
LOCUL TÎNĂRULUI ÎN VIATA ECONOMICĂ A SATULUI

DATORIILE TINERILOR
DIN BRĂEȘTI FAȚĂ DE

VIITORUL COMUNEI LOR
ANCHETA NOASTRĂ

BRĂEȘTI. De la Tg. Frumos, trecînd în stînga dealul și după 
ce ai călcat firul unei văi șerpuitoare, cale de peste zece kilometri, 
ajungi la Brăești. Sat mare, răzășesc, cu casele risipite pe coline. O 
coastă cu vie tînără, pe vale un baraj spart ce-ți întoarce gîndul la 
eleșteele Țării de Sus — impresii răzlețe.

Tot drumul, un șir de care cu porumb. Care mici, specific moldovenești. Boi 
suri, potriviți, o țin numai într-o opinteală prin glodul drumului.

Mai tineri, sau mai vîrstnici, oamenii ne dau binețe cu gestul larg, potolit al 
tomântilui de a-și scoate cușma în fața musafirului.

Oameni respectuoși! Sat frumos! Drumul în toamnă, peste coline moldovene, 
îl dotorăm însă scrisorii tînărului Ștefan Filip.

SCRISOARE CARE NU NE-A PUS
PE DRUMURI FARA ROST...

„Dragă redacție, am citit cu o deosebită aten
ție articolele : „De ce nu rămîn absolvenții de 
liceu în sat ?“ și „Locul și rolul tînărului în 
vîața economică a satului", din 8 octombrie 
1968 și respectiv 16 octombrie 1968 din ziarul 
„Șcînteia tineretu'ui".

întrebarea sugerată de titlul primului articol 
are un răspuns foarte mare. îmi voi exprima 
aici opinia pornind de Ia realitățile din comuna 
Brăești. Cauzele pentru care tinerii părăsesc 
satul sînt două la număr: materială și culturală. 
De exemplu. Soția mea este tehniciană horti
colă. A îndrăgit această meserie de cînd era 
mică, s-a calificat, dar nu are posibilități s-o 
practice. A lucrat un an în C.A.P. și fiind re
tribuită cu totul nesatisfăcător a părăsit agri
cultura și lucrează în alt sector de activitate.
Principala cauză pentru care absolvenții de 

liceu și cei ai școlilor tehnice nu stau în sat, 
este faptul că nu sînt retribuiți conform mun
cit pe care o depun și conform pregătirii pe 
care o au.

Indiferent de calitatea și cantitatea muncii pe 
care o depui și indiferent de pregătirea pe care 
o ai la C.A.P. din comuna noastră ca tehnician, 
datorită neregulilor existente, ești plătit cu mai 
puțin de 10 lei Ia zi muncă. Cit va sta în sat un 
tînăr în aceste condiții ? La această întrebare va 
trebui- să răspundă Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție (U.N.C.A.P.), 
care va trebui să mai revină asupra instrucțiu
nilor de retribuire a tehnicienilor. In alt sector 
de activitate un tehnician cu studii medii este 
plătit cu un salariu în jur de 1 000 lei lunar, 
de cîteva ori mai mult decît retribuția unui 
tehnician în cooperativa noastră agricolă.

Instrucțiunile U.N.C.A.P. sînt adecvate pentru 
C.A.P.-uri ca cele din Cobadin, din Dobrogea, 
sau pentru altele, chiar din zona noastră care 
au valoarea zilei-muncă de peste 45 lei, dar nu 
Ia C.A.P. Brăești unde valoarea zilei-muncă 
este atît de redusă.-

La C.A.P. Brăești exista 
și o contabilă, ca personal 
rest oameni cu 4 și 7 clase, 
cu ani în urmă agricultura
și „cum vroia dumnezeu". Cei care au fost buni 
au plecat. Rămîn în sat doar cei cu munci de 
răspundere și brigadierii pentru că ce nu pot 
lua în mod cinstit, iau în mod necinstit. Arc 

- ‘ cineva curaj să-i tragă Ia răspundere ? Nimeni. 
Păcat de cele peste 2 500 hectare. Peste 60 Ia 
sută din membrii C.A.P. din comună lucrează 
la C.A.P. Tg. Frumos și C.A.P. Boghicea, care 
sînt mai dezvoltate. Cine va ridica C.A.P. Bră- 
ești ? E greu de spus. In ceea ce privește 
ceilalți tineri din comună, prea puțini sînt 
C.A.P. Peste 80 la sută din băieți lucrează 
șantiere, 10 la sută în alte C.A.P. și sub 10
sută în C.A.P. Brăești. 50 la sută din fete lu
crează în alte C.A.P., 20 Ia sută 
toare de activitate și doar 30 la sută 
Brăești.

Din punct de vedere cultural nu am

-'Pentru inițierea unei activități culturale statul 
plătește bani grei, dar care în comuna noastră 
sînt aruncați în van. Din martie 1968 pînă în. 
prezent, căminul cultural nu a prezentat nici 
o manifestare culturală. Cum .justifică în acest 
caz directorul căminului cultural salariul de 
1 600 lei lunar ? Dar cei 925 lei lunar pentru 
bibliotecară, cînd nu sînt 50 de cititori la biblio
tecă. iar aceia sînt elevi? Bani nemunciți și 
posturi fără activitate. Se pot compara, în acest 
caz tovarășii cu un tehnician care lucrează 
10—16 ore pe zi în cîmp, pe timp nefavorabil ? 
Nu. Iar diferențele dintre salariul unui biblio
tecar, de pildă, și cel al unui tehnician agricol 
sînt totuși net în defavoarea celui din urmă.

Eu personal am îndrăgit agricultura de mic 
copil și aș vrea să lucrez în agricultură. Am 
ca studii școala medie de cultură generală. 
După mine cred că mai mare randament aș da 
eu ca un alt brigadier cu 4 clase și de 45 sau 50 
de ani. Soția mea este tehnician horticol. Amîn- 
doi lucrăm însă, în alte sectoare de activitate.

Dacă am găsi un C.A.P. mai dezvoltat, cu va
loarea zilei-muncă mai mare, sau să fim retri- 
buiți mai bine, amîndoi ne-am duce să 
în agricultura indiferent în ce colț al
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

lucrăm 
țării".

le reia-

un singur inginer 
de specialitate, în 
bătrîni care făceau 
cu plugul de lemn

Neverosimile prin raritatea faptelor ce — 
teazâ, prin distonanta izbitoare ce o denunță a 
exista între ceea ce se întîmplă în marea majo
ritate a cooperativelor agricole și ceea ce se 
întîmplă la Brăești, între procesul de dezvoltare 
ascendent pe care-l cunosc majoritatea coope
rativelor—proces însoțit de sporirea continuă a 
veniturilor cooperativei și ale cooperatorijor — 
și ceea ce se petrece în aceaslă comună, rîn- 
durile scrisorii de față solicitau o cercetare 
imediată și atentă. Ceea ce am și făcut. Repor
terul ION ȘERBU, care s-a-deplasatJa fața locu
lui încearcă să descifreze cît din rîndurile scri
sorii reprezintă adevăr și cît neadevăr.

înteia
*
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Convorbire cu tovarășul ION POPA

prim-secretar dl Comitetului U.T.C. al sectorului 3 din Capitala
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ce spune.
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Dusseldorf, Bruxelles, I 
si Zurich. ’

PIERDUT!

industrială se va întinde pe o 
suprafață de peste 9 300 mp 
și va avea întreg procesul 
tehnologic complet automa-

masi-• Minele Bălan din 
vul Hășmașul Mare au fost 
înzestrate cu noi utilaj’e și 
instalații tehnologice de mare 
randament. Printre acestea 
sînt 30 de mașini de încărcat 
și transportat minereuri. Tot
odată, a fost pus în funcțiu
ne un mare turbocompresor 
cu o capacitate de 7 800 mc 
aer pe oră, precum și un puț 
de extracție adine de 
metri.

e In baza contractelor în
cheiate recent de întreprin
derea de transporturi aeriene 
române „Tarom" cu nume
roase societăți de navigație 
aeriană și de turism din Eu
ropa, vor sosi în România, 
pe calea aerului, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, peste 
5 000 de turiști. „Taromul“va 
asigura în această perioadă 

curse zilnice pe rutele 
leagă Bucureștiul și u- 
stațiuni balneo-climatr- 
din țara noastră cu 

Stockholm, Malmo, Amster
dam, Paris, Frankfurt pe 
Main, 1 
Berlin și Zurich.
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Obiect de studiu — curentul electric (Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice)

LEGA

PAȘILOR

încredere, și abuz de încre
dere. O derivare la îndemîna ce
lor ce nu așteaptă decît să fie 
crezuți „pe cuvînt“. Sigur, ni
meni nu trebuie să pună la în
doială cuvîntul de onoare al al
tuia pînă la proba contrarie. Dar 
pentru că există și posibilitatea 
„probei contrare" există și ri
gori. Nu ne vom lansa în banali
tăți (cum mai speculează unii a- 
semenea tentații vom vedea). 
Cert este că legi speciale vin să 
reglementeze cui anume trebuie 
să i se încredințeze gestiuni sau 
bani lichizi. Regula nu suportă 
excepții. Ai fost prins cu mîța-n 
sac, suferi consecințele. Dar... se 
invocă încrederea. „Cum, nu 
credeți în cuvîntul meu ?a Și 
unii cred deși, spuneam, în anu
mite domenii regula nu suportă 
derogări.

Iove Dumitru știa drumul spre 
„încredere". Eliberat la 8 iulie 
1967 după ce-și executase ultima 
pedeapsă — în total nouă con
damnări pentru infracțiune de 
delapidare, înșelăciune și abuz 
de încredere în dauna avutului 
obștesc, furturi etc., nici mai 
mult nici mai puțin a fost an
gajat la întreprinderea 8 Con
strucții Montaj București unde 
în scurt timp, neașteptat de re
pede, s-a trezit șef de brigadă 
la Șantierul 504 Fetești. Nu l-a 
întrebat nimeni de sănătate, de

Se apropie de sfîrșit adunările 
și conferințele de dare de sea
mă și alegeri ținute la nivelul 
întreprinderilor și instituțiilor, 
al școlilor și institutelor de în
vățământ superior, dincolo de 
care perspectiva activității or
ganizațiilor U.T.C., prefigurarea 
de ansamblu a rezultatelor — 
pe baza certitudinii oferite de 
majoritatea dezbaterilor din a- 
ceste adunări — înseamnă o 
chestiune de timp apropiat, o 
acțiune deja în desfășurare. Se 
află, acum. în curs de pregătire 
avansată conferințele de dare 
de scamă și alegeri la ni
velul sectoarelor, în Bucu
rești, al orașelor și municipii
lor. In acest context novator de 
muncă — adunările și conferin
țele fiind primele după Consfă
tuirea pe țară a U.T.C. — am a- 
dresat tovarășului prim secretar 
ION POPA cîteva întrebări spe
cifice. Așadar...

— In urma participării directe 
a dv. la unele adunări, ca și pe 
baza informărilor primite în le- 
gătură cu celelalte v-aș ruga să 
precizați cîteva trăsături care au 
caracterizat actualele adunări de 
dare de seamă și alegeri.

•
 Socotim că este momentul, în sfîrșit, al unei discuții utile 

despre personajul literar. Ne întemeiem această părere pe fap
tul elementar, dar nu atît de ușor de obținut, al preponde-

•
 renței valorice a romanului, în ultimul an mai cu deosebire- 

Considerăm că apariția unor romane, precum Moromeții II și 
Intrusul de Marin Preda, Interval de Al. Ivasiuc, Coborînd de 
Paul Georgescu, Animale bolnave de Nicolae Breban, îngerul 

A a strigat de Fănuș Neagu, dar și a altora, face posibilă o discu
tare mai plina de sens și de realism a personajului literar. Se 
poate ușor observa că însăși ideea de personaj este departe de 

A a fi monocordă și că diversitatea reală a concepției despre eroul 
literar înseamnă în ultimă analiză năzuința comună de a con
sidera pe omul societății noastre, constructor și gînditor în a-

•
 celași timp, în polivalența lui dialectică, adică în acele direcții 

care-1 fac să fie social, politic, prezență activă și totală în lume.
Desigur, o discutare mai mult sau mai puțin teoretică a 

• unor noțiuni este oricînd posibilă, însă, va recunoaște oricine 
că există în viața literaturii anume momente deosebit de fer-t 
tile pentru discutarea și rediscutarea obiectivelor ei. Un ase- 
menea moment ni se pare a fi cel de acum pentru existența 

A personajului literar.
în aceeași măsură de importantă este și condiția teoretică 

de care dispunem azi. Nu vom cita decît lucrările recent în- 
A cheiatei Adunări generale a scriitorilor, la care secretarul ge

neral al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, to-

Personajul
literar

contemporan
varășul Nicolae Ceaușescu, a ținut o amplă expunere asupra 
condiției ideologice a literaturii într-o societate socialistă cum 
este a noastră. Expresie a politicii marxist-leniniste a partidu
lui nostru în domeniul artei, expunerea amintită conține orien
tarea generală în care este angajată literatura.

