprin
dem convorbirea noastră, tovară
șe Todea. cu această temă de 
stringentă actualitate pentru ar- 
ganizațiile U.T.C

— Chemată să desfășoare o 
formă variată de acțiuni, pen
tru atragerea tineretului h prac
ticarea sportului potrivit vîntei 
și temperamentului acest u în 
vederea călini fizice, a întăririi 
sănătății, dezvoltarea inițiativei «i 
curajului, în anul acesta Uniu
nea Tineretului Comunist a re
luat tradiția organizării unor ac
țiuni sportive de masă care 
s-au bucurat de un larg ecou 
în rîndul tineretului : Crosul ti
neretului, Cupa tineretului de 
la sate, competiții sportive de 
masă, la startul cărora s-au ali
niat sute de mii de tineri. Sem
nificativ în acest sens este fap
tul că prin organizarea unor a- 
semenea concursuri de masă

Iarnă la cabana Cristianul Mare
foto : O. PLEC AN

A apărut Nr 11/1968 al 
revistei

,, Probleme 
economice"

SEMNALAM din cu- 
PRINS :

Semicentenarul Unirii 
Transilvaniei cu România 
Dr ILIE RADULESCU: 
Progresul economic și dez
voltarea națiunii; TOA- 
DER IONESCU î Ideea fău
ririi statului național uni
tar în gîndirea social-eco- 
nomică româneasca ; IOAN 
TIBERIAN: Legăturile e- 
conomice dintre țările ro
mâne în perioada 1867- 
1875“.

De asemenea în revistă 
sînt publicate articole cu 
privire la eficiența econo
mică a utilizării fonduri
lor fixe în industrie; or
ganizarea științifică a con
trolului tehnic al calității 
produselor; experimen
tări privind sporirea efici
enței economice în con
strucții ; planificarea — 
mijloc important de orien
tare și organizare a pro
ducției agricole.

mișcarea sportivă a cîștigat noi 
prieteni — mulți dintre ei fă- 
cînd cu prilejul primului start 
un legământ, o pasiune pu
ternică, statornică pentru spor
turile îndrăgite. Aceasta a faci
litat deopotrivă creșterea bazei 
de masă a mișcării sportive din 
țara noastră, ca și depistarea 
unor elemente talentate pentru 
sportul de performanță. în ace
lași tâmp, prin acțiunile inițiate 
de organizațiile noastre au fost 
obținute rezultate îmbucurătoa
re în ceea ce privește îmbună
tățirea bazei materiale prin a- 
menajarea unor noi terenuri și 
baze sportive simple. In paralel 
cu organizarea acestor mari ac
țiuni, organele și organizațiile 
U.T.C. au desfășurat pe plan 
local diverse activități sportive, 
specifice diferitelor categorii de 
tineri în raport cu tradițiile e- 
xistente. Așa spre exemplu la 
Mediaș s-a desfășurat cu succes 
„Olimpiada elevilor' sau la Si
biu „Cupa tineretului școlar". 
La fel. Cupa IA3, a Reeo’te-. 
au atras în întrecea un număr 
mare de tineri din comnneîe jo- 
dețelor Iași. Biber Tateș p

* weie k* 
manifestate pe late aetmtăta 
QTgatrațiikff noastre ia acert 
donatei — cave var tzebaa M 
preocupe ‘a vuia» pe trga^_z*-

definstive. peatri a riapmde 

2ctiv;tate rr»reti"-1 — 22C *

«voalați ia pomi r*ad im- 
fieteBta avearamare te arflBBÂ»*

ajeawnea. te

că este prea poțra pusă fa va
loare initiatrri eievSor. acelea 
nefiind încă proprii orearrxatori 
ai activității ior sportive, >3-tu
torii acelor acțiun: care să co
respundă intntotii. cînteu tem
peramentului lor. preferințelor, 
sau preocupărilor ce se manifes
tă la aceerti vîntă.

La sate activitatea sportivi nu 
s-a ridicat peste tot la parame
trii așteptați. în multe comune 
slaba preocupare pentru antre
narea tinerilor la practicarea 
sportului continuă să se justifi
ce prin inexistenta unei baze 
materiale corespunzătoare, fără a 
se întreprinde acțiuni eficiente 
de creare a condițiilor necesare 
desfășurării acestor activități.

MANIFESTĂRI CONSACRATE SEMICENTENARUL! LMRII 
TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA

Aniversarea a cinci decenii de 
la Unirea Transilvaniei cu Româ
nia continuă să constituie obiec
tul a numeroase și variate mani
festări în întreaga țară.

Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Uniunea Scriito
rilor au OTganizat marți, la Ate
neul Român, o seara de poezie 
cu tema „Omagiul scriitorilor j 
1918—1968“, consacrată semicen
tenarului unirii Transilvaniei cu 
România.

Cu acest prilej, acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii scri
itorilor, a relevat semnificațiile 
actului istoric de la 1 decembrie 
1918, care a marcat împlinirea 
unei cerințe fundamentale a pro
cesului obiectiv de dezvoltare a 
societății românești. în continua
re, cunoscuți poeți bucureșteni au 
citit din versurile lor închinate 
Unirii și patriei.

La facultatea de istorie-filozo- 
fie a Universității „Al. I. Guza“ 
din Iași a avut loc marți o se
siune de comunicări a cercurilor 
științifice de istorie modernă uni
versală și istorie contemporană a 
României. Comunicările, expuse 
de cadre didactice și studenți, au 

CROSUL TINERETULUI — etape de
Etapa I-a : pe școală, institut de isvțctmiat m^cnae. sas. co

mună, întreprindere, instituție, unitate aMvA «fc. in penoeAa 
1 martie — 10 aprilie 1969.

Etapa a H-a : pe localitate fl tuto te saute ** U—35 
aprilie.

Etapa a IlI-a : pe județe — între 27 a*r*e fl ♦ uL
Etapa a IV-a : tinală pe țară se va drtpu te Ua te 11 uL 
CUPA „AGRICULTVBU- ;
Ediția de iarnă :
Etapa I-a : pe comună — pînă la 15 tesaaatelBBL
Etapa a Ii-a : centre te comună — M inaanite — 15 flternncte.
Etapa a IU-a : județe — 15 februar» — 1: nar-_*
Ediția de vară :
Etapa I-a : pe comună — 1 apc-_e — 5
Etapa a Il-a : centre te caoamă M tente mfie.
Etapa a 111-a : județe — li ■ 31--- e
Etapa a IV-a : de zccă — 5—if
Etapa a V-a : finala pe țari — 15— 1- - -; -
( l P A ..RECOLTEI- :
Etapa I-a : pe tumuai — 15 io-je — 9 ntetertrtnte MML
Etapa a H-a : ne reetre te — 3—te •A3K£rJe U»
CONCURSUL POPULAR DE $AB
Etapa I-a : pe seesali r : sat.

comună — 1 ian—rte — te tetewne MB
Etapa a D-a : pe teealitate. centre .-rexură — <—S

1959
Etapa a IU-a juie-. — j 
SANirTA DE ARGÎVT :
Etapa l-a : pe sroaiâ — 1 
Etapa a D-a : toeaiitaee — 1
Etzoa a m-a : >aten — 1—• 
Etapa a IV-a

la Poiana 9ra>:
PENTATLON ATLETIC 9CQLAR 
Stepa I-a : pe seasăă. teap»^ IB-s 

a III-a : pe jutet. se vce j
zatori In curm! Iuhe: aprâBe $ no
taratele sevtere. cv vrraaete pvmi

tema * de aseădaâ sote te mii 
te mur. fc prartk aea ale gir u

a

leodarJoi a fcnxt seaca de spe
cificul cateyorti^or de tineri. Je

□uitate în activitatea sportivi de 
masă ca și de câsirea unor for
me specifice, atractive și adec
vate elevilor, tinerilor de la 
sate, acolo unde U.T.C are mi
siunea de a fi principalul organi
zator al activității sportive. Tre
buie subliniat faptul că o pri
mă categorie de competiții vor 
fi organizate de U.T.C. împreu
nă cu ceilalți factori, respectiv 
U.G.S.R.. Ministerul Învâțămîir- 
tului, C.N.E.FS^ U.N.C.A.P. etc. 
În prim plan se înscrie ediții 
a Iî-a a CROSULUI TINERE
TULUI, care se adresează tu
turor categoriilor de tineri, ce 
nu dețin încă o clasificare spor
tivă — competiție care se va 
desfășura sub egida C.C. al 
U.T.C. și a U.G.S.R.

Primul start, în prima etapă a 
Crosului tineretului se va da la

(Urmare din pag. I)

loc aproape 140 000 lei. Venitu
rile sale, în această perioadă — 
44 696 lei. Nejustificați — 
108 077 lei. Pus să dea socoteală 
pentru această măruntă sumă 
domnul doctor tehnician, după 
ani de zile în care a practicat 
clandestin, găsește resurse pen
tru a-și dovedi nevinovăția pri
vind ultimii 140 000 lei. Nu. 
El nu neagă proveniența pri
mei sume. Acolo recunoaște. 
„Recunosc dar după... sînt cu
rat ca o lacrimă**. Dar acum, nu 
am mai comis nimic ilegal. A- 
cești bani îi pot dovedi. Și ima
ginează argumente la nivelul 
cinstei sale. Vînzări, cumpărări, 
salariul soției etc., etc. Are tăria 
să facă și recurs. „Cine știe? poa
te reușesc să mă strecor, omul 
e dator să încerce**. Că a încer
cat inutil, se înțelege.

Cu același fel de argumente a 
operat în apărarea sa Niea Ion. 
La el sumă e mai „mică**: 

evocat aspecte ale luptei popu
lației din Transilvania pentru U- 
nire, împrejurările internaționale 
în care a avut loc acest act im
portant din istoria poporului no
stru.

Tot marți a avut loc la Cratora 
un simpozion. în cadrul cânte au 
fost prezentate cocomacirile x 
„învățătorii și Unirea", ,1 teM 
torii pentru unitatea nanfeT 
și „Cercul revistei ..Ranan* fi 
Transilvania".

La simpozionul orțarra * 
Societatea literar-artMM 
Maior eseu" de la Lkcai Sâcâite 
Bălcescu" din k* *>->-* n •-<- 
relevate lupta pentra r- • 1
statului unitar rt*nir_ ra
re evenimentul a fort
dit în literatura, arta fi fMfa 
vremii.

Profesorii de tecne te b Lâccd 
nr. 2 din Tg. Jsa si mite ge
nerale din r Câagercesi —
județul Cort aa vurAse ia fata 
pionierilor desjp— ae*al Urâm 
Transilvan: *• rz frjrrdr-ă. Cu 
prilejul acefete* e’ttete. la 
școala yrafe teaH—en» a

„Unirea Tiarei ii~i oa Româ

x■

&

» •

A few i -J tiaerixe dm mediul
XCPA TTNERETL LUI 

D€ LA SATE* te va ta
•’•te «Ltii — una de iama și 

te vâri. Imtiecea competi- 
fe te această fonznte a avut în

:ere • ștafetei practicării de câ- 
ti* tteeri — a sporturilor de iar- 
*1 fi vară. Alegerea disciplinelor 
spertive s-a făcut cu grija asigu- 
rârs r dezvoltării sporturilor cu 
trvmte. a celor adecvate satului, 
isdrwt* de tineri.

Ecfțra de iarnă la startul că-
reia tinerii deja s-au prezentat 
se va disputa, in continuare, pi
ca la 15 martie 1969 la urmă
toarele discipline : «ah, tenis de 
masă, schi și săniuțe.

Ediția de vară se organizează 
la : atletism, ciclism, trintă, oină, 
handbal, fotbal și volei în peri
oada 1 aprilie — 19 august 1969.

O data cu finalul etapei pe 
centre de comună a Cupei tine
retului de la sate, tinerii sînt 
chemați într-o altă întrecere cu 
caracter de masă „Cupa recol
te:". organizată de comitetele 
județene ale U.T.C. în colabora
re cu Uniunile județene .ale Co
operativelor agricole de produc
ție și Consiliile județene pentru 
educație fizică și sport Ia disci
plinele : atletism, trîntă, ciclism, 
handbal și volei.

În scopul atragerii în activita

HAINELE DE MECAVA
102 949 lei. în recurs, Niea Ion 
critică instanța de fond pretex
tând că, în realitate, banii rezul
tă din vînzarea a două imobile, 
din împrumutul de 16 000 lei fă
cut în familie și din lichidarea 
unui carnet C.E.C. în valoare 
de 25 000 lei. Să vedem dacă lu
crurile stau „chiar** așa : Familia 
Niea cumpără un imobil în 
26 august 1965 cu prețul decla
rat de 35 000 lei ; în realitate, 
după cum au recunoscut cei doi 
soți au dat 45 000 lei dar s-au 
gîndit că ele ce să declare toată 
suma ; impozite în plus etc. A- 
celași imobil ia calea vînzării la 
7 august 1967 (conform actului 
autentificat de la dosar). Numai 
că familia Niea cumpărase în luna 
decembrie 1966 (deci, cu aproa
pe opt luni înainte de vînzarea

nia — rod al feqXrx

cu tiranei cooperate* Nicolae 
Socexa. la prteal răz
boi mnrrhal s la tecnea aduna
re teatefanâi ca oara tec fii ia

Arretem sărbâtoare a se- 
nt reotesar’j’-i unirii Tran- 

Rotnâr.ia a prile- 
tesâfurarea, in județul 
_ a ~ umeroase manifes- 

•ir. :_r=le. științifice, lite- 
-a---- artistice. Printre aces
tea. de un larg interes s-a 
r "a: sesiunea de comuni- 
â-. «: r.:ifi?e. organizată la 

B=:ăi ia care numeroși cerce- 
tâ’rri si cadre didactice au 
înfățișat aspecte inedite din 
acțiunile pentru unitate națio
nală, La clubul petroliștilor 
i r. Momești, profesori de is
torie au vorbit, în cadrul unui 
simpozion, despre figurile de 
militanti români care au lup
ta: pentru făurirea unirii.