Pentru noi, o justificare specială pentru a iniția o asemenea 
discuție stă în aceea că unele dintre cele mai bune romane 
ale acestui an schimbă, liotărîtor o denominație adesea rostită

- Personal am participat și cu venerabilă condescendență: „tinerii scriitori". O schimbă,
condus 18 adunări și conferințe pentru că tinerii scriitori de ieri, AI. Ivasiuc, Nicolae Breban,
desfășurate în organizațiile mai W Fănuș Neagu — ca să dăm numai cîteva nume — sînt „scrii- 
mari, Uzinele „23 August", Fila- torii tineri" de azi, unii dintre acei scriitori în a căror matu-
tura românească de bumbac, ritate creatoare deslușim o veritabilă tinerețe a literaturii ro-
F.M.U.A.B., Fabrica de încălță- A mâne de azi într-unul din genurile sale : romanul. Că același 
minte „Progresul" etc. Pârtiei- lucru s-a petrecut cu poezia — este un fapt recunoscut din
pat -- un fel de-a spune, pen- ce în ce mai larg.
tru că am stat în mijlocul aces- lata, deci, expuse pe scurt, motivele care justifică părerea
tor tineri de la adunările pe w noastră că acum este momentul unei discuții despre personajul 
grupe, schimburi, secții, pînă la literar.

fii Ceea ce am dori sa se discute asupra acestuia (lucru ce se briiPeomtte ului nostVu UT?' ’ va vcdea- lără în,10ială' în i“‘«ventiile cărora le vom a- 
nentiu a cunoaște în Drofun'zime cor<ia s!,a*,u) : Problemele raporturilor de tot felul (ideologice,problemelev^ltii s? activitătU A politice, estetice) ale omului cu lumea (lui), variantele (practic
ținerile centru ca în conscclr- • infinite) ale omului istoric, ale atitudinii lui integratoare isto-
tă aiutorul nostru' să fie efi- riei’ pe care 0 £ace ?i pe care si”° face’ Patosul vieții careânt cnnabil nromnt animă existenta eroului literar, sistemul determinărilor sale,
- Aveți așadar ce relata • ctica Personajului literar, valorile lui etice care ies dincolo de
- Desigur. Cred că o trăsătu- structurile estetice, dar nu ignorîndu-le pe acestea din urmă, 

ră importantă și specifică a re- - !n flPe’ Polivalenta umana a personajului literar. Toate aces-
A tea sînt numai cîteva repere generale, care-și propun să invite

I. ANDREIȚĂ — scriitori, critici literari, cititori — la exprimarea unor puncte
de vedere ce le pot îmbogăți și dezvolta prin noi argumente 

(Continuare în pag. a V-a) A demne să se constituie într-o sinteză asupra acestei importante 
“ teme.

LITA TEA
ABUZUL UI

• In pag. a ll-a :
Edgar Papu:

• • DINAMICA SOCIALĂ A EROULUI 
LITERAR REPREZENTATIV

Grigore Popa:
• POLIVALENȚA PERSONALITĂȚII 

UMANE
unde vine,
timp, dacă _____  __ ____ __
nu l-a întrebat nimic. Dar pen
tru că asta n-ar fi însemnat ni
mic, Iove Dumitru a fost dele
gat să recruteze muncitori pen
tru șantier. I s-au dat omului 
2 000 lei și peste 30 foi de drum 
pe distanțe diferite pentru 
transportul muncitorilor. Omul 
le-a luat, a luat și banii și pînă 
una-alta a dispărut vreo patru 
luni pînă la o nouă „întîlnire" 
cu. organele de ordine. Paguba 
— circa 4 000 lei. Este inutil, cre
dem. să comentăm modalitățile 
de angajare și promovare în a- 
semenea funcții în care nu după 
nouă condamnări, dar nici măcar 
dppă una (!) nu ai acces. Că cei 
cu angajarea au căscat gura, e 
limpede. Nu atît' de clară este 
însă răspunderea celor care prin 
lipsa lor de răspundere cultivă 
abuzul de încredere, dînd pe mîna 
unor indivizi neverificați banii 
statului. Și, fără a exagera, 
culpa acestora din urmă nu ve
dem cu ce-ar fi mai mică. Si 
nu este pentru prima oară cînd

ce a mai dres între 
cumva... Nu. nimeni

atragem atenția în coloanele 
ziarului despre anomalii de a- 
cest gen care se petrec pe șan
tiere. Să fie oare chiar fără ie
șire situația ? Nu se poate in
stitui nici un sistem de a opri 
asemenea „erori" ? Dacă Iove 
Dumitru ar fi fugit cu o sumă 
mai „frumușică" ? Ce spuneți 
tovarăși care răspundeți de 
munca de control în acest do-

așa cum e 
e firesc i-ați 
la pagubă pe

meniu, 
normal, 
face j . „
cei ce nu respectă instrucțiuni
le ? Și dacă asta s-ar întîmpla 
peste tot ar mai exista oare acest 
abuz de încredere și funcționari 
care-și fac meseria legați la ochi 
și, care prin indolența lor se fac 
părtași la aceste „nevinovate" 
sustrageri din banii statului ?

Un alt Iove — Tudorache Du
mitru — a operat cu eleganță și 
netulburat de nimeni, mult timp, 
t.ot în „ramura" construcțiilor. 
După o „vacanță" de cîteva luni

dacă 
, cum 
părtași

NICOLAE ADAM
(Continuare în pag. a IV-a)

Imediat
război am intrat la 
Facultatea de filozo
fie numai pentru a 
asculta cursurile 
minunatului Căli- 
nescu. M-a surprins 
publicul care avea 
un parter de regi, 
cum se spune, for
mate din colegii mai 
în vîrstă ai mae
strului, profesori u- 
niversitari, 
de renume 
pentru o oră studenți 
ai criticului. Mae
strul intra în amfi
teatru cu pașii unui 
actor ce-și începe 
recitativul încă din

scriitori 
deveniti

PLANETARIUM
EUGEN BARBU

cariea- 
toemai 

parcă ba- 
uriașul 

stăpînit.
poeziei 

lent, au-
culise, studia cîte
va hîrtiuțe uitate 
între% degete, din 
cînd în cînd, ca să 
nu uite ceva și 

pline de 
treptele 
perplex

CU
privirile 
foc spre 
auditorului 
arunca cuvintele lui 
paradoxale. Studen
tele rămîneau în
mărmurite ascultînd 
nemaipomenitele fra
ze. Neron era soco-

tit un mare poet 
pentru că avea sim
țul incendiului, fo
curile masive și 
combustiile nesătu
le găsite și în She
lley erau rememo
rate în cadențe su
perbe. Profesorul 
se mișca prin toate 
literaturile ca prin- 
tr-un salon plin de 
giuvaieruri 
te. Vocea

abstrac- 
Iui urca

cobora, 
turală, dar 
de aceea 
gatelizînd 
material 
Universul 
se înfiripa ___ ___
ditiv în urechi mi
rate, ori pline de o 
muzică secretă.
Pentru pește aerul 
era un mediu coro
siv, arzîndu-i visce
rele. Exită un lirism 
al apei? Există, din 
pricina sonurilor 
scoase la frecarea 
de maluri. Marea 
ar fi prima dezlăn-

(Continuare 
în pag. a lV-a)



Pag. 2 SClNTEIA TINERETULUI JU,

PersonajuI
CONTEMP

literar
OR AN

deea de personaj literar pare, 
primul moment, să se limi- 
e numai la o porțiune a 11- 
aturii, cea epică și dramatica, 

fi, adică, vorba de un om 
•e acționează și căruia i se 
împlă ceva în contextul unei 
ulații. Această vedere se re- 
joaște. însă, incompletă și. în. 
re parte, exterioară. In ope- 
e epice și dramatice de seamă, 
■sonajul nu este numai su- 
ctul sau obiectul unei des- 
urări de fapte ; el nu numai 
.ionează, ci și simte și gîn- 
;te. Ca atare, și poetul liric 
,e personajul propriei sale 
eme. într-o asemenea accep- 
, mai extinsă și mai completă, 
em să privim și noi, în mod 
>bal. personajul literar, ca ex- 
ssie a tuturor sectoarelor din 
eratura noastră actuală.
Experiența unui trecut mile- 
r este și aici instanța care 
ibilește criteriile. Nu există 
-a lungul istoriei nici un mo- 

lent în. care, prin caracterele, 
lăsaturile, înclinațiile și năzu
itele sale personajul literar va- 
bil să nu fi fost un punct con- 
Lntrat de convergentă, în mă- 
iră de-a absorbi toate coordo- 
itele reprezentative ale epocii 
sspective. Falsificarea sau con- 
■afacerea poartă, de aceea, o 
ină $i o răspundere mai mare 
ecît a simplului eșec într-o* 
jntativă de creație literară. Ea 
îseamnă falsificarea sau dena- 
krarea unei întregi epoci, în 
pea ce ar trebui să fie simbo- 
il ei, făurit de artist. Este, cu 
lie cuvinte, un fals istoric și 
n fals etic. De aceea, cînd cre- 
ză un personaj, scriitorul tre- 
uie să-și consulte nu numai 
înștiința de profesionist, ci și 
ceea de om, de cetățean, de 
xponent al adevărului, care 
isă posterității o mărturie des- 
re umanitatea unei epoci.
Dacă o asemenea grijă trebuie 

ă se afirme mereu prezentă ca 
permanență normativă, pen- 

ru meșteșugarul scrisului din 
?ate timpurile, cu atît mai mult 
e cere ea accentuată în vremile 
e mari prefaceri, aflate în curs, 
șa cum dovedesc realitățile 
ctuale de la noi. Desigur că in 
nele opere coordonatele vieții 
i societății se repetă aceleași, 
înă la o nesfîrșită reintegrare 
e motive, situație in care crea- 
ea personajului devine o ope- 
ație facilă, aproape stereotipă, 
>rin transcrierea literară a unor 
imple șabloane. Un asemenea 
•ersonaj va reaulta redus, și ca 
nteres și ca dimensiuni. Nu e 
nai puțin adevărat că, într-o 
pocă creatoare, dinamică, ne- 
ontenit extensibilă în cuce- 
iri ale progresului, crearea sa 
a fi plină de dificultăți, cerînd 
lin partea scriitorului o atenție 
ncordată, un discernămînt me- 
eu treaz, o înregistrare activă 
î nuanțată a schimbărilor, care

Pe scara valorilor estetice și în 
aport cu celelalte categorii ale 
reației artistice, personajul sau 
•roul literar se distinge prin 
louă funcțiuni esențiale : una 
îentrală și alta reprezentativă. 
Centrală, pentru că prin el intră 
iața — înțelegînd prin aceasta 
;ama întreagă a trăirilor și a 
florilor umane — în opera li- 
erară, reprezentativă, pentru că 
.1 este plenipotențiarul aspira- 
iilor, dorințelor, idealului și mo
telului nostru de viață. Pu- 
erea de fascinație a erou- 
ui se relevă deplin în ma
ura în care ne devine model de 
dață, în măsura în care ne mlă- 
liem tiăsăturile inimii, tăriile 
ufletului și virtuțile spiritului 
lupă acțiunile, faptele și idea- 
urile lui. Nu e vorba aci de 
janalul și prea superficialul pro- 
:es de imitație, ci de participa- 
ea integrală a cititorului la 
ondul comunitar de umanitate 
)e care-1 desfășoară înaintea sa 
personajul Ou ale cărui experi- 
»nțe de viață se identifică. Acest 
ond comunitar de umanitate, 
iceastă transfigurare literară a 
deții asigură, așadar, trăinicia 
legăturii între cititor și persona- 
ul preferat. Ei comunică de la 
inimă la inimă și de la suflet la 
suflet. Așa se explică faptul, de a- 
tîtea ori constatat și verificat, că 
au scriitorul sau autorul își caută 
publicul, ci dimpotrivă publicul 
îste cel care-și caută scriitorul. 
11 caută și-l alege pe cel al că- 
ui scris îi vorbește direct, în 
?are se recunoaște și în care gă
sește atmosfera prielnică unei 
îndelungi cohabitațiuni și comu- 
îiuni spirituale. Numai pe aceas- 
:ă cale, scrisul — și prin el eroul 
literar — fecundează, edifică, 
Formează și înalță. Niimai con
substanțialitatea de destin și co
munitatea de aspirații garantează 
comunicarea multilaterală și 
schimbul sporitor de conținuturi 
sufletești dintre eroii romanelor, 
de pildă, și masa cititorilor. Cu 
cît este mai complex, cu cît poar
tă mai multă viață în ființa sa, cu 
cît întruchipează mai multe va
lori și conținuturi umaniste, cu 
atît acțiunea fertilizatoare a e- 
roului se desfășoară pe o arie 
mai întinsă, mobilizează conști
ințe mai numeroase și oferă mai 
multe repere de zidire morală 
pe seama cititorilor.

Considerând lucrurile din a- 
ceastă perspectivă, arta necomu- 
nicativă — care nu ne vorbește 
— abstracționistă și izolaționistă 
pînă la a friza autismul schizo
frenic, — apare ca nonsens. Li
teratura de acest gen — ca și 
personajele ei — sînt expresii 
costelive și degradate ale dezu
manizării.