(Agerpres)

tea șahistâ a unui număr cît mai' 
de elevi și tineri de la sate 

— și pentru a descoperi elemen
te talentate care să întregească 
loturile noastre cu activitate 
cocnpetițională, C.C. al U.T.C. cu 
sprijinul C.N.E.F.S. (prin Fede
rația Română de Șah) a inițiat 
ș: x-a organiza în anul 1969 
CONCURSUL POPULAR DE 
ȘAH.

O altă competiție, inedită și 
yecifică elevilor, este CON
CURSUL DE SĂNIUȚE dotat 
r. trofeul «SĂNIUȚĂ DE AR
GINT", inițiat în seopul oferirii 
v--.r posibilități elevilor de a-și 
petrece timpul liber în lunile de 
iarnă intr-un mod util, plăcut și 
recreativ precum și în vederea 
impui^onărti practicării la noi în 
țară a acestei ramuri de sport 
oLnrp.ce. Tot elevilor le este re- 
■err«.Lă participarea la o alta 
cotepetiție de masă PENTAT
LONUL ÂTLETIC ȘCOLAR. 
Evident chiar și numai denumi
rea acestei competiții ne indica 
•cccmL «MBte. acela de a acorda 
eViter pa.h'.utea cunoașterii 
tede-avroope și practicării acestei 
ccrr.pine dtscipbae sportive.

Orranizațăa ocxastrâ acordă, de 
asenrsea. o deosebiți atenție ce- 
tcr^zlte eompetițiâ cu caracter de 
bksL îrEExxate de C.NT.F5. 
St te i*e rrrme. ta preocuparea 
cteora se afli șa activitatea spor
tivi Orgxnrfe <i oceanizati:!© 
V-T.CL war cootriboi direct li 
«aeeesql aeert". hrtreceri prâ- 
tro orgă rare a tinere»

rparti i vast, featehit de antre
nant pentro ■■sete de tineri, la 
a rărai bună derfășnrare organi- 
aaffie U.TjC. trebnâe să-și aducă

— Evident cunoașterea de 
către organele șj ?.-ganizațiile 
U.T.C. a acțiunilor din calenda
rul central, impune din partea a- 
cestora să treacă de urgență, fn 
urma consultării cu ceilalți fac
tori, la stabilirea acțiunilor spor
tive ce vor fi organizate în 1969. 
Cu alte cuvinte, să fie întocmit
propriul calendar sportiv. Acesta 
va trebui să cuprindă pe lingă 
competițiile inițiate la nivel cen
tral și alte înfieceri și concursuri 
care să țină cont de tradițiile, 
specificul și posibilitățile mate
riale locale. Eșalonate în de
cursul întregului an, ele trebuie
să urmărească cuprinderea unei 
mase cît mai largi de tineri.

Succesul acțiunilor pe care le 
vom organiza depinde de modul 
în care se pregătește, din timp, 
și cii toată grija fiecare organi
zație U.T.C. în parte.

Pentru aceasta trebuie acor
dată toată atenția organizării cît 
mai bune a primelor faze — eta
pele de masă. Totodată, compe
tițiile organizate să fie din vre
me, larg și prin toate mijloacele 
popularizate. Organizarea dife
ritelor întreceri sportive să con
stituie și un bun prilej de a în
treprinde noi acțiuni de amena
jare și construire a unor noi te
renuri și baze sportive.

Interviu consemnat de i
VASILE RANGA 

primei case) un imobil cu 
110 000 lei, după cum recunosc 
iarăși cei doi, nu cu 55 000 cît 
au trecut în act, din motivele 
arătate mai sus. Ei recunosc ma
trapazlâcul cu stima declarată în 
acte și suma reală plătită. Dar, 
deși recunosc, acuză instanța că 
nu a judecat drept ei putând jus
tifica âcești bani prin diverse 
chitanțe de mînă doveditoare ca 
s-au împrumutat (o chitanță de 
250 lei !), că au încasat banii 
mai înainte decît scrie acolo, în 
acte că... ș.a.m.d.

Prinși asupra faptului, recu- 
noscînd sau nu (inutil, dovezile 
sînt hotărîtoare), „cinstiții** au ar
gumente, au tupeu, cer recurs, 
buchisesc legile, paragrafele și 
alineatele, știu pe dinafară codul 
penal, dau interpretări, într-un

ECOURI • ECOURI |

(Pe urmele articolelor 
publicate)

Cază ne ști — era 
numai un exemplu

„Biroul Comitetului jude
țean Ialomița al U.T.C. con
sideră juste criticile aduse și 
va asigură că prin măsurile 
luate se va îmbunătăți con
tinuu activitatea cultural-edu- 
câtivă și distractivă în rîndul 
tineretului din comuna Căză- 
nești“.

De fapt, cu aceste cuvinte 
se încheie răspunsul trimis 
redacției după apariția în zia
rul nostru a articolului inti
tulat „COMITETUL CO
MUNAL U.T.C. ȘI VIAȚA 
CULTURALĂ A SATULUI". 
Nu există, bănuim, nici o în
doială că ceea ce a fost scris 
deasupra acestor rînduri se 
va transpune s-au s-a și trans
pus deja în fapte. Să le re
amintim :

• S-au organizat discuții 
cu tinerii din comună, au 
fost consultați asupra dolean
țelor și preferințelor în ce 
privește desfășurarea unei ac
tivități cultural-educative in
teresante.

• La căminul cultural s-a 
creat posibilitatea organizării 
întrecerilor de șah, viziona
rea programelor de televi
ziune, întîlniri cu tovarăși 
care îndeplinesc funcții de 
răspundere în județ etc.

• Săptămânal, sînt inițiate 
seri distractive, iar un mare 
număr de tineri sînt atrași la 
formațiile artistice.

• S-au organizat pînă în 
prezent 5 duminici cultural- 
sportive unde s-au întîlnit 
atît tinerii din Căzănești cit 
și cei din alte comune.

• S-au făcut excursii cu 
tinerii în localități mai impor
tante din județ, precum și în 
țară.

Parcurgînd principalele mă
suri specificate în răspunsul 
trimis de biroul comitetului 
județean U.T.C. rămînem to
tuși cu o rezervă: s-a înțeles 
oare din articolul publicat de 
noi că ceea ce am scris des
pre Căzănești era valabil și 
pentru alte comune ale jude
țului Ialomița ?

„ Constantin 
Dumitriu va fi 

găsit la aceeași 
adresă"

Vă amintiți, desigur, de 
articolul cu acest titlu, articol 
în care era criticat faptul că 
un absolvent de școală profe
sională a fost purtat (nu din 
vina lui) pe drumuri, mai în
tâi pînă să se angajeze și apoi 
cu o cerere de mărire a ca
tegoriei de încadrare. La re
dacție au sosit răspunsuri 
atît de la Ministerul Econo
miei Forestiere Cît și de la 
C.I.L. — Sighetul Marmației. 
Fiind mai complet, mai direct 
și mai fără ocolișuri am con
siderat potrivit să-l reprodu
cem pe ultimul.

„Cele relatate în ziar sînt 
reale și s-au luat măsuri. 
Constantin Dumitriu a dat 
examen în fața comisiei și a 
promovat în categoria solici
tată (la care avea dreptul — 
precizăm noi). Ne exprimăm 
regretul că solicitarea tînăru- 
lui s-a rezolvat cu atîta întâr
ziere (și la intervenția ziaru- 
lu — re-precizăm noi). Cer
cetând acest caz am ajuns la 
concluzia că la noi sînt încă 
lipsuri în evidența cererilor 
de promovare în categorii su
perioare de salarizare și în 
urmărirea rezultatelor pe care 
le obțin absolvenții școlilor 
profesionale. Noi am avut de 
aceea o discuție cu absolven
ții de anul trecut pentru a 
vedea ce drum au parcurs de 
atunci și pînă acum. Maistrul 
Petrescu Ioan, despre care a 
fost vorba în articol, (cel care 
a reținut, nejustificat, cererea 
de examinare a lui Constan
tin Dumitriu — n. r.) a fost

cuvînt au devenit specialiști, își 
îngăduie dispute cu completul 
de judecată. Nici o clipă jenați 
de postura lor, de mizeria în 
care se scaldă cu mina pe inima, 
jurînd, argumentând, interpre
tând, concluzionând. Ei. Ca și 
cînd au fost chemați să împartă 
ei dreptatea. Încurcîndu-se în 
propriile lor argumente, smeriți, 
înduioșați de „soarta noastră la 
care vă rugăm să vă gândiți*', in
dignați, revoltați, invocând nu 
știu ce legi omenești și din nou 
smeriți sau indignați. într-un 
dans dezolant de vorbe care, în 
gura lor, și-au pierdut sensul, a- 
menințînd că se vor adresa in
stanțelor superioare. Viciați în 
comportament, viciați în gîndi
rea lor, indivizii lipsiți de 
scrupule își încearcă ultima șan

sancționat și avem siguranța 
că și-a însușit cu sinceritate 
observațiile noastre**. Sem
nează ing. GHEORGHE 
GRCNȘTEIN, director, și 
VASILE DANCI, secretarul 
comitetului U.T.C.

Frumoase și mai ales ade
vărate cuvinte. Nu e în obi
ceiul nostru (și cu atît mai 
puțin în acest caz) să punem 
la îndoială ceea ce ni se răs
punde la articolele publicate. 
Dar, gîndindu-ne la alte cîte- 
va cazuri ce ni s-au semnalat 
în ultima vreme, ne permitem 
să apreciem că nu peste tot 
comitetele U.T.C. (pe uzină, 
orășenești, județene) și con
ducerile întreprinderilor se 
ocupă cu grija cuvenită de 
modul cum se încadrează în 
producție absolvenții școlilor 
profesionale.

Un răspuns 
in 3 puncte și 

o concluzie
Să recunoaștem, ne-am fi 

așteptat la un răspuns judi
cios, echilibrat și mai ales ra
țional din partea unui direc
tor de liceu. Cu atît mai mult 
cu cît punctul de referință 
(practica elevilor) este și ră- 
mîne o problemă unde loc 
pentru mai bine există cu ca
rul. Dar nu s-a întâmplat așa. 
Despre ce este vorba ? Ziarul 
nostru a publicat, cu un timp 
în urma, un articol intitulat 
„OBSTACOLE BIROCRATI
CE ÎN PRACTICA ELEVI- 
LOR“ care viza Liceul eco
nomic din Rm. Vâlcea. Nici 
n-a apucat să se usuce bine 
cerneala tipografică de pe 
ziar și, la două zile de la a- 
pariția articolului, tovarășul 
director al liceului, Simion 
Tuligă, răspunde, vădit iritat 
de critică, în 3 puncte.

N-are rost să lungim aici 
vorba reproducînd tot ce ni 
se spune. Reținem însă ca un 
adevăr că a fost greu să ur
mărești în condiții optime 
practica celor 327 de elevi 
repartizați la 11 unități in
dustriale, adică aproximativ 
55 de locuri de muncă din 
moment ce (din motive o- 
biective) numai 5 cadre di
dactice s-au putut ocupa de 
acest lucru. în loc însă de a 
rămîne la acest incontestabil 
adevăr și, eventual, de a pro
pune soluții pentru ca mai 
multe cadre didactice să se 
ocupe de practica elevilor, 
tovarășul director ne dă cîte- 
va lecții menționate în con
cluzii, lecții asupra cărora 
merită să insistăm. Astfel;

a) — „practica elevilor nu 
a întâmpinat obstacole biro
cratice întrucît acestea au 
fost trecute la timp“.

Logic, deci : din moment 
ce au fost trecute, (la timp 
sau nu la timp — asta-i altă 
poveste) înseamnă că au fost 
totuși obstacole. Și încă biro
cratice.

b) — „lipsurile în desfășu
rarea practicii în producție, 
cu o durată de o lună, nu 
pot fi sesizate și lichidate 
prin discuții cu elevii**.

Am putea să comentăm cu 
oarecare umor și această ar
gumentare. Dar este cazul să 
discutăm foarte serios : răs
punsul tovarășului director a- 
rată că domnia sa nu este in
format, de indicația, foarte 
des repetată pe multiple căi, 
ca la îmbunătățirea procesu
lui de învățămînt să fie con
sultați și elevii, să fie ascul
tate și glasurile lor, sesizările 
lor. Ne miră că inspectoratul 
județean de învățămînt nu ia 
măsuri ca toți tovarășii direc
tori să cunoască aceste în
drumări.

c) — Spuneți : ..îmbunătă
țirea modului de efectuare a 
practicii în producție a elevi
lor noștri a constituit și con
stituie o preocupare pentru 
conducerea liceului**.

Tot ce se poate. în cazul 
despre care am scris, ca să 
nu mai pierdem vremea, și 
școala și alte instituții au fost 
însă în neregulă. Metoda de 
a ști să-ți faci și autocritica 
nu se învață la dv. la ore ?

să : „cine știe...". Incapabili să-și 
realizeze condiția, fluturîndu-și 
cinstea ca pe o batistă murdară, 
sperînd în sugestie. Sigur, ade
vărata lor față, adevăratele lor 
ocupații, adevăratele lor surse de 
bani sînt descoperite — conse
cințele sînt firești. Credem însă 
că, după acest firesc duș al legii 
s-ar impune și unul al tovarăși
lor de muncă. Pentru că acești 
misiți, marea lor majoritate, au 
un serviciu, unde își îmbracă 
hainele onorabilității, se mișcă 
dezinvolt, privesc de sus, de la 
înălțimea realizărilor lor sociale, 
cum Ie numea unul din cei a- 
junși în fața comisiei. Credem că 
la corecția legii ar trebui să se 
adauge blamul tovarășilor de 
muncă, oprobiul lor. Lecția tre
buie continuată dincolo de ușile 
tribunalului, cu aceeași fermita
te pentru că pofta de ilicit a a- 
cestor paraziți să dispară pentru 
totdeauna.