Reprezentanți ai fondului co
mun de umanitate, fond care 

pecetea de autenticita- 
unei creații literare, eroii se 

adesea trec pe dedesubtul apa
rențelor, totdeauna, în asemenea 
împrejurări mai leneșe decît 
harnica realitate. Dar simpla în- 

( registrare, oricît ar fi ea de 
fină și de pătrunzătoare, nu se 
dovedește aici suficientă. Scrii
torul se vede pus să și interpre
teze aflîndu-se mereu în fața 
unor date neexplorate, pe care 
el trebuie să le lumineze, și a 
unor ecuații necunoscute, pe 
care el trebuie să le rezolve. 
Acest efort asiduu va fi, însă, 
răsplătit prin crearea unui per
sonaj de-o mare amploare și in
tensitate, capabil să aducă, prin 
exemplul său, noi cuceriri pe 
terenul ce și-l sporește neînce
tat umanismul actual.

Cuvîntarea tovarășului Nico- 
lae Ceaușescu, ținută în cadrul 
recentei Adunări Generale a

DINAMICA SOCIALA 

A EROULUI LITERAR 
REPREZENTAM

de Edgar Papu

Scriitorilor, ni se pare cel mai 
prețios îndreptar pentru pers
pectivele de dezvoltare ale lite
raturii noastre. Ea cuprinde, 
implicit, și o îndrumare solidă 
pentru crearea personajului în 
condițiile de astăzi de la noi, 
unde „procesul desâvîrșirii cons
trucției socialiste se desfășoară 
pe planuri multilaterale, in 
forme deosebit de complexe". Pe 
baza unei „filozofii vii", aceste 
condiții „te obligă să gîndești 
intens, cu propriul cap, în orice 
împrejurare, să interpretezi in 
mod creator realitatea aflată in 
continuă schimbare, să-ți lăr
gești neîncetat orizontul cunoaș
terii". Aceste cuvinte relevă cit 
de fecund poate deveni la noi 
procesul de creare al unui per
sonaj pentru scriitorul pasionat 
de munca și arta sa. Analizînd 
ideile atît de substanțiale con
ținute în cuvîntarea citată și 

adresează șirului neîntrerupt de 
generații, epocilor, timpurilor 
istorice. în acest sens, ei devin 
arhetipuri ale istorializării exis
tenței umane. Că-i găsim în 
basmele copilăriei, în epopee, 
în drame sau în romane, ei poar
tă pretutindeni patina de noble
țe a istoricității. Grație acestei 
istoricități, ei au fost contempo
rani cu trecutul, sînt contempo
rani cu prezentul și vor fi con
temporani cu viitorul. Prezențe 
pururea vii în vastul proces de 
perfecționare și transformare ca
litativă a omului concret, istorici- 
tatea lor este sinonimă cu con
temporaneitatea. După spusa în
florită a basmului românesc, ei 
se bucură de tinerețe fără bă

POLIVALENTA 
PERSONALITY

ȚII UMANE
de Grigore Popa

trânețe și de viață fără de moar
te.

în funcțiunea lor istorică, eroii 
literari nu se transformă în sta
tui, în monumente necuvîntătoare, 
care strivesc prin distanță și in
diferență, ci rămîn prietenii in
timi ai omului, sfetnicii lui 
apropiați și înțelepți, găsind 
graiul potrivit fiecărei vîrste, 
fiecărui stadiu de evoluție on- 
togenetică. Același personaj — să 
zicem Făt-Frumos, atît de scump 
poporului nostru —, într-un fel 
vorbește copilului din noi, în alt 
tel adolescentului, în alt fel 
tînărului, în alt fel bărbatului în 
floarea vîrstei și în alt fel bătrâ
nului încărcat de experiența vie
ții și investii cu harul înțelep
ciunii. Aceasta dovedește încă 
o dată mesajul esențialmente și 
fonciarmente umanist al eroului 
literar.

De aceea, independent de fap
tul că devine legendă, mit sau 
simbol, ori că provine din aces
te structuri ale puterii de plăz
muire. a spiritului, eroului lite
rar, cînd este autentic și nu 
sofisticat, își păstrează calitatea 

raportîndu-le în mod special la 
crearea personajului literar, 
desprindem dintr-însele o dublă 
serie de ecuații în orientarea 
celor dedicați scrisului, o serie 
spațială și una temporală, care 
se conjugă întraolaltă.

în regisțru spațial, asistăm la 
o concomitentă plurală de ele
mente, ce-și cer determinarea 
literară, adică acele „planuri 
multilaterale*4 și acele „forme 
deosebit de complexe". Unitatea 
le-o constituie albia comună a 
„construirii socialismului". A- 
ceastă unitate are un caracter 
de bază, de realitate subjacentă, 
din care se hrănesc, și pe care 
cresc cele mai diverse indivi
dualități, variabile după multi
plicitatea planurilor și a forme
lor de activitate. Este o greșeală 
ca ideea construirii socialismu

lui să se strămute din sediul 
său de temelie, si să devină 
un element de suprafață, rupt 
de rădăcini ; în felul acesta ea 
s-ar suprapune, nu unitar — 
fiindcă unitatea vine din 
adîncuri — ci uniformizator și 
conventional pe varietatea ca
racterelor umane. O asemenea 
soluție falsă și comodă trans
formă personajul literar, din- 
tr-un organism viu, într-un 
simplu ecran neutru, pe care se 
afișează formule. Scriitorul tre
buie să distingă, să disocieze, 
să delimiteze diferitele planuri 
multilaterale și diferitele forme 
complexe ale procesului, și, o- 
<Ută cu ele. să facă a rezulta 
o corespunzătoare varietate, ar
tistic individualizată, de perso
naje reprezentative.

Dar atît nu este destul. Pe 
lingă discernerea fină și labori
oasă între diferitele planuri și 

umană, căldura inimii, duioșia 
sufletului și luciditatea rațiunii. 
Vitalitatea lui istorică este garan
tată de cantitatea, dacă ne pu
tem exprima așa, de viață și 
căldură umană care-i înnobilea
ză făptura.

Literatura occidentală a cea
sului de față, intrată pe cît se 
pare într-un con crepuscular, ne 
prezintă copioase discuții asupra 
„demitizării". în treacăt fie spus, 
poate fi oare demitizat gestul 
demiurgic și foarte umanist al 
lui Prometeu ? Dacă n-ar fi atît 
de fastidioase și artificiale, dis
cuțiile la care ne referim ar 
putea aduce lumină în anumite 
sectoare ale spațiului literar. Ne 
întrebăm însă dacă purtătorii, 

mai mult sau mai puțin celebri, 
ai acestor discuții nu trec cu ve
derea, în setea lor de originali
tate și de straniu, peste ceea ce 
constituie însăși esența fenome
nului literar, mesajul lui de au
tenticitate umanista. Or, în cu
prinsurile acestui mesaj, florile 
legendei cresc din aceeași braz
dă cu luminile adevărului și cu 
rațiunile firești ale lucrurilor. 
„Istoricii, scrie Mihail Sadovea- 
nu în „Viața lui Ștefan cel 
Mare**, care nu afirmă nimic 
fără act scris și pecetluit, au 
avut dreptate din punctul lor de 
vedere să înlăture această legen
dă (descălecatul Țării Moldovei), 
în locul ei însă n-au pus nimic. 
Nefiind istoric, eu îmi voi îngă
dui să dau iarăși povestei stră
bunilor noștri, dreptul ei. Nu sînt 
realități numai clădirile de pia
tră și peticiie de hîrtie : mitul 
păstrează eternității lamura su
fletului generațiilor (sublinierea 
este a noastră). Ceea ce au cre
zut bătrânii și ceea ce vor crede 
copii noștri, desfătați de vis, e 
un adevăr pe care nu-1 vor pu
tea înlătura oamenii prea serioși. 

forme, desfășurate în spațiu pe 
întinsul țării noastre — fiecăruia 
corespunzîndu-i personaje dis
tincte și individualități separate 
întreolaltă — se mai cere sur
prinderea imediată și precisă a 
modificărilor în timp, pe care le 
suferă neîncetat aceste planuri 
și forme. La o multiplicitate de 
aspecte se adaugă, deci, o altă 
multiplicitate, aceea a modifi
cărilor prin care ele trec ; scri
itorul. deci, nu trebuie niciodată 
să uite că are în față „realita
tea aflată într-o continuă schim
bare". Construirea socialismu
lui rămîne un dat permanent, 
o piatră unghiulară dar cei care 
realizează treptat acest ideal se 
deosebesc între felul cum erau 
ieri, cum sînt astăzi și cum..vor 
fi mîine, ca tot ceea ce trăiește
și crește și se dezvoltă. Scrii
torul. deci, nu poate rămîne uii 
exploatator al propriei sale 
munci din trecut. El nu se poate 
mulțumi să dea aceleași tipuri 
umane, fie ele oricît de subtil 
și de divers surprinse, fiindcă 
prin bogatul ritm de modificări 
al construirii socialismului trece 
și personajul literar dacă el 
vrea să fie cu adevărat valoros 
și să reprezinte momentul. Fap
tul acesta „te obligă să gîndești 
intens, cu propriul cap, în orice 
împrejurare". Nici nu există 
perspectivă mai frumoasă pen
tru scriitor decît aceea de-a 
avea mintea permanent mobili
zată, prin solicitarea unei reali
tăți care mereu se schimbă, 
mereu te pune în fața unor si
tuații noi și inedite, mereu îți 
cere o interpretare de necunos
cute. Desprindem de aici, ce pri
lejuri ilimitate se deschid pen
tru crearea, totdeauna alta, a 
personajului literar.

Ne bucură pe toți faptul că, 
de cîțiva ani, literatura noastră 
dă în această privință, roade 
substanțiale. Subliniem că sînt 
numai cîțiva ani, și, într-un in
terval atît de scurt, călăuziți 
de criteriile amintite mai sus, 
unii din scriitorii noștri au creat 
personaje la o treaptă negîndită, 
cu trăsături de caracter, cu pre
ocupări și probleme, neîntîlnite 
încă nicăieri în literatura uni
versală. Faptul nu include, de
sigur, o generalizare. Re
centa Adunare Generală a Scri
itorilor. constituie o confirmare, 
un stimulent, o precizare în 
liniile^ cele mai clare, a drumu
lui atît de indicat pe care l-au 
luat de cîțiva ani unii scriitori 
ai noștri în procesul de creare 
a personajului literar, ca și în 
multe alte aspecte ale litera
turii. Evenimentul înscrie. în 
această privință, o garanție si
guri pentru perspectivele de 
viitor. Putem spune cu certitu
dine că, sub raportul creării 
personajului, literatura noafctră 
își deschide cel mai larg loc de 
pătrundere In universalitate.

Nici un argument nu poate sta 
mai presus decît o frumuseți. 
Deci îmi păstrez legătura cu cei 
care dorm în acest pămînt și nu 
lepăd cele relatate de Cantemir".

Din zona de adîncime a ace
leiași intuiții poetice, de această 
dată, un poet francez contem
poran, serie .-

Toate țările care nu mai au 
legende / Vor fi condamnate să 
moară de frig... / Departe «în 
suflet se întind singurătățile / 
Sub soaiele mort al iubirii de 
sine... Izul de amărăciune pe 
care ni-1 sugerează versurile lui 
Patrice de la Tour du Pin mar
chează încremenirea emoțională 
a societății de consumație, în
străinarea ei de ethos-ul mitu
lui și al legendei, care, prin va
lențele lui de vis și poezie, dă 
farmec și căldură vieții.

Cumpăna dreptei judecăți ne 
arată, că eroii literari sînt 
oameni ca noi toți. Cu aceleași 
sentimente, cu aceleași năzuin
țe, cu aceeași preocupare de a-și 
face viața mai luminoasă, mai 
fericită. Ne întîlnim cu ei pe 
stradă, în uzină, pe ogoare, pe 
băncile facultăților, la mare sau 
pe munte, în laborator sau la 
concert, căutînd fiecare să im
prime un rost pozitiv propriei 
sale existențe. Pe lîngă fondul 
comun de umanitate, de ei ne 
leagă comunitatea țelurilor ur
mărite, solidaritatea în luptă 
pentru progres, bucuria unani
mă a victoriilor obținute în co
lectiv, într-un cuvînt, tot ceea 
ce dă suflu comunitar și pathos 
umanist acțiunilor noastre. în 
acest sens, eroul literar devine 
colectiv, de masă, pluripersonal. 
Socializarea Sau colectivizarea 
eroului literar a fost surprinsă 
de filosoful spaniol Jose Ortega 
y Gasset în complexitatea feno
menului politico-social numit 
de el „la rebellion de las mas- 
sas“ (revolta maselor), fenomen 
specific timpurilor moderne și 
căruia i-a consacrat o carte cu 
același nume.

Se pune însă întrebarea : de 
ce din multitudinea eroilor lite
rari pieferințele noastre se în
dreaptă spre unii și nu spre al
ții ? Răspunsul e simplu. Aici 
intră în joc dialectica vie a afi
nităților comunitare și elective. 
Ființă liberă prin definiție, omul 
alege, optează. Opiniile și alege
rile lui sînt în funcție de poli- 
valehța propriei sale personali
tăți. Optăm pentru eroul literar 
în care ne recunoaștem, în care 
vedem realizat — prin modalita
tea transfigurării artistice super
lativul propriei noastre existențe. 
Acesta e temeiul comuniunii din
tre cititor și eroul literar. Așa se 
explică puterea de fascinație a 
eroului literar, imensa lui forță 
educativă, dar și marea răspun
dere a scriitorului față de comu
nitate.

NUNTA — unul din momen
tele de maximă vibrație ale 
spectacolului „Omul bun din 
Sîciuan": luminări și siluete 
încremenite într-o disperată 

așteptare....

CARNET TEATRAL
Omul cel bun din 

Sîciuan și comedia lui 
Oliver Goldsmith Noaptea 
încurcăturilor — recentele 
premiere ale Teatrului Ti
neretului din Piatra Neamț 
— n-au fost obișnuite seri 
de teatru la sfirșitul cărora 
conchidem, mai mult sau 
mai puțin indiferenți, că 
am asistat la spectacole 
interesante sau la cîteva 
realizări actoricești izbu
tite.

S-au imprimat în memo
ria noastră ca o explozie a 
pasiunii totale pentru tea
tru, a entuziasmului pe 
scenă și pentru scenă, a 
fanteziei debordante. Am 
văzut actori dăruindu-se 
artei lor cu o rară plăcere. 
Forța și valoarea acestui 
colectiv de actori foarte ti
neri nu sînt totuși un mi
racol. Marele lor succes 
ni-1 putem explica prin u- 
nitatea și omogenitatea 
unor talente care se com
pletează reciproc. Calitatea 
spectacolelor se datorează 
acestei totalități organice 
fi armonioase in care ro
luri principale fi roluri se
cundare devin creații de- 
săvirșite printr-o tehnică 
precis stăpinită, in care ti
nerețea nu ține doar de 
virstă, ci definește un stil.

Prin Omul cel bun din 
Sîciuan, Andrei Șerban a 
urmărit — intenția concre- 
tizindu-se și amplificîn- 
du-se în fiecare scenă — 
o comunicare directă cu 
publicul, uneori brutală, 
alteori subtilă, șocantă in 
cele din urmă. Andrei Șer
ban a înțeles imperativul 
creației brechtiene pentru 

care teatrul' e conceput 
pentru a provoca „gînduri 
și sentimente, capabile să 
intervină in transformarea 
sferei de relații umane". 
Teatrul lui Brecht, dînd în* 
tîietate lucidității, nu anu
lează sensibilitatea, așa 
cum s-ar părea ; elementul 
emoțional trebuie comple
tat și dinamizat de o gîn- 
dire activă. Pentru a sti
mula spiritul critic al spec
tatorului, oferindu-i cea
suri de mare limpezire, 
parabola brechtiană deter
mină laconic, fără rețete 
simpliste, gravitatea sensu
rilor sale.

„Gestul mărunt și acțiu
nea, proprii teatrului lui 
Brecht, sint mai mult decît 
imitație sau ilustrare; ele 
sint SEMNE ;i trebuie să 
aibă noblețea și duritatea 
semnului" — declarația re
gizorului din caietul-pro- 
gram constituie, de fapt, o 
premiză de înțelegere a 
spectacolului. în atmosfera 
de legendă orientală, vi
brațiile sufletești ale perso
najelor sînt reduse la ex
presia lor esențială, gestu
rile — de la simpla ridi
care a mîinii pină la im
plorarea in ritual a zeilor 
— semnifică, intensifică 
dramele lumii îmbrăcate 
în țesătură străvezie a pa
rabolei. „Omul cel bun din 
Siciuan" este drama sfîșie- 
rii unei conștiințe in două 
ipoteze contradictorii, a 
prostituatei Șen-de. „Aș 
vrea să fiu bună, dar cum 
să-mi plătesc chiria ?“ Da
rul bănesc al zeului — un 
zeu rătăcind dezorientat și 
solitar într-o lume pe care 
n-o înțelege — o strivește 
ca o fatalitate ; bună fiind 
cu alții, nu mai poate fi 
bună cu ea însăși. Incer- 
cînd să se adapteze legilor 
dure ale luptei pentru 
existență, Șen-de se anu

MIERCURI 4 DECEMBRIE

11,00 — Curs de limba fran
ceză (reluarea emi
siunii de luni).

11,50 — Curs de limba etigle- 
ză (reluarea emisiu
nii de marți).

12,00 *— TV. pentru specia
liștii din industrie. 
Cibernetica și tele
comunicațiile (relua
re).

12.30 — închiderea emisiunii.
17.30 — Telex TV.

TELEVI
17,35 — TV. pentru specia

liști. Ciclul „Medici- 
nă“ : „Flebitele".
Prezintă dr. Dumitru 
Mureșan.

18,05 — Curs de limba ger
mană (lecția a 33-a).

18,30 — Emisiune pentru ti
neret. „Club XX“.

19,00 — Telejurnalul de seara.

CIWMATOGRAtt

lează, construindu-și un alt 
„eu“ — Șui-ta — simbol al 
cruzimii lipsite de scrupule; 
Evadarea este, însă, o ilu
zie pentru că înseamnă 
jertfirea adevărului, impo
sibilitatea iubirii și nicide
cum depășirea răului deve
nit absolut; ori zbuciumul 
lui Șen-de este o căutare 
disperată a mijloacelor de 
apărare a binelui, a frumo
sului. Nu prin replici, ci 
chiar prin tragica ei exis
tență, Șen-de neagă lumea 
în care e condamnată să

trăiască. Din încleștarea 
dramatică între dorința de 
bine, care justifică exis
tența, și ambianța coruptă, 
rapace, care naște compro
misul, izbucnește un stri
găt deznădăjduit pentru 
salvarea Omului. Acest stri
găt disperat este spectaco
lul, este, de fapt, și piesa 
lui Brecht, care s-a încă
pățînat să creadă pînă la 
capăt în bunătatea origi
nală a omului.

„Ajutor!“ — este leit- 
motivul spectacolului. Du
reros în șoapta ritualului 
de la început, amplificat 
prin groaznicul adevăr, 
despre decăderea umană în 

sufocanta sărăcie a fami
liei de cerșetori, cutremu
rător în halucinanta scenă 
a nunții, printre luminări 
și siluete încremenite într-o 
disperată așteptare, culmi- 
nînd cu procesul final, cînd 
întrebările personajelor răs
colesc spectatorii cerîn- 
du-li-se lor pentru omul cel 
bun soluția unui sfirșit care 
„trebuie — trebuie să fie 
bun t“, și apoi, din nou un 
stins, obosit, dar sfîșietor 
„Ajutor".

Convențiile teatrului o- 
riental, împrumutate cu 
discreție, s-au topit într-o 

interpretare nuanțată, s-au 
îmbinat cu tonurile pămin- 
tii ale costumelor și cu con
vulsiile împietrite în măști 
(autor Mihai Mădescu, im
presionant prin capacitatea 
sa de exprimare). înlătu
rând orice frumusețe ba
nală, cu sobrietate și ra
finament artistic, Andrei 
Șerban — favorizat de sce
nografia lui Lucu Andre- 
escu, un cadru plastic de 
mare sugestivitate, aerat și 
strivitor, în același timp, 
prin neclintire — a con
struit arhitectura , unui 
spectacol intens în ton șl 
expresie, un spectacol al li
niilor, contururilor și gru
purilor desenate de mîna 
sigură și sensibilă a crea
torului inspirat.

Interpretînd dublul rol 
Șen-de și Șui-ta, Carmen 
Galin a încorporat vibrați
ile unui sensibil și puternic 
talent într-un strălucitor 
recital actoricesc. O multi
tudine de nuanțe exprimate 
prin cuvinte, gesturi, pri
viri, zimbete și tăceri, un 
mișcător lirism degajat de 
candoarea fragilei Șen-de 
o forță încărcată de cinism 
în Șui-ta — așa am putea 
descrie interpretarea ac
triței. Interpretul sacagiu
lui Vang, Mitică Popescu, 
ne lasă să descoperim sub 
zdrențe și sub masca du
rerii aproape imobile, o 
conștiință însuflețită de 
speranță și desnădejde 
cumplită în același timp, 
de lașitate, cînd bunătatea 
nu este posibilă.

Spectacolul este, de altfel, 
un belșug de demonstrații 
actoricești. Doamna Sin — 
Lucia Dobre, un prilej de 
valorificare a unor imense 
resurse tragice, Mihai Do
bre — Iang într-un înfio
rător proces de dezumani
zare, Alexandru Drăgan, 
un zeu ridicol de neajuto
rat, Adria Almăjan cu sar
casm în Doamna Ian și cu 
o gingășie de porțelan în 
bătrînă, apoi grupul celor 
opt cerșetori, oribili, hăi- 
tuiți și flămînzi șacali ai 
promiscuității.

După tragismul unui text 
cu mari virtuți artistice, 
Andrei Șerban a condus e- 
chipa de actori spre come
die, alegind „Noaptea 
încurcăturilor", o parodie 
a conveniențelor, a sofis
ticărilor și a prostiei, un 
triumf — printre hohote 
de rîs — al dragostei, al 
vieții în cursul ei firesc. Pe 
un pretext dramatic obiș
nuit, s-a conturat un spec
tacol plin de vervă, molip
sitor de bună dispoziție, 
personajele ' încărcîndu-se, 
prin interpretare, cu o 
exuberanță și o vitalitate 
neobișnuite. în decorul de. 
ritmică sugestivitate al lui 
Mihai Mădescu, am asistat 
la o dezlănțuire a suflului 
comic, într-un ritm îndră
cit, la un joc de artificii al 
situațiilor ilare. Spontanei
tatea expresivă, vivacita
tea, dispoziția comică a lui 
Luțian Iancu. ingenuita
tea ironică a Luciei Dorof- 
tei, agilitatea comică dusă 
spre grotesc a lui Hamdi 
Cerchez, cochetăria provo
catoare a Luciei Boga, umo
rul savuros al celor trei 
servitori și ironia fină a 
cuplului Alexandru Dră- 
gan-Viorel Branea, au fost 
impulsionate de inventivi
tatea regizorală, creatoarea 
acestui trepidant spectacol 
de comedie.

LILIANA MOLDOVAN

ZI U N E
— Buletinul meteorolo

gic.
19,30 — Publicitate.
19,45 — Avanpremieră.
20,00 — Transfocator.
20^25 — Tele - cinemateca : 

„Stigmatizata" - film 
artistic cu Bette De- 
vis și Humphrey Bo
gard.

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Patria (orele 9; 12 ;
15 ; 18 ; 20,45) ; București (orele
9.15 ; 12,45 ; 16,45 ; 20,15) ; Lu
ceafărul (orele 8,30 ; 12 ; 16 j
19.30) .

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rutează la Republica (orele 9 J

11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15);
Capitol (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Melodia (o-
rele 10,30 ; 13; 15,30 ; 18 ;
20.30) ; Modem (orele 9,30 ;
11,45; 1445; 16,30 ; 18,45;
21,15).

ANNA KARENINA (ambele 
serii)

rulează la Bucegi (orele 9; 
12,30; 16; 19,30) ; Flamura
(orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Festival (orele 8,30 ; 
11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21): Fe
roviar (orele 8,30—15,15 îa 
continuare ; 17,45 ; 20) ; Excel
sior \ (orele 9,45 ; 12 ; 14,45 ;
16.30 ; 18,45 ; 21) ; Gloria (ore
le 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30) ; Flacăra (orele 10;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20).

SUFERAUTOMATUL
rulează la Victoria (orele 9,30 |
11.30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 J
20,45).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8,30 | 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).
AVENTURIERII
rulează la Lumina (orele 9,30 ; 
15,45; în continuare 18,15; 
20,45).

LUSTRAGIUL
rulează la Doina (orele 11,30 J
13.45 : 16 ; 18,15 ; 20,30).

MARIANNA, AGENT 0555 
rulează la Rahova (orele 15,30 ;
20.30) ; AM 1NTILNIT ȚIGANI 
FERICIȚI (orele 18) Giulești 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

ROATA FECIORILOR, MISTE
RE ÎN PIATRA, ATLETISM. 
A TREIA CONSTANTA, CU
VINTE, DIAMANTUL, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 10/1968 

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

HOMBRE
rulează la Grivița (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30;
16 ; 18,15 ; 20,45) ; Miorița (o-
rele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 20,45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20) ; Mutica (o- 
rele 16—20).

HEIDI
rulează la Buzești (orele 15,30); 
FRAGII SĂLBĂTICI (orele 
18—20,30); Popular (orele 15,30;
20.30) .

ROATA VIEȚII
rulează la Dacia (orele 8,30 ;
16.45 în continuare ; 18,45 ; 21).

PRINȚESA
rulează la Union (orele 10,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Unirea (orele 15,30 ;
18) ; TOM JONES (orele 20,30).

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Lira (orele 15,30 ;
19) .

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Volga (orele 9,30 ;
12.45 ; 16 ; 19,30).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Drumul Sării (orele
15,30 ; 17,45 ; 20) ; Tomis (ore
le 9,30—15,30 ; în continuare 
18 ; 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

rulează la Cotroceni (orele
15,30 ; 20,30) ; VALEA ALBI
NELOR (orele 18).

FETE ÎN UNIFORMĂ
rulează la Aurora (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30).

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT
rulează la Moșilor (orele 15,30 ;
20.30) ; OCOLUL (ora 18).

SPARTACUS (ambele serii) 
rulează la Progresul (orele 
15,30—19).