C Ma nescu in Turcia Manifestări
Jk snisul 

nw. Manca Morco- 
■mv <u~>trul afa- 
■r < Jbataniei. Cor
am. are se află în 
ft ft Twcsa, a făcut 
■■ft o râH guver- 
■ftfti Istanbul, cu 
rrrănt cordial. Oas- 
c» a vizitat apoi în 
a orașului Moscheea

sultanului Ahmed, care, fiind 
decorată în interior cu mici plăci 
albastre, mai poartă numele și de 
Moscheea albastră. în continu
are a fost vizitată catedrala Sf. 
Sofia, capodoperă a arhitecturii 
bizantine.

Seara, Corneliu Mănescu a par
ticipat la un dineu oferit în o- 
noarea sa de guvernatorul 
tanbulului.

consacrate
semicentena-

rului unirii
Is-

Transilvaniei

cu România

împotriva R. 0. Vietnam
HANOI 26 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în care se arată că în 
ziua de 25 noiembrie două avi
oane americane au violat spațiul 
aerian al R.D. Vietnam, iar la 26 
noiembrie alte șapte avioane a- 
mericane au bombardat și mitra
liat o regiune de coastă din pro
vincia Quang, Binh. Forțele ar
mate și populația R.D. Vietnam 
au doborît două avioane ale 
S.U.A. și i-au făcut prizonieri pe

piloții care se aflau la bordul 
lor, precizează declarația. Aceste 
noi acte de război ale Statelor 
Unite constituie o violare gro
solană a suveranității și securită
ții Republicii Democrate Viet
nam și o sfidare la adresa opi
niei publice mondiale și ameri
cane.

Guvernul R.D. Vietnam, se 
spune în declarație, protestează 
împotriva noilor acte de război 
ale S.U.A. împotriva R.D. Viet
nam.
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Marți la ambasada Republi
cii Socialiste România din 
Budapesta a avut loc o con
ferință de presă consacrată 
sărbătoririi semicentenarului 
unirii Transilvaniei cu Româ
nia.

Despre însemnătatea aces
tui eveniment istoric a vorbit 
Dumitru Turcuș, ambasadorul 
României la Budapesta.

La conferință au participat 
ziariști maghiari și corespon
denți ai presei străine.

Luni seara, în saloanele 
Ambasadei române din Hava
na a fost organizată o confe
rință de presă consacrată se
micentenarului unirii Transil
vaniei cu România. Am parti
cipat numeroși ziariști, pre
cum și reprezentanți ai Comi
siei ele orientare a revoluției 
de pe lingă C.C. al P.C. din 
Cuba. Despre importanța e- 
venimentului a vorbit Gheor- 
ghe Avram, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Republi
cii Socialiste România la Ha
vana.

marii oțelării de Ia KangseunDin peisajul industrial al R.P.D. Coreene: una din secțiile

FRANȚA: Program de urgență
pentru apărarea francului schimburilor

„Cazul Namer"
• A EXISTAT UN COMPLOT PENTRU ASASINAREA LUI
NIXON? • MISTERIOSUL DENUNȚĂTOR URMĂREA RĂZBU

NAREA? • SUPOZIȚIILE UNOR ZIARE AMERICANE
A existat un complot pentru asasinarea președintelui ales 

al S.U.A., Nixon ? în vreme ce ancheta judiciară nu s-a în
cheiat, unele supoziții lansate de NEW YORK TIMES și 
DAILY NEWS au produs oarecare senzație. Reporterii detec
tivi ai acestor două influente cotidiene pretind a cunoaște 
numele misteriosului informator care a pus poliția din 
Brooklyn pe urmele celor trei persoane de origine yemenită 
acuzate de complot pentru asasinarea lui Bichard Nixon.

Ultima grevă generală de 
24 de ore desfășurată în. 
urmă cu două săptămîni în 
Italia, la care au participat 
12 milioane de persoane, a 
lost însoțită de numeroase 
greve și demonstrații ale 
studenților și elevilor. De 
atunci acțiunile tineretului 
studios italian se țin lanț. 
Săptămîna trecută au avut 
Ioc asemenea demonstrații 
ale studenților și elevilor la 
Borna, Milano, Torino, Ge
nova, Bari, Cagliari și în 
numeroase alte orașe. Multe 
dintre aceste acțiuni s-au 
transformat în greve cu ocu
parea localurilor de școală.

Elementul nou care a apă
rut în aceste manifestări ale 
tineretului studios italian 
îl constituie protestul elevi
lor de liceu, al tinerilor între 
14 și 18 ani, cererile școla
rilor de reorganizare a sis
temului de predare a cunoș
tințelor. cerința ca organi
zațiile elevilor șî studenților 
să joace un rol mai mare în 
viața liceelor și universită
ților, să fie alocate fonduri 
mai multe pentru necesități
le învățămîntului. Așa de 
pildă, după cum relatează 
ziarul „CORRIERE DELLA 
SERRA" la Institutul co
mercial ..Giulio Cesare11 
manifestațiile au fost organi
zate în semn de protest îm
potriva numărului redus al 
sălilor de cursuri. La Cagli
ari, elevii liceului de arte 
au încercat să ocupe clădi
rea care are o vechime de 
cîteva sute de ani și nu mai 
corespunde necesităților în
vățămîntului. La Firenze, 
elevii au demonstrat în spri
jinul cererilor de îmbunătă
țire a sistemului de acor
dare a burselor. In sfîrșit, 
ia facultatea de fizică a Uni
versității din Roma, studen
ții s-au plîns de faptul că 
din cauza lipsei unor loca
luri corespunzătoare, labo
ratoarele funcționează în 
săli de cantină.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București. Plata „Sclnteii' TeL 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si difuzor!! din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil 40.362

După cum rezultă din re
latările presei italiene, pînă 
în prezent revendicările 
formulate de elevi și stu- 
denți nu au fost acceptate de 
autoritățile academice. Asu
pra demonstranților se 
exercită presiuni pentru a 
renunța la cererile lor. Așa 
s-a întîmplat la un liceu din 
Roma, al cărui director a 
amenințat cu „măsuri radi
cale". Aici, 400 de elevi nu 
s-au mai prezentat la cursuri 
și au organizat o grevă în 
sălile de clasă. Directorul a 
•organizat atunci .,un“ refe
rendum în care a cerut ele
vilor să respingă cererile

„reformiste" prezentate de 
greviști. Din cei 1200 de 
elevi ai liceului, numai 200 
au sprijinit poziția conduce
rii școlii. Directorul a pro
cedat atunci la o altă mă
sură : trei elevi, considerați 
a fi „conducătorii mișcării 
protestatare" au fost exma
triculați fără a mai avea 
dreptul să frecventeze o altă 
școală timp de trei ani. în 
semn de protest, mai multi 
profesori ai școlii și-au pre
zentat demisiile, în timp ce 
elevii au organizat o nouă 
grevă în incinta școlii, subli
niind că nu vor părăsi clă
direa pînă cind cei trei co
legi exmatriculați nu vor fi 
reprimiți la cursuri.

I. RETEGAN

Cu prilejul semicentena
rului unirii Transilvaniei 
cu România, la ambasada 
Republicii Socialiste Româ
nia din Berlin a avut loc 
la 26 noiembrie o confe
rință de presă la care au 
participat numeroși ziariști 
din capitala Republicii 
Democrate Germane.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România în Olanda, 
George Elian, a organizat o 
conferință de presă cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la 
unirea Transilvaniei cu Ro
mânia în care a arătat impor
tanța actului istoric de la 1 
decembrie 1918. Expunerea 
ambasadorului român a fost 
urmărită cu viu interes de 
numeroși ziariști și istorici.

PARIS 26 (Agerpres). — Pri
mul ministru francez, Couve de 
Murville, a prezentat, marți 
după-amiază, în Adunarea Națio
nală programul de urgență ela
borat de guvern în vederea apă
rării franculuj. „Programul de 
acțiune al guvernului, a spus 
premierul, se rezumă în trei for
mule simple: asigurarea protec
ției imediate a monetei, restabi
lirea echilibrului, continuarea 
dezvoltării economiei". Vorbito
rul a subliniat că „Franța nu a 
cîștigat încă războiul francului. 
Ea a cîștigat, duminică seara, 
doar bătălia care se duce de la 
4 noiembrie"*. Primul ministru a 
relevat faptul că „actuala criză 
are un caracter internațional",
înscriindu-se în deficiențele ge
nerale ale sistemului 
occidental.

Programul de urgență 
de premier ar urma să 
vigoare la 1 decembrie, 
vede o aplicare riguroasă a 
trolului asupra schimburilor 
lutare. „Calea nu mai este des-

monetar

anunțat 
intre în 
El pie- 

con- 
va-

chisă decît pentru intrarea ca
pitalurilor a declarat Couve de 
Murville. Totodată, este supri
mată taxa asupra salariilor (im
pozitul plătit de societăți și în
treprinderi asupra fondului de 
salarii) care, în opinia guvernu
lui francez, grevează producția 
și prețul de cost, favorizînd șo
majul. în program se prevede 
reducerea cheltuielilor bugetare 
ale statului, deficitul bugetar 
micșorîndu-se în raport cu cifre
le stabilite în primul proiect de 
buget pe anul 1969 cu 6,3 mi
liarde franci. Se reduc împrumu
turile și subvențiile acordate in
dustriei, în primul rînd, între
prinderilor statului. Această re
ducere va fi parțial compensată 
pentru căile ferate printr-o ma
jorare a tarifelor la transportul 
mărfurilor (cu 6,2 al sută) și 
pentru gaz și electricitate prin
tr-o majorare a tarifelor indus
triale (cu 4,8 la sută). Alte eco
nomii sînt prevăzute la bugetul 
militar.

comerciale intre
România si R.D.G.

BERLIN 26. — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, transmi
te : în urma tratativelor care au 
avut loc între delegațiile guver
namentale ale Republicii Socia
liste România și Republicii De
mocrate Germane, desfășurate în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, la 26 noiem
brie a fost semnat la Berlin pro
tocolul privind schimbul de măr
furi dintre cele două țări pe anul 
1969.

Protocolul prevede o creștere 
importantă a livrărilor reciproce 
de mărfuri între Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană, atît în compa
rație cu volumul stabilit pentru 
1969 prin acordul comercial pe 
termen lung, cît și în comparație 
cu nivelul atins în anul 1968.

Este vorba de persoana care 
a telefonat poliției dintr-un bar 
din Brooklyn, afirmînd că Ahmed 
Raged Namer și fiii săi — Abdo 
și Hussein — pregăteau asasina
rea lui Nixon și ar fi încercat 
să-1 atragă și pe el, informato
rul, în complot, știindu-I bun 
trăgător. Agenții poliției au fă
cut imediat o descindere Ia do
miciliul familiei Namer, arestîn- 
du-i pe cei trei și sechestrînd, 
totodată, o pușcă eh lunetă, o 
carabină, două pumnale și o 
apreciabilă cantitate de muniții. 
Atît organele polițienești cît și 
F.B.I. au refuzat și refuză sa 
dezvăluie numele denunțătoru
lui, afirmînd că vor să-1 ferească 
de „posibile represalii".

Potrivit versiunii lansate de 
cele două ziare, informatorul 
care a telefonat poliției se nu
mește Mahomed Hasan Algamal, 
în vîrsta de 39 de ani, și el de 
origină yemenită. Daca această 
versiune e exactă, informatorul 
nu e o persoană demnă de prea 
multă încredere. El a locuit pînă 
Ia mijlocul anului 1967 în Cali
fornia, unde a fost arestat de 
cîteva ori (ultima oară la San 
Francisco pentru atac armat). 
Stabilindu-se apoi Ia New York, 
Algamal a cerut ospitalitate fa
miliei Namer, unicii compatrioți 
pe care-i cunoștea, fiind primit 
să locuiască în apartamentul 
acestora din Hinsdale Avenue. 
Declarațiile făcute de vecinii fa
miliei Namer reporterilor atestă 
existența unei animozități între 
gazde, și oaspetele lor înainte cu 
numai cîteva săptămîni de fai
mosul denunț. S-a afirmat chiar 
că Algamal s-ar fi plîns de tra
tamentul prost din partea fami
liei Namer și ar fi amenințat să 
se răzbune.

Denunțul a fost răzbunarea lui 
Algamal ? NEW YORK TIMES 
scria că procurorul districtual, 
Elkiot Golden, care anchetează

cazul ar fi declarat reporterilor 
săi ca nu se poate exclude „ipo
teza unei vendete" și că în cazul 
în care aceasta s-ar confirma 
„apar dubii în esența cazului". 
A doua zi, procurorul dezmințea 
„categoric* că ar fi făcut dec
larațiile atribuite lui. El a ad
mis că a discutat chestiunea 
„dar numai într-o lumină pur 
teoretică și ipotetică". Este o 
dezmințire care nu dezminte 
decît pe jumătate. Oricum, e 
clar că anchetatorii se preocupă 
acum să nu tulbure desfășurarea 
cercetărilor într-un moment 
cînd se caută eventualele fire ale 
complotului.