TARZAN OMUL MAIMUȚĂ ȘI 
FIUL LUI TARZAN

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

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rylează la Vitan (orele 15,30 ; 
20,15) ; NU TE-AM IUBIT ta
rele 18).

MARYSIA ȘI NAPOLEON 
rulează la Paaea (orele 15,45 ; 
18 ; 20,15).

Fiul lui tarzan
rulează la Cosmos (orele 16;

22,00 — Transmisiune de la 
Sofia. Interpreți bul
gari, laureați ai unor 
concursuri interna
ționale.

22,20 — Emisiune de artă 
plastică.

22,35 — Miniaturi instrumen
tale — lucrări de 
compozitori români.

22,50 — Itinerar finlandez — 
reportaj filmat.

23,00 — Telejurnalul de 
noapte.

23,10 — închiderea emisiunii.

I
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Teatrul

* mare și

teatru! mic
Sigur că montarea „Tro

ienele" la Liceul „I. L. Ca- 
ragiale", în afară de faptul 
că nu avea nici în clin nici 
în mînecă cu realizatorii a 
fost spectacolul unor oa
meni care vor pînă la sută 
și pot pînă la șase. în a- 
celași timp mi s-a părut 
nepotrivită (în sens opus) și 
piesa prezentată de liceul 
„Mihail Sadoveanu". Era un 
fel de feerie în două părți, 
cu namile de doi metri care 
făceau pe iepurașii, purtînd 
codițe de iepure adevărate 
și coronițe cu sclipici pe 
cap. Costumele de la un 
teatru adevărat, cu blană și

fireturi, pe care le-au avut 
cei de la Liceul „Dr. Petru 
Groza“ în piesa „Alexandru 
Lăpușneanu" nu i-au ajutat 
nici ele pe actori la învăța
tul rolului. Suflerul se au
zea la fel de tare ca acto
rii.

De aceea — cred — con
diția esențială a unui spec
tacol montat în școală este 
luciditatea : luciditatea cu 
care se alege o piesă care 
să-l reprezinte pe elevi și 
care să nu treacă peste pu
terile lor, luciditatea cu 
care se montează o piesă 
așa ca să existe un echili
bru între text și felul în 
care este spus, între decor 
și costum. (Atunci cîndam 
caftan de catifea, nu mă a- 
șez pe un scaun acoperit cu 
tifon și zic, că este fotoliu).

Desigur, spectacolele des
pre care am pomenit (fără 
să le analizez atent), au a- 
vut, fiecare în parte, merite 
demne de luat în seamă. Nu 
încape îndoială că efortu
rile organizatorilor și ale 
acelora care au participat 
direct la spectacol (actori, 
regizori, scenografi și... su- 
fleri) sînt demne de toată 
lauda. Dar de ce să nu măr
turisim, ca între colegi, a- 
devărul întreg ? Și de ce să 
nu fim ceva mai atenți la 
perspectivele și la posibili
tățile specifice ale teatrului 
școlăresc, în general, și ale 
„trupei" de actori-elevi pe 
care o avem la dispoziție ? 
Siguranță faptului că pu
blicul tot va veni, că tot 
va aplauda, ne determină 
să alegem drumul minimei 
rezistente și să facem trea
ba oricum, numai să fie fă
cută. Decit să muncim șase 
luni pentru a pune în scenă 
„Hamlet" cu băieți de 14 
ani (e un exemplu inventat, 
bineînțeles), mai bine ne 
pierdem o lună cu exami
narea lucidă a posibilită
ților noastre și cu alegerea 
unui text potrivit și a unor 
interpreți potriviți pentru 
acel text. Altfel putem să 
ne facem de rîs. Se mai în- 
tîmplă — și e păcat...

ILEANA MURGESCU

Aceasta probează că liceenii sînt coc- 
știenți că alegerea profesiunii nu se 
face în ultimul moment Există însă un 
procent destul de îngrijorător „de osci- 
lanți" (și încă în clasa a Xn-a), și a- 
ceasta nu mai e firesc. Cauzele pot fi 
multiple, desigur: imposibilitatea unei 
mai largi informări, ineficacitatea mij
loacelor educative sau — ceea ce ar fi 
mai grav — lipsa conștiinței faptului 
că alegerea aceasta este de o covârși
toare importanță.

— Tocmai. De altfel aralte răspansori

catedrei de psiholog școlar in unele 
licee — măsură pe cale să se genera
lizeze — este una din cele mai impor
tante realizări pentru rezolvarea pro
blemei noastre. Se asigură pregătirea 
psihologică, pe baze științifice, a elevi
lor, pentru un domeniu sau altul, prin 
cunoașterea aptitudinilor, posibilităților 
și resorturilor lor sufletești cele mai 
intime. Pe de altă parte, prin cunoaș
terea cerințelor sociale actuale, profe
sorul psiholog va ști nu numai ce vrea 
și ce poate, ci și ce trebuie să aleagă

O anchetă care mi-a
depășit puterile

Șl UN FINAL FERICIT
f

teptat. Mi-a povestit apoi pentru ce ve
nise : vroia să devină regizor și se pre
gătea intens pentru profesiunea asta. 
Părinții ei, însă, țineau neapărat ca fata 
să urmeze Institutul pedagogic. De aici, 
toate frămîritările ei. Am sfătuit-o să 
stea de vorbă cu familia, să le explice 
că are vocație... Și, într-adevăr, avea : 
montase cîteva mici piese cu echipa de 
teatru a școlii și realizase spectacole 
foarte reușite. Mi-a spus că nu mai e 
nimic de făcut, că părinții ei sînt hotă- 
rîți în privința aceasta. Atunci m-am 
dus la ea acasă încercînd să văd despre 
ce e vorba. Discuțiile au fost îndelun
gate. Cert e, însă, că fata a reușit cu 
10 la regie. Deci, n-am greșit încura- 
jînd-o. Dar o făcusem pentru că-i cu
noșteam talentul.

— Și un „caz" contrar ?
— A, desigur cum știi și dumneata, 

foarte mulți dinitre elevi vor să se facă 
actori sau actrițe, chiar dacă n-au decit 
niște ochi albaștri ca ai lui Alain Delon. 
Așa se întîmpla și cu un elev de-al 
meu, cu care am avut multă bătaie de 
cap să-l conving să se apuce serios 
de altă muncă. N-am reușit s-o fac decit 
distribuindu-1 într-o piesă școlară în 
care n-a putut obține strălucitorul suc
ces scontat. Acum e inginer. Dar ia spu
ne-mi, dumneata ți-ai ales meseria ? 
După cîte văd, vrei să devii reporter ?

— A, vreți să inversați rolurile : dum
neavoastră să fiți cel care întreabă și cu 
interogatul. Nici dumneavoastră n-aveți 
încredere în vocația mea de reporter ?

— Nu mi-ar displace, ca psiholog, in
versarea aceasta de roluri. în ceea ce 
privește vocația dumitale de reporter...

Aici, tovarășul profesor n-a mai con
tinuat, lăsîndu-mă să înțeleg orice. Și 
pentru că — vedeți și voi — mi se 
făcea o nedreptate strigătoare la cer, nu 
m-am mai încumetat decit la o singură 
întrebare, cu jumătate de gură.

— Ce credeți despre utilitatea unor 
astfel de anchete ?

— Atîta timp cit le vei face dum
neata...

— Și totuși...
— După cîte îmi spuneai, înșiși co

legii dumitale au apreciat această inves
tigație în mod favorabil.

— într-adevăr. Vă mulțumesc și vă 
promit că, atunci cînd voi fi reporter 
adevărat, tot pe dumneavoastră vă voi 
chinui cu alte întrebări.

TIBERIU MIHAIL

elevut indrumîndu-1 în așa fel îneît 
el să fie util la viitorul lui loc de 
mtmcă-

— Desigur. In cariera dumnevoastră 
ati avut nenumărate „cazuri” din cele 
mai felurite. Vreți să-mi povestiți 
esteva t

— Aveam, acum vreo trei ani, o elevă 
foarte e™™»*»», ordonată și tare ambi
țioasă. Observasem eu că de la o vreme, 
prm clasa a Xl-a. cunoștea serioase fră- 
m întări, dar n-am întrebat-o nimic. 
Stăm că pută Ia urmă îmi va spune și

Ir.:r--.d-:vir. ir.tr-o zi. ntă po
menesc cu ea acasă. Eram la masă. Am 
wuț »-o poftesc și pe ea, dar n-a ac- 
ceptai. kxâpăținată cum era, și a aș-

nit: r-yT CLTlfat

i
i
ii pro

nume 
elev

; îl trădam p
SIMON TEMPLAR

i
i
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ramineți repetenți, 
Inoățați-vă bine cu 
lenea și cu înșelăciu
nea, că noi sîntem 
colegi buni și nu vă 
spunem nimănui. 
Mai bine să rămî- 
neți voi repetenți 
pina la adinei bătrî- 
nețe, decit să se a-

^extemporal-)

time de colegi. Și 
totuși a făcut-o, de 
dragul adevărului. 
Bravo ei! v

l-am disprețuit și 
o să-i disprețuiesc 
întotdeauna pe cei 
care umblă cu vorbe 
într-ascuns la tova
rășii profesori, care 
încearcă în felul a- 
cesta să cîștige bu
năvoința celor mari. 
Dar tot atît de vi- 
novați sînt și tăi- 
nuitorii, falșii „co
legi adevărați", că
rora puțin le pasă 
de ceilalți și cărora 
le e teamă numai să 
nu le iasă lor nu
me rău. Eu zic să ne 
gîndim că-i trădăm 

pe Simon Tem
plar și pe Emma 
Peel, dacă nu lup
tăm deschis pentru 
adevăr și pentru 
dreptate. Și ne tră
dăm — mai ales — 
pe noi înșine!

i

cine știe ce secret al 
clasei ? Dar de 
unde 1 O tovarășă 
profesoară nou ve
nită a întrebat care 
e numele unui co
leg nedisciplinat, 
pentru a-l înscrie in 
condică. S-a 
nunțat un 
fals, al unui
din altă clasă : o în
șelătorie banală, dar 
destul de murdară. 
Colega mea n-a 
vrut să participe la 
minciuna colectivă 
și t-a spus numele 
adevărat. Rezultatul 
a fost cel despre 
care v-am pomenit.

Nu cumva în ca
zul acesta, adevăra
ta eroină a fost 
chiar așa-zisa „pî- 
ritoare" ? Doar știa 
precis că nu are ni
mic de cîștigat ea 
personal; nici vor
bă să „se pună 
bine** cu tovarășa 
profesoară. In
schimb, bănuia sau 
chiar știa că se 
pune rău cu o mul-

i
i

căKe acelorași colegi, 
sd-i aperi de orice 
sancțiune meritată, 
Hidemnindu-i cu 
alte cuvinte să chiu
lească nuri departe 
fa liniște. să mintă 
mai departe netul- 

să copieze în 
voia lor, că-i apără 
train lor buni, co
legii .’ Cu alte cu
vinte : „Faceți ce 
vreți, iabiții noștri, 
drăgălașii de

Iucă despre noi 
sîntem „piritori** 
sau răi colegi.

N-am să uit cit oi 
trăi necazurile pe 
care le-a avut o co
legă a mea numai 
pentru că a spus a- 
devărui. Colegii au 
numit-o „trădătoa
re", au ironizat-o în 
chip și fel, au bat
jocorit-o. Și de ce 1 
Pentru că s-a dus să 
șoptească la urechea 
tovarășei diriginte

bc «c

RODICA
DUMITRESCU
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NEPĂSĂTORUL

Trece pe lingă tine fără să 
te vadă, nici preocupat, nici 
altfel. Trece pur și simplu. 
Si parcă nu ți-ar părea rău 
dacă l-ai ști poet sau măcar 
visător, dar nu e...

Stă de obicei retras, de
parte de frămîntările șl pa
siunile celorlalți. Ii par ri
dicole. Șl chiar atunci cînd 
se nimerește printre ele ua 
sol de broască țestoasă as
cunsă în carapace. La eL ca
rapacea se cheamă indife
rență. II strigi, îl provoci 
sau îl îmbii, n-aude ; de ne
păsare a asurzit Se tirăsta 
de colo pînă colo fără nici 
un rost Strivește în dinți ua 
zîmbet verde, de om amărît, 
și pare dezgustat de atitea 
lucruri neinteresante care-1 
înconjoară. La școală n-ar 
ridica mina la lecție pentru 
nimic în lume. Nu suflă co
legului de la tabla, dar nici 
nu-1 ascultă. Ce-i trebuie ?

Vine singur la școală si 
pleacă singur. E ocolit de 
ceilalți ? Poate. Dar nici de 
asta nu-i pasă. Pină cînd ?