Zonele de întuneric abundă în 
această afacere. Ce mobil avea 
micul arsenal din apartamentul 
de pe Hinsdale Avenue ? De 
unde au luat membrii familiei 
Namer, cu venituri foarte mo
deste, banii necesari unor costi
sitoare călătorii la Los Angelesr 
acolo unde compatriotul lor, 
Sirhan, l-a asasinat pe Robert 
Kennedy ? Era cineva în spatele 
actului criminal pe care se pre
supune că l-a pregătit Ahmed 
Raged Namer ?

Dacă dezvăluirile celor două 
cotidiene sînt fundamentate, 
atunci ele adaugă noi semne de 
întrebare la dosarul și așa plin 
de mistere al afacerii complo
tului de la Brooklyn. A denun
țat Algamal din răzbunare ? 
Denunțul său este bazat pe o 
minciună sau vendeta a avut 
darul doar să scoată la lumină 
un complot real ?

în actuala fază a cercetărilor 
organele polițienești și judiciare 
din Brooklyn păstrează cea mai 
mare discreție. Biroul Federal 
de Investigații, care efectuează 
o „anchetă paralelă" dă și el do
vada de un mutism total.

EM. RUCĂI&f

în timpul pertractărilor 
f>entru realizarea unei înțe- 
egeri anglo-rhodesiene, care 

să includă fie și numai în 
principiu recunoașterea 
drepturilor politice ale ma
jorității africane în Rhode
sia, au sosit informații cu
tremurătoare despre acțiu
nile represive ale poliției și 
unităților militare ale regi
mului rasist de la Salisbury 
în valea rîului Zambezi. în
tr-o declarație făcută sâptă- 
mînalului „SUNDAY TIMES', 
Herbert Thompson, preșe
dintele Asociației naționale 
a populației de culoare din 
Rhodesia, a precizat că i-a 
atras atenția ministrului 
George Thomson, atunci 
cînd a plecat la Salisbury 
sâ continue negocierile în
cepute pe nava „Fearless" 
asupra situației reale a ne
grilor.

El a dezvăluit masacrul 
comis în localitatea Kaza- 
gare, în timpul căruia nu 
au fost cruțați nici copiii 
mici purtați în spinare de

Din momentul în care U.C.D. — U.C.S. 
a desemnat, în persoana actualului mi
nistru al apărării, Gerhard Schroder, pe 
candidatul său la postul de președinte al 
R. F. a Germaniei, privirile opiniei publice 
se îndreaptă spre acea dată, nefixată 
încă, din primăvara anului viitor, cînd va 
avea loc alegerea șefului statului. Ca și 
în faza anterioară, a desemnării candi- 
daților, se fac pronosticuri și calcule cu 
privire la șansele acestora, iar în culise 
se desfășoară o activitate vie din partea 
ambelor partide — creștin-democrat și 
social-democrat — aflate în cursă. In 
R. F. a Germaniei, alegerea șefului statu
lui este, mai mult decit in alte țări, o 
chestiune a partidelor. Căci, conform con
stituției R.F.G., președintele tării nu este 
ales prin sufragiu popular direct, a de 
către Adunarea federală, un organism 
compus din deputății Bundestaguiui și un 
număr egal de deputați ai landtcgurilor.

Lupta pare a fi deosebit de strinsâ. In 
primul rînd. pentru că cei doi candidați 
sînt personalități marcante ale vieții po
litice postbelice vest-germane. Gustav 
Heinemann, candidatul social-democrat, 
a fost inițial membru al U.GD. si, in ca
litate de ministru de interne, a făcut par
te deja din primul cabinet Adenauer, ds 
care l-a părăsit însă în 1950, în semn de 
protest față de orientarea guvernului 
spre o aderare a R. F. a Germaniei !a 
N.A.T.O. Conflictul cu U.C.D. l-a determi
nai să părăsească în 1952 pe creștin-de- 
mocrați și să creeze un partid propriu — 
Partidul Popular al întregii Germanii — 
care respingea politica de pe poziții de 
forță. Neînregistrînd succese deosebite, 
partidul s-a autodizolvat în 1957, mem
brii săi aderînd la P.S.D.

Ca specialist în problemele juridice al 
social-democraților și ministru de justiție

mame. El a declarat: „în 
localitate, soldații albi cu 
încercat să zmulgă informa
ții cu amenințări și cu ofer
te de mită. Din surse dife
rite s-a aflat că mai mufti 
capi de familii, acuzați de 
a fi acordat adăpost luptâ-

Masacre

torilor din rezistență, au fost 
ridicați și duși în pădure. 
S-au auzit apoi împușcături 
și oamenii nu au mai fost 
vâzuți niciodată. De fiecare 
dată colibele lor au fost 
arse pînâ la temelii'. Ac
țiunea represivă s-a extins 
asupra mai multor sate din 
regiunea Rukomechi, deasu
pra cărora elicopterele au 
zburat la mică înălțime și

liberalilor

Arbitrajul

Imagine din Montreal

cu formarea noului

în actualul guvern de la Bonn, Heinemann 
și-a consolidat poziția. Apreciata a fost 
îndeosebi reforma inițiată de el în do
meniul dreptului penal.

Deosebit ca temperament și vederi po
litice de Heinemann, dar nu mai puțin 
cunoscut, este Gerhard Schroder, candi- 
datu* U.C.D. — U.C.S. Ministru de interne 
în ccbinetul Adenauer, deținător al por
tofoliului de externe în guvernul Erhard 
și al celui al apărării în guvernul „marii

coaliții*, promotor al orientării „atlanti
ce", glacial, elegant și autoritar, Schro
der avea de fapt ambiții la postul mult 
mai expus de cancelar al unui nou guvern 
cl „micii coaliții" cu liberalii, dar proba
bil sănătatea Iu; șubrezită l-a determinat 
să prefere candidatura pentru Vila Ha- 
mmerschmidt — reședința președintelui 
R.F.G.

Ambele partide s-au orientat deci spre 
personalități marcante, observatorii a- 
preciind că va fi „cea mai politică ale
gere prezidențială" din istoria R.F.G.

Există și un al doilea fapt core va face 
alegerea dificilă și

au mitraliat populația. S-au 
înregistrat, de asemenea, 
incidente în locoiitoțile 
Urungwe, Doma și Sinoia, 
unde poliția, sprijinita ce 
grupuri de locuitori albi, a 
ridicat baricade pentru a 
împiedica protestele popu
lației africane.

Autoritățile de la Salis
bury încearcă să acopere cu 
vălul tăcerii asemenea ma
sacre în scopul minimaliză
rii acțiunilor de rezistentă 
și, bineînțeles, pentru a îm
piedica aflarea amploarei 
acțiunilor represive împo
triva africanilor. „M-am a- 
dresat mai multor avocati 
și slujitori ai bisericii, a de
clarat Thompson, si le-am 
cerut să ia atitudine în fața 
oficialităților, dar ei mi-au 
răspuns că nu îndrăznesc să 
acționeze'. Teroarea se ex
tinde deci și împotriva a- 
celor albi care ar da dovadă 
a'e un simț al echității față 
de populația oprimată.