Habar n-are ce-i aia prie
tenie. Cînd era mic, se juca 
cu Nicușor. Acum e altceva : 
Nicușor „face pe utecistul* 
năpădit de probleme. El e 
numai plictisit. Indolent 
trage după el nepăsarea ca 
pe o jucărie legată cu sfoară.• e • • •

I
înainte de orice, o lămu

rire. Mai multi colegi ne 
scriu — unii mai răbdători, 
alții supărați rău — că aș
teaptă să-și vadă publicate 
răspunsurile Ia întrebările 
concursului „Oracolul nos
tru1’ sau măcar să li se ex
plice de ce nu le-am tipărit 
paginile trimise. Dragi co
legi, vă rugăm să nu uitați 
că e vorba despre un con
curs și nu de coresponden
țe obișnuite, cărora ne stră
duim să le răspundem la 
timp. (Chiar dacă mai în- 
tîrziem cîteodată: nu nu
mai voi, ci și noi sîntem in

plină perioadă a tezelor 3- 
Alta e situația răspunsuri
lor pentru concurs- E vor
ba de sute de scrisori dm 
care publicăm anele frag
mente. urmind ca. ne peste 
multă vreme, să facem o 
selecție definitivă in vede 
rea premierii. Răspunsul 
nostru va fi lista de pre
miant!. Pină atunci, .aveți 
puțintică răbdare, onora
bililor !“.

Un grup de elevi cir. Pia
tra Neamț fac un act de cu
raj cutremurător, semnind 
o scrisoare în care condam
nă faptele de indisciplină 
ale unui coleg al lor. că
ruia ii dau și numele. Toate 
bune și frumoase, dar nu 
putem să nu ne întrebăm 
dacă colectivul clasei a 
Xl-a B nu crede că ar tre
bui el. în primul rind. să 
încerce să analizeze cu se
riozitate situația acestui e- 
lev. Noi nu-1 cunoaștem 
atît de bine ți — fără să 
știm mai mult decit că „de-

adăogat-o numelui. Ața îmi 
semnez poeziile ți proza 
pentru revista școlii, așa 
mă cunosc colegii din alte 
riase — și uneori numai 
ața. Despre mine ? Puțin : 
elev (nu strălucit) al clasei 
a Xl-a specială de matema
tică a Colegiului „Nîcolae 
Băjcescu”. handbalist (nu 
grozav) in echipa școlii, 
pcet 'slab) și prozator (și 
mai ți 3- Visuri ? Multe. 
Să devin ziarist, să lucrez 
la o publicație pentru tine
ret. Acestea sint cele mai 
importante. A, că m-am 
visat campion mondial Ia 
toate disciplinele (chiar și 
la fotbal), fizician mai ves
tit ca Einstein și actor mai 
iubit ca Alain Deion. as- 
ta-i altceva. Ba. odată, 
m-am visat și poet! (_).

M-am gîndit la o anche
tă ce v-ar putea interesa a- 
tît pe voi cit și pe cititori: 
despre modalitățile de pe
trecere a timpu’u- liber în 
viziunea elevului din ulti-

mele două clase de liceu. 
Această anchetă ar putea 
reuni idei îndrăznețe și 
practice, exprimate de co
legii mei nu o dată, dar ne
auzite de nimeni. Eu, fără 
să mă laud, cunosc trei 
sferturi din elevii claselor 
a Xl-a și a Xll-a de la noi 
și mulți, foarte mulți de la 
liceele nr. 3 și „Frații Bu- 
zești". Deci o mare supra
față umană de examinat”. 
Succes ! întrebările pe care 
vrei să le pui colegilor mi 
se par potrivite.

ELEVUL DIN BANCA 
A TREIA

Liceul nr. 4 Brăila. Elevii clasei a Xll-a in laboratorul de fizică

Foto : O. PLEC AN
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C:ne erodează valoarea

zilei-muncă ?

Retribuția pe care o 
primesc tinerii tehnicieni 
la cooperativa din Bră
ești nu-i mulțumește. Co
operativa agricolă din Bră- 
ești este o unitate slab 
dezvoltată etc. etc.

Numeroase, problemele 
ridicate în scrisoare sînt 
deopotrivă de maximă im
portanță. Se pune însă în
trebarea : De ce coopera
tiva agricolă din Brăeștii 
lașului îi plătește astfel 
pe tehnicieni ? De ce la 
Brăești valoarea zilei 
muncă se realizează la un 
nivel atît de necorespun
zător ?

De ce ? De ce ? Nu pot 
să cred că sînt singurul, 
de dincolo de vatra satu
lui, care își pune între
bări. Atunci, de ce ? In 
ce s-au materializat medi
tațiile, studiile specialiști
lor, ale organelor locale 
de la Iași ? 600 kg po
rumb, producție medie la 
hectar, cultură pe 700 
hectare; 355 kg grîu la 
hectar, producție medie 
realizată pe .500 hectare; 
J340 kg floarea-soarelui, 
producție medie la hec
tar, 250 hectare cultivate; 
40 de vaci cu viței, din- 
tr-un total de 80 de vaci, 
producție vîndută — nici 
un litru de lapte; 2 640 
zile muncă, în valoare 
totală de 29 040 lei (am 
raportat la valoarea zilei- 
muncă scontată a se rea
liza) cheltuite pînă acum 
pentru îngrijirea vacilor 
și a tineretului taurin ; 30

de porci — din 122 cîți 
se află în unitate — to
talized 4 658 kg au fost 
livrați abatoarelor ; 1 600
de capete, la atît se ridică 
turma de oi a cooperati
vei. (în proprietate per
sonală oamenii posedă 
peste 5 000 de oi, dar des
pre asta vom discuta mai 
tîrziu la fel ca și despre 
faptul că ei au livrat 658 
de porci grași în cursul 
acestui an abatoarelor), 5 
hectare cu vie intrate a- 
nul acesta pe rod aduc în 
visteria cooperativei 63 000 
lei. Livada după 5 ani — 
2 400 de pomi și 2 800 de 
goluri — și nu prea se 
știe ce a produs.

Unitatea are de ram
bursat credite în valoare 
de 1 887 060 lei din care 
798 000 lei pe termen 
scurt.

în principal, cam aces
tea sînt rezultatele anului 
1968. Și cam așa au stat 
lucrurile și în ceilalți ani. 
Dar, în timp ce coopera
tiva agricolă realiza în 
1967 venituri în valoare 
de 1833 040 lei, indivi
dual, țăranii încasau de la 
întreprinderile specializa
te de stat, numai pentru 
produse animale, peste 
2 500 000 lei.

Explicații pentru ce va
loarea zilei muncă nu s-a 
putut ridica decît la :

12,50 lei în 1962 ;
7,70 lei în 1963 ;
7,95 lei în 1964 ;
11,10 lei în 1965;
12.92 lei în 1966;
8,97 lei în 1967.
Anul acesta valoarea I 

zilei muncă, avînd în ve
dere și condițiile de sece
tă, nu s-a deosebit de cea 
a anului trecut în mod 
radical. Mai mult, un nu
măr de cooperatori au fost . 
sancționați cu 3 000 zde-i

muncă, pentru deteriorarea 
avutului obștesc, pentru 
sustragerea unor bunuri 
din producție și averea 
obștească.

In acest caz o discuție 
pro și contra mi se pare 
fără sens înainte de a lămu
ri un lucru elementar. La 
Brăești există sau nu e- 
xistă cooperativa agricolă 
de producție ? Corespun
de realității faptul că în 
1962 sute de familii, toa
tă comuna, au hotărît de 
bună voie — îi convin
sese pe deplin evoluția 
altor sate din județ și din 
țară — să-și unească pă
mânturile, mai bine de 
2 000 hectare, puterea 
brațelor, a minților, nă
zuințele, „jitele“, uneltele, 
tot ce ținea de producția, 
cîmpului într-o cooperati
vă agricolă. Mărturie pes
te timp rămîn sutele de 
cereri. Fiecare semnînd 
în numele unui viitor 
prosper, mult deasupra 
pragului de la care por
neau — a consimțit în >- 
celași timp să adere la 
principiile socialiste care 
stau la temelia cooperati
vei agricole de prodnctie-

Sigur, s-ar putea dis
cuta asupra îmbunătățirii 
sistemului de retribuție, 
de cointeresare. potrivit 
cu tradiția și poric:2tât£e 
locale. Dar, izvord pros
perități cooperativei este 
condiționat înainte de 
toate de Incrarea în co
mun, de folosirea te co
mun a animalelor, și a 
celorlalte st 'oaoe de 
producție. La Brăești test 

£• urmei — 
330 de bai p alte zeci de 
perechi de cai — an ră
mas și azi la ccrțCe vethâ- 
lor stăphs. Au rărsai este 
un fel de a rpzze. Intre 
cei circa 500 de coope
ratori czre rncreazâ j£ la

C.A.P. Tg. Frumos mulți 
dintre ei fac aceasta fo- 
losindu-se și de atelajele 
care formal sînt ale coo
perativei din Brăești.

„Cooperativa agricolă 
de producție — precizea
ză statutul C.A.P. — 
drept obiect cultivarea 
comun a pămîntului, 
losirea pe scară largă 
mecanizării, chimizării, 
gațiilor, a științei și teh
nicii înaintate..."

Averea este acum 
mună, pe jumătate și in
teresul este comun — 
prosperitatea membrilor 
cooperativei — dar în bu
nă parte aci fiecare îl rea
lizează cum poate chiar și 
în afara normelor statu
tare.

Posedînd atîtea anima
le 
este 
Se 
100 
tua 
porturi egal — necesar 
la ora actuală — dacă, 
respectînd’j-se principiile 
sacre de organizare a co
operativei agricole, ani
malele de producție ar fi 
ținute la cooperativi.

-Brigada este f onna de 

rațiouaie a forței de ■■»-

are 
in 

fo- 
a 

iri-

co

de muncă, porumbul 
încă netransportat, 

apreciază că numai 
de boi ar putea efec- 
un volum de trans-

următoarea 20 hectare și 
în anii care vor veni e- 
xistă dorința ca ritmul să 
crească pentru a se ajun
ge la 200—300 hectare cu 
vie. Intre cele peste 2 000 
brațe de muncă nu s-a 
găsit însă nici un coope
rator, pînă acum, care să 
accepte să lucreze per
manent în brigada vitico
lă. „Dacă mi se va permi
te să lucrez și la Tg. Fru
mos și o zi pe săptămîna 
să merg la iarmaroc, ac
cept*4. Răspunsul, astfel 
formulat de toți cei soli
citați să lucreze la vii, în- 
tr-un sector ce se vrea a 
fi de bază — este în a- 
fara oricărui comentariu și 
nu are nimic cu litera 
statutului privind normele 
de organizare a muncii te 
c.a.p:

In vară, pe pîrjolul se
cetei, cele 21 hectare cu 
vie nou plantate au fost 
salvate pentru că au fost 
udate de copiii de la 
școală.

In această toamnă di
recția agricolă județeană 
a anga’it un om pen tiu a 
iuc=a pe plugul de des
fundat pentru vie. Nici un 
cooperator nu a vrut să 
bxreze pe p lug.

ziunea inițială a țăranilor 
din Brăești concretizată în 
actul constituirii coopera
tivei în 1962 la lipsa de 
răspundere pentru desti
nele cooperativei ? Ce s-a 
întîmplat pe parcursul a- 
cestor ani ?

Cei dintîi vinovați tre
buie căutați dincolo de 
hotarele satului. îndrumă
rile nefondate ale specia
liștilor, ale organelor ra
ionale și regionale de a- 
tunci, îndrumări în multe 
cazuri luînd forma arbi- 
t rari ului au dat cooperati
vei profile de dezvoltare 
necorespunzătoare, neren
tabile pentru specificul 
comunei. Contrar logicii, 
creșterea bazei producției 
în loc să ducă la mărirea 
valorii zilei muncă, a ac
ționat invers. Cei 12,60 
lei — valoarea zilei-mun-

turi superioare — a pămîn
tului, a bazei materiale pe 
care o posedă, a forței de 
muncă cît și a priceperii 
oamenilor.

Cooperativei din Brăești 
i s-au acordat credite. în 
contul lor I.S.A.R. — în 
baza indicațiilor organelor 
raionale și regionale — 
le-a procurat vaci cu 5 000 
lei bucata. Cum au fost 
vacile, circulă multe pă
reri. Că au fost proaste și 
bătrîne, că au fost nepo
trivite condițiilor de pă- 
șunat pe terenuri fărâmi
țate, în zona de deal etc. 
etc. Cert este că scumpele 
dobitoace au fost de la în
ceput desconsiderate de 
ADAS care nici în ruptul 
capului nu a vrut să le a- 
sigure decît la o valoare 
de 800 lei bucata. Alți 
bani din credite, destul de

dine, susțineau alegerea în 
fruntea cooperativei a u- 
nor oameni pe care nu-i 
cunoșteau și care s-au do
vedit gospodari neprice- 
puți și necinstiți. Oamenii 
aceștia erau comozi, nu 
s-au opus „indicațiilor, nu 
au reclamat dreptul coo
peratorilor de a hotărî sin
guri cc și, cum trebuie fă
cut la ei m sat. La centru, 
cooperativa a fost etiche
tată ca slabă și ferită pe 
cît posibil de privirile in
discrete din afară.

Mi s-a spus că oamenii 
nu au încredere în coope
rativa agricolă. Inexact, 
încredere nu au în oa
menii care conduc trebu
rile cooperativei din Bră
ești, în felul în care este 
organizată aici munca. 
Faptul că sute de oameni, 
poate dintre cei mai har-

brigadier, a sustras un car 
cu porumb ; Vasile Mito
cani, brigadier, a dat la 
un număr de oameni 40 
de care de paie fără apro
barea adunării generale.

Pe lista debitorilor gă
siți la revizia contabilă fă
cută anul trecut — cu de
bite variind între 50—4 000 
lei — cap de listă sînt 
președintele, contabilul șef, 
vicepreședintele.

Biroul nu este întotdeauna 

un sfetnic bun

Pînă acum nu am avut 
motive să cred că sînt ghi-

dinte al Uniunii județene a 
C.A.P. : „Nu am fost de 
mult timp aici (Unitate de 
măsură — anul). Dar, știu 
că nu stau bine".

Firesc, un ziarist cînd 
merge la un om din con
ducerea județului, își 
scoate carnetul și-și no
tează opiniile interlocuto
rului care cuprind date 
noi, pe care nu le aflase 
pînă atunci, despre pro
blema ce-1 preocupă. Cu 
cei doi interlocutori, mai 
sus citați, lucrurile s-au 
petrecut puțin pe dos. 
Și-au notat ei lucrurile pe 
care le-a întîlnit reporterul 
într-o unitate de atâția ani 
îndrumată și condusă de 
dînșii.

Ziaristul nu putea fi 
însă lăsat să plece cu mîna

ca, a

Gad mtal cooperatra

m est* fnrt oprrt pe*tm

cb a ■

Cm s-a ipma la e- 
toapa de ax. de la ade

ÎNSEMNĂRI
Județul Dîmbovița păs

trează inestimabile valori 
folclorice. Pentru o mai de
plină valorificare a acestora. 
Comitetul județean Dîmbo
vița al U.T.C. și Casa crea
ției populare au organizat o 
interesantă ștafetă, intitu
lată sugestiv „Izvoare fer
mecate", care se va în
cheia în luna martie 1969. 
Ea va avea trei faze : 
comunală, zonală, județeană, 
în cele 8 zone folclorice vor 
fi cuprinse toate comunele. 
12 albume, fișe de informator 
și fișe de obiect însoțesc 
ștafeta care va poposi cite 2 
săptămîni în fiecare comună. 
Se vor culege producții lite
rare (basme, legende, snoave, 
proverbe, ghicitori, strigături, 
specii de dramaturgie popu
lare), producții populare, 
doine, cintece bătrinești. 
cîntece de pahar, balade, 
cîntece satirice etc. Prezente 
vor fi în atenția ștafetei obi
ceiurile legate de momente 
însemnate ale vieții omului 
(cîntece și ovații, ovații nup
țiale. funebre), obiceiuri le
gate de sărbătorile anuale 
(colinde, obiceiuri de anul 
nou, cele legate de sărbătoa
rea culesului recoltei, dansu
rile populare, variante de 
brîu, breaza, sirbe, hore, 
jocuri de fete, de flăcăi, că
lușari).

Nestemate populare sînt 
cuprinse în portul popular, 
în modelele de cusături, 
peretare, ștergare, traiste, ii, 
fote, vîlnice etc., care își vor 
găsi locul în însemnările cu
legătorilor. Ei se vor întrece

Rert-s,

„LEGALITATEA" ABUZULUI
(Urmare din pag. 1)

că reaEzată în primul an, 
firi acțiuni de producție 
speciale, doar prin coma
sarea pământurilor și lu
crarea lor în comun — 
vorbesc cum cu se poate 
rcr bine de baza solidă 
de la care plecau. Imediat 
insă. in anul următor, 
and unitatea a început să 
se „dezvolte" conform 
„indicații-or" primite, va
loarea zLei-muncă a co
bori! la 7,70 lei.

Toate sectoarele de pro
ducție tn cooperativa agri
coli sînt dezvoltate avînd 
prim obiectiv valorifica
rea în mod superior și . 
tețe’.eg prin asta veni-I

multișori, au fost cheltuiți 
apoi pentru construirea a 
7 grajduri. „Prețioasele" 
vad puteau rămîne afară ?

Așa s-a făcut că pentru 
caii și boii de muncă nu 
s-au mai găsit bani să se 
construiască adăposturi nici 
azi

Multe și profunde fră- 
mîntări au avut loc în rîn- 
dul cooperatorilor în a- 
oești ani. De ascultat nu 
prea i-a ascultat însă ni
meni. Au fost ani cînd 
centrul raionului se afla 
numai la 10 kilometri, la 
Tg. Frumos. Conducătorii 
de aid însă nici de două 
ori pe an nu au trecut prin 
Brăești. Le trimiteau or-

cotidian

în curînd

VACANTA
DE IARNĂ!

i n er i I o r 
față de

nici, merg să lucreze an de 
an la C.A.P. Tg. Frumos, 
probează afirmația noas
tră.

In amănunt nu știm cum 
au lucrat conducătorii de 
dinainte — s-au schimbat 
destui — dar cei de acum 
se dovedesc a fi nepotri
viți, pentru a restabili în
crederea oamenilor în co- 
opeiativa din sat, încre
derea în izbînda planuri
lor de viitor ce se propun, 
în fruntea listei celor ce 
s-au „înfruptat* din avu
tul obștesc găsim conducă
tori ai unității: Gheorghe 
V. Moldovan, brigadier, a 
fost prins cu un car de 
fîn ; Vasile Sava Ciobanu,

nionist. Acum însă aș vrea 
să cred că la Iași am fost 
urmărit de ghinion. Aș vrea 
să cred că numai datorită 
ghinionului la Direcția a- 
gricolă județeană și la U- 
niunea județeană a C.A.P., 
m-am adresat unor oameni 
cu funcții de răspundere, 
dar care nu cunoșteau si
tuația de la Brăești — una 
din cooperativele agricole 
ale județului — decît în 
general, din auzite.

Tovarășul inginer Danu 
Vasile, director adjunct la 
Direcția agricolă : „Nu am 
fost anul acesta la Brăești, 
dar am aflat că nu stau 
de loc bine...“.

Tovarășul inginer Bou- 
roșu Gheorghe, vicepreșe-

goală. Am avut impresia 
că înseși datele oferite de 
noi le-au permis să formu
leze cîteva considerente.

Inginer Danu Vasile 1 
Lucrurile pot evolua spre 
bine la Brăești cu condiția 
găsirii unor forme mai po
trivite de retribuție, de 
cointeresare. Consiliului de 
conducere să i se dea mai 
multă larghețe în adopta
rea hotărîrilor. Ar trebui o 
așezare mai bună a cultu
rilor, culturi care să nu 
ceară multă muncă și să 
fie rentabile. Lucerna — 
în cultură de sămînță — 
ar putea merge la ei și 
le-ar aduce venituri în jur 
de 4 000 lei la hectar."

Cinemateca bucureșteană
in avanpremieră

După o lungă perioadă, în care răbdarea obișnuiților specta
tori ai cinematecii a fost pusă la grea încercare, sala din b-dul 
Magheru își reîncepe ciclurile de proiecții. între 3 decembrie — 
26 ianuarie vor putea fi vizionate 16 filme, grupate în patru 
teme: „Romane celebre pe ecran**, „Orson Welles", „Greta 
Garbo* și „Filme din țările socialiste". ORHIDEE SĂLBATICE, 
CONTESA WALEWSKA. FEMEIA CU DOUĂ FETE și GRAND 
HOTEL vor readuce pe ecran chipul celei care pentru spec
tatorii dintre cele două războaie a fost „Divina". Un monstru 
sacru al cinematografului zilelor noastre, care cu fiecare apa
riție dezvăluie o altă fațetă a talentului său, Orson V/elles, a- 
pare în PROCESUL, DOAMNA DIN SHANGHAI, UCIGAȘUL 
și MACBETH. WALKOVER (Polonia), DESPRE ALTCEVA 
(Cehoslovacia), PLOAIE DE IULIE (U.R.S.S.), LUNI SAU 
MARTI (Jugoslavia). în cadrul acestui ciclu ne vom întîlni cu 
coi regizori de renume : polonezul Skolimovski și ceha Vera 
Chtilova. în sfîrșit, ultimul cicld se prezintă singur : CRIMĂ 
ȘI PEDEAPSA, CITADELA, OGORUL, DIAVOLUL ÎN CORP. 
Va continua, oare. Cinemateca să prezinte ca și în anii trecuți, 
frumoasele spectacole de duminică dimineața ?

FERMECATE44
în lemn executate la case ve
chi, pe stîlpi de ceardac, pic
turi pe lemn (lăzi de zestre) 
pe pereți, sticlă, ceramică, 
vase etc. Va fi o muncă plină 
de roade, cu satisfacțiile me
ritate. Ștafeta va fi predată 
comunei următoare în cadrul 
unei șezători în care se va 
prezenta „pe viu" roadele 
obținute. In acest fel va 
crește interesul pentru desco
perirea și valorificarea fol
clorului nostru. Juriul va a- 
precia valoarea piesei pre
zentate notînd cu un singur 
calificativ (1—10) atît pe in
formator cit și pe culegător. 
Dacă din motive bine stabi
lite (boală, bătrânețe) infor
matorul nu-$i va putea pre
zenta singur piesa, se va a- 
pela. la un artist amator nota 
urmînd să fie atribuită in
terpretului și culegătorului. 
Comitetul U.T.C., căminul 
cultural și cadrele didactice 
antrenate în această acțiune, 
vor așeza în albumul-șta- 
fetă eșantioane de modele 
de cusături, fotografii ale 
caselor tipice pentru arhi
tectura populară locală, vor 
înăcrie textele culese, astfel 
ca nimic valoros să nu se 
piardă. Sigur că albumele 
sînt importante dar noi nu 
urmărim completarea lor cu 
orice preț, ci strîngerea de 
materiale pentru alcătuirea 
unei monografii fo-lolorice și 
a unei hărți etnografice a 
județului nostru. De aseme
nea, he-âm propus editarea 
unor culegeri de folclor lite
rar, muzical, coregrafic și 
dramatic, a unor albume cu 
cusături populare, orientarea 
specialiștilor muzeelor de 
artă în achiziționarea unor 
obiecte de valoare.

— eliberat din penitenciar după 
executarea unei pedepse de coi 
ani pentru delapidare — s-a an
gajat la Grupul 502 Construcții 
Brașov. Nejustificat, cere schim
barea categoriei de salarizare. 
„Refuzat", Tudorache pleacă la 
Grupul 501 din același oraș. A 
plecat fără să anunțe. Părăsirea 
locului de muncă, deck Suflete 
„caritabile* cei de la Grupul 502 
l-au considerat „transferat*. Du
pă un scurt popas se întoarce de 
unde a plecat și cere încadrarea 
la categoria a VII-a promitind 
că va aduce adeverință de U 
Galați (!) unde a lucrat avînd 
această categorie. Și a doua 
oară are noroc. Este crezut pe 
cuvînt (cum de nu le-o C miro
sind a minciună celor care l-au 
reprimit și care-1 refuzaseră, fi
resc, prima oară, e de neînțe
les !) și încadrat la categoria a 
VTI-a. „Omul cere, de ce să nu-1

!a testaxU ^documentează* d £ 
a 'nat pe costul statului w 
mai zece mii „celelalte rece mii 
steri din banii muncitorilor din 
brigada Ia care am lucrat". Da. " 
T-jdoracbe Dumitru „argumen
tează" : Noi am lucrai Ia acord. 
deci— ete. Și-ei dă cuvin tul de W 
oroare Pentru care este „râs- 
pUtifT ema se cuvine. Si totafL.

Cum se poate trece în canea 
de muncă o calificare nedovedi
tă cu nimic? Ce-au de spus cei A 
care au operat ..avansarea- ?