Z. F.

unul dintre candidați nu va putea obține, 
numai prin sprijinul propriului său partid, 
majoritatea absolută de 519 voturi în 
Adunarea federală, necesară în primele 
două fururi de scrutin. (U.C.D. are 480 iar 
P.S.D., 450 de reprezentanți).

Din această cauză, U.C.D. și 
orientat, în desemnarea candid 
mai spre personalități atractive și pen
tru celalalte partide reprezentate în Adu
narea federală — liberalii cu 84 de vo
turi și Partidul Național Democrat de 
extremă dreaptă cu cei 22 de deputați de 
care dispune în landtaguri. Avînd în ve
dere că cele două partide vor vota, con
form previziunilor, în bloc pentru candi
datul propriu iar P.N.D. va prefera, după 
toate probabilitățile, pe Schroder, acesta 
ar mai avea nevoie numai de 17 voturi 
liberale pentru obținerea majorității ab
solute, în timp ce lui Heinemann i-ar tre
bui 69 din cele 84 de mandate liberale.

Și într-un caz și în celălalt, liberalii se 
văi în situația de arbitri ai disputei. Se 
pare însă că această postură nu le face 
o deosebită plăcere. întîi, pentru că noua 
conducere a partidului, în frunte cu Sche
el, ar dori ca partidul să dea dovadă de 
unitate, pronunțîndu-se în bloc pentru un 
singur candidat. Or, deși în rîndurile 
P.L.D. există multi simpatizanți ai lui s' 
Schroder, adeptul creștin-democrat cel 
mai convins al „mini-coaliției" guverna
mentale cu liberalii, conducerea P.L.D. în
clină spre Heinemann, desigur tocmai 
pentru că dorește rămînerea lui Schro
der în viața politică activă.

Heinemann sau Schroder? Hotărîrea 
pe care o vor lua liberalii va apăsa greu 
în balanța Adunării federale. Zarurile 
încă nu au fost aruncate.

• LA PALATUL CONSILIU
LUI DE MINIȘTRI AL R. P. 
BULGARLK au continuat marți 
lucrările intilnirii miniștrilor 
culturii și artei din unele țări 
socialiste europene. In timpul 
ședinței de marți a luat cuvin- 
tul Pompiliu Macovei. pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă al Re
publicii Socialiste România.

că 
n 
în

• LUNI SEARA, intr-un me
saj radiodifuzat Yoro Diakite. 
președintele guvernului provi
zoriu malian. a declarat 
noua constituție a țării va 
supusă unui referendum
cursul primului semestru al anu
lui 1969. apoi vor fi organizate 
alegeri pentru « viitoarea Adu
nare legislativă si probabil pen
tru desemnarea unui nou pre
ședinte al republicii.

BAZIL STEFAN

• UPTON SINCLAIR A ÎN
CETAT DIN VIAȚA la 25 no
iembrie intr-o clinică din New 
Jersey. Cunoscutul scriitor ame
rican s-a născut la 2* septem
brie 1878 la Baltimore. El a în
ceput să scrie de la vîrsta de 
14 ani publicînd in cursul acti
vității sale peste 80 de romane, 
numeroase eseuri și a desfășu
rat totodată o bogată activitate 
publicistică.

tanților asociațiilor pentru răs
pândirea științei și culturii din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S.

guvern italian

Ziua națională
a Mauritaniei

Poporul Mauritaniei săr
bătorește azi 8 ani de exis
tență independentă a pa
triei sale, 8 ani de la pro
clamarea Republicii Isla
mice Mauritania.

Supranumită „țară a 
fierului și a gumei ara
bice", Mauritania, situată 
în nord-estul Africii (su
prafață: 1 169 000 km. pă- 
trați, peste un milion de 
locuitori), a pășit pe dru
mul transformărilor și al 
progresului după cucerirea 
independenței.

Planul economic de 4 ani 
prevede punerea bazelor 
industriei miniere, măsuri 
de asigurare a resurselor 
de apă, construirea de căi 
de comunicație. O deose
bită atenție se acordă for
mării de cadre naționale, 
lichidării analfabetismu
lui.

Pe plan extern, Maurita
nia se pronunță pentru 
destindere internațională 
și relații prietenești cu 
toate statele lumii. în 
scopul unei mai bune cu
noașteri reciproce și a dez 
voltării colaborării bilate- 
rare, între Republica So
cialistă România și Repu
blica Islamică Mauritania 
au fost stabilite relații di
plomatice. Colaborarea din
tre țările noastre se dez
voltă spre binele și in a- 
vantajul reciproc.

Cu prilejul sărbătorii 
Mauritaniei, poporul și ti
neretul român trasmit po
porului și tineretului țării 
africane prietene, urări de 
noi succese în dezvoltarea 
economiei și culturii, în 
lupta pentru prosperitate 
și pace.

s-au deschis 
Plenarei Comi- 
al P.C. Bulgar, 

al

LA SOFIA 
marți lucrările 
tetului Central 
Stanko Todorov, membru 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, a prezentat ra
portul „Cu privire la locul și 
rolul sfaturilor populare în sis
temul conducerii socialiste".

• LA MOSCOVA a început 
marți o consfătuire a reprezen-

• LA MONTREAL au înce
put să sosească primele dele
gații participante la conferința 
țărilor emisferei occidentale 
pentru încetarea războiului din 
Vietnam. Conferința, organiza
tă din inițiativa mișcării pentru 
pace din Canada, se bucură de 
sprijinul multor organizații din 
țările continentului american.

• STUDENȚII de la nume
roase institute de învățămînt 
superior din Maroc refuză să 
frecventeze cursurile. Potrivit 
presei din Rabat, studenții re
vendică îmbunătățirea conți
nutului procesului de învăță
mînt, asigurarea cadrelor didac
tice necesare institutelor.

Președintele Italiei, Giuseppe 
Saragat, l-a însărcinat, marți 
după-amiază, pe secretarul parti
dului democrat-creștin, Mariano 
Rumor, să formeze noul guvern 
italian. Potrivit formulei obișnu
ite, Rumor și-a rezervat dreptul 
de a da ulterior un răspuns de
finitiv cu privire la acceptarea 
acestei însărcinări. Rumor ar 
urma să încerce formarea unui 
guvern de centru-stînga (Parti
dul democrat creștin, Partidul 
socialist italian și Partidul Repu
blican), punînd astfel capăt cri
zei guvernamentale declanșate la 
19 noiembrie prin demisia cabi
netului „monocolor“ prezidat de 
Giovanni Leone.

Goana după petrol

în Alaska
DE CÎTEVA LUNI în re

giunile din nordul Alaskăi se 
asistă la o adevărată „goană 
după aurul negru". Cele mai 
mari companii petroliere din 
S.U.A. își dispută acapararea 
terenurilor care, după cum au 
arătat cercetările geologice, 
conțin unele din cele mai mari 
zăcăminte petrolifere din 
lume. „Zona petrolului" se în
tinde de la punctul locuit Bar
row pînă la granița cu Canada.