Două variante ale aceluiași 
aspect : atitudinea de gură-cas- 
că a unora care știu că nu vor W 
plăti nimic din buzunar. Credem 
că se impun precizări în legă tu- 
râ cu cei ce încalcă ..pe ocolite" 
legislația statului. Tolerarea lor 
în continuare este inadmisibilă, a 
Cei care se fac părtași din ..ne- 
glijență", din „neatenție" sau din 
nu știu ce alte „considerente* £ 
trebuie să suporte consecințele.

din
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su-incultă a 
cosmic, pen- 
există

țuire 
fletuiui 
tra că 
apă civilizată. Cu o 
mare fandare 
trimiși în paradisu- 
rile artificiale ale 
lui Baudelaire din 
Reve parisien unde 
natura fusese abolită 
și în locul arborilor 
găseam coloane, în 
loc de stînci, ziduri 
geometrice de mar- 
muri și metal. To
tul devenea stra
niu. simțeam cum 
mi se deschid por
țile paradisului. Stu
dentele premiante în 
liceu lăsau deza
măgite condeiele pe 
hîrtie. Ce să aotezj 
dțn toate 
Auziți : apa 
o mașinărie muzica
lă cu timbre vari
ate. Una are un su
sur 
riie 
impresiei 
cialitate o

și o

eram

astea ? 
devine

ION DROGOREANU
șeful comisiei culturale a 
Comitetului județean Dîmbo
vița al U.T.C.. — subredac- 

ția „Scînteii tineretului

pueril, alta hî- 
senil... Culmea 

de artifi- 
produce 

gheața care e apă 
solidificată și deci 
lipsită de puls, de 
viață, de idee. Tre- 
cînd lă lumea ani
mală se constata că 
porcul pare cinic și 
boul ermetic. ’ ’
e zeu, calul 
un geniu 
Meditația 
stîrnită de către a- 
nimalele colosale: 
elefanții, hipopota
mii, rinocerii, Mo- 
nilmentele de carne

Boul 
atlet, 

subaltern, 
poetică e

xugereaxă trecerea 
de mari eantități de 
pămint la viață, lu
cru indicat de aspec
tul lor pămintos. In 
regnul vegetal, poe
tul poate să asculte 
iarba 
cor cînd 
sublim ! 
din față 
studentele 
te cădeau ] 
ri. Florile 
liric prin 
tatea lor. O 
se taie fără 
Sie.
rezumă

cin tind în 
crește. Era 

Rindurile 
aplaudau, 
premian- 

pe ginda- 
j incintă 

animali- 
floare 
repul- 

An a tomia ei 
purificat a-

tiei, mai ales la des
frunzire. Bradul șl 
palmierul erau, după 
părerea vrăjitoru
lui, copaci juvenili 
și sublimi ; stejarul 
i se părea senil, boa- 
babul părea simbo
lul senectuții, mes
teacănul e un 
plier. Crinul, 
mafroditul, 
roasa din ] 
mirosului 
viciul ; i 
humor ; ---- -— —
gerează textilul. Ei, 
și cînd ajungea la 
Anatomia îngerilor

i tem- 
her- 

chipa- 
pricina 

i sugerează 
garoafa are 
laleaua su-

îngerii nu vorbesc, 
ei cel mult strigă 
Osanna, se ridică 
în sus și în jos ca 
niște ascensoare ce
leste. Cîntă din vio
le ca în 
Anatomia 
mai dădea 
fetelor, 
gerează 
preciza 
în materie de anato
mie nu viața e poe
tică, Ci rigiditatea, 
artificialitatea. Mor
tul e mai frumos 
decît cel viu prin 
impasibilitate. Sîn-

Mallarme. 
umană 

speranțe 
Ochii su- 

mineralul, 
Călinescu.

o arhitectură secre
tă- Dar mașinile ? 
Mașinile prezintă 
interes animistie. Ele 
sugerează o nouă 
formă de viață. Exis
tă un hieratism al 

ele lx- 
prin 
In- 

fra- 
antoma- 

mișcării lor. 
există și 

t mecanică, 
profeso-

automatelor, i 
besc fantezia 
iraționalitate. 
vers, baletul 
pează prin 
tizarea i 
în fond 
o faună 
Azi, zicea 
rul un Beato Ange
lico și-ar transpor
ta în cetate îngerii

PLANETARIUM
natomia animală. 
Are o rețea vascula
ră, o limfă care e 
un fel de sînge ver
zui, o carne rece. 
Emanația plantei 
este organică, nu 
are chimia alcooli
că a parfumelor ar
tificiale. Crinul pen
dulează între sera
fic și demonic, deși 
fără corupția sang
vină produce o in
toxicație care pre
dispune la prerafa- 
elism. Profesorul su- 
rîdea secret și tre
cea mai departe. Pa- 

crinului e 
animală, su- 

o can- 
cărnos. 

pate-

loarea 
acuzat 
gerează adică 
titate, ceva 
Copacii sînt

să te ții ! Fetele 
noastre cădeau în 
melancolie. Ori le 
dădeai pe Kant, ori 
le sileai să asculte 
ceea ce ascultau : 
Nu există, spunea 
profesorul, pornind 
de la Teresa de Avi
la decît un singur 
gen la îngeri ; acela 
neutru. îngerul e 
un copil ambigen 
de epocă prepube- 
rală, suav și inocent. 
EI poate fi gîndit 
numai ca îmbibat 
cp o sevă odoriferă, 
cu un balsam suav. 
Intestinele 
o țevărie 
ca mărul, 
tine vegetale, deco
rative și parfumate.

sale sînt 
fragedă 

din intes-

gele e frumos numai 
dacă e conceput ca 
un puț artezian. In 
ce privește repre
zentările se căuta 
marmura pentru că 
toți zeii sublimi su
feră de anemie. Tu
berculoza este o 
boală poetică, ins- 
piratrice. Se trece 
apoi la lichide. Vi
nul în accepția lui 
primordială e lichi
dul informat de duh 
care mișcă materia. 
Mărul nu e o hrană 
esențială, 
alimente, 
încarnarea
sului perfect, e un 
pseudo-mineral, cu 
formă de geodă, după 
Valăry și Gide are

trecînd la 
rodia este 

univer-

săi cu tramvaiul. 
Un Breugel ar des
crie pe o pînză o 
procesiune de maici 
încălărate pe 
cipede. Și 
departe 
e muzica 
închise într-o cutie. 
Surpriza la o pendu
lă ar fi tocmai ca să 
se animalizeze, hor
căind încet și gîfî- 
ind iute, 
pulsații 
Inima 
partea 
canică.
tia sîngelui, 
intră în sfera auto
matelor. Pe urmă, 
mobilele. Masa e 
patrupedă, aparține 
faunei domiciliului,

velo-
așa mai 

Aristonul 
sferelor

căpătînd 
automate, 

omenească e 
noastră me- 

Cu circula- 
omul

există divinități tu
telare ale easei. Sea- _ 
noul e un cal aim- 3 
plificat. mobilele 
după Baaile. un po
vestitor na pe li tan, A
cad iasăreiaate. Ic- 
strumenteie muzica
le • și ele pot fi cla
sificate și domină 
universul 
Pianul e 
amintește 
secrete ale 
lor. Orga 
mistică, i 
serafimi înlăcrimați, 
îngerii cintă din 
luth. instrument a- 
sexuat. ea să nu răs
colească simțurile. 
Tuba sau trimbița e 
instrumentul simbo
liștilor. Clopotul
produce furtuni au
ditive, un vînt geo
metric modulat. Clo
potarul nu mai poate 
suferi liniștea din 
cauza tunetelor re
petate. Ele duc la o _ 
convertire într-o 
fulgurație de acor
duri. Și așa mai de
parte.

Erau cursuri su
perbe, plecam ame
țit. Am deschis zi
lele trecute noua 
ediție a „Principii
lor de estetică". Că
linescu ne este res- 9 
tituit tot acolo. Ci
tiți cu foame, cu lă- 
comie, poeți ! 
rele nostru ----------

lăsat o cate- Q 
de gînduri...

poetic, 
romantic, 
delirurile 
feeioare- 

e tunător 
viola cere

ne-a 
drală

Vreji„Vreți
să toceli

cunoștință ?“
VIOREL GIURGIU, 21 ani, 

sudor, Gurabarza, Bloc 2 ap. 
3, oraș Brad, jud. Hunedoara 
(ilustrate).

ELENA POPESCU, 22 ani, 
secretară, str. Grigore Preo
teasa 44, ” r 
verse).

MARILE NA CÎUTACU, 17 
ani, elevă, str. -Grigore Preo
teasa 44, Rm. Vîlcea (ilui*

MARIN GHEORGHIȚA, 19 
ani, educatoare, comuna Li
vezi, jud. Vîlcea (diverse).

DINU JEAN ȘTEFAN. 22 
ani, mecanic auto, Bd. 1 
Mai 126, sc. A, ap. 42, Pipe 
A, sector 8 București (litera
tură, diverse).

CUCU......... ......................
metodist, 
haria 7, 
film).

BOTIRLA NASTASIA și 
VIORICA MOLDOVAN, 23 
ani, învățătoare, satul Bu- 
dacul de Sus, comuna Ceta
te, jud. Bistrița-Năsăud (di
verse).

BELECCIU GHIȚA, 24 ani, 
comuna Sîntandrei 132, jud. 
Hunedoara (istorie, ilustrate).

MOLNER INA, 21 ani, 
profesoară suplinitoare, co
muna Ștefan cel Mare, sat 
Mărășești, jud. Vaslui (ilus
trate, fotografii de artiști).

D O B R I N ELISABETA 
CLAUDIA, 25 ani, funcțio
nară, str. Biținți — Drumul 
Taberei, bloc B 1, sc. A, ap. 
17, sector 7 București (ilus
trate, pictură).

DUMITRU IORDACHE, 20 
ani, student, comuna Leor- 
deni-Glîmbocata, jud. Argeș 
(muzică ușoară, cinema, ilus
trate).

POPESCU, 22 ani,
Rrh. Vîlcea (di-

FLORIN, 28 ani, 
str. Boerescu Za- 
Tîrgoviște (istorie,
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Scenă din „Grand Hotel

Anuarul demogra
fic al O.N.U. arată 
că vîrsta medie a 
oamenilor căsătoriți 
este mai mare decît 
a burlacilor, divor- 
țaților sau văduvilor. 
Recordul de longevi
tate medie a fost 
înregistrat în rîndul 
femeilor din Islanda 
(76 ani), iar a bărba
ților — în Elveția 
(71 ani). Vîrsta me
die cea mai scăzută 
se înregistrează la 
femeile din Volta 
Superioară (31 ani) 
și bărbații din Ga
bon (25 ani).

în marea majori
tate a țărilor, vîrsta 
medie este mai mare 
la femei decît 
bărbați.

ză să-l aleagă din- 
tr-un orfelinat din 
Siracuza. în testa
mentul său, Galo a 
specificat că copilul 
,cu ochi albaștri" 
trebuie să fie în vîr- 
;tă de cel mult 8 ani, 
să se căsătorească 
înainte de a împlini 
25 de ani și să-și 
'.ase averea primului 
său fiu.

Primul 
pasageri cu motor- 
rurbină din America 
ie Nord va fi pus în 
circulație la 12 de
cembrie pe linia ce 
leagă orașele cana- 
liene Montreal și 
Toronto. Trenul va 
carcurge distanța de 
539 km. în patru ore» 
!ață de cinci ore ne
cesare actualelor tre- 
îuri râpide.

Foto: GH. GHIACIU

Giuseppe Galo, 
Sicilia., decedat 
curînd, și-a lăsăt 
treaga avere,. în va
loare de 700 de mi
lioane de lire ita
liene, unui copil cu 
„ochi albaștri" pe 
care executorii săi 
testamentari urmea-

Sînt în joc zece mi
liarde de mărci, echi
valentul a 2,5 miliarde 
de dolari. Suma âcea-

sta este revendicată 
de către Peter Tirier, 
un misit de casfe din 
Essen (Republica Fe
derală a Germaniei] 
din partea statulu: 
francez. Adevăratu! 
vinovat este însă Na
poleon. Lui i se im
pută faptul că, îr 
campania sa victo' 
rioasă prin Italia, îr 
anul 1797, ar fi trans 
portat averea familie 
Tirier, de la Veneți; 
la Paris, unde se ma 
află și astăzi, înregis 
trată sub număru 
42 080 700 la banc; 
de Stat a Franței. A 
buziil, dovedit dealt 
fel și printr-o poliț: 
aflată în tezauru 
băncii, a avut loc dii 
pricina certurilor pen 
tru moștenire iscat 
între membri familie 
Tirier. Moștenitor: 
se mai sprijină în ce 
rerSâ lOî și pb testa 
meritul stiămoșiilt 
lor, depozitat — dup 
cum afirmă ei — î 
biblioteca de stat di 
Paris.

Ma- 
arhitect
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Inginer Bouroșu Gheor- 
ghe : „Chestiunea constă 
în forma de cointeresare 
a țăranilor. De aici por
nesc toate. “

Singurul om cu care am 
putut într-adevăr să stăm 
dă voi bă despre Brăești a 
fost medicul veterinar A- 
dam Radomir, director ad
junct la Direcția Agricolă :

— Ați ales o comună 
(am ales ? 1) unde numai 
despre zootehnie nu se 
poale vorbi.

— De ce ?
— A existat puțină pre

ocupare, începînd de ia 
specialiști, care trebuiau să 
fie motorul si terminînd 
cu oamenii. Valoarea zilei- 
muncă nu poate să stimu
leze și oamenii vin atunci 
numai să facă cîteva zile- 
muncă și pleacă.

VIITORUL COMUNEI LOR
— Ce perspective are 

zootehnia la Brăești ?
— Am analizat situația 

lor și exista părerea că ar 
trebui să mai reașezăm 
speciile de animale. De 
altfel, noi am început să 
dezafectăm efectivul de 
taurine. Lor nu o să li se 
dea sarcină de plan.

— Și ce o să se întîm- 
ple ?

— Au grosiere și o să-i 
profilăm pe îngrășătorie 
de taurine, care sînt ren
tabile. Cu porcii la fel. 
Trebuie să le dăm animale 
care nu pun probleme cu 
creșterea și îngrijirea. Oaia 
este un asemenea animal 
pentru ei.

— Dacă ați ajuns la ho-

tarîrea de a desființa ferma 
de vaci de ce le-ați lăsat 
un număr de animale care 
nu mai produc decît pa
gubă ?

— Pentru producție nu 
mai sînt bune. Trebuie sa
crificate. Or, eu am un 
plan de came-casă pe care 
nu am voie să-1 depășesc, 
în tot județul avem circa 
1 300 asemenea animale. 
Aștept 1 ianuaiie ca să 
le dau în planul de carne 
ale anului care vine.

Exact nu am înțeles 
cum devine chestiunea cu 
planul de came-casă. A- 
dică cum ? Cooperativei 
agricole de la Brăești nu-i 
pot fi luate pentru sacri
ficare 40 de vaci bătrîne 
pentru că nu se poate de
păși planul de came-casă, 
dar de la țăranii din ace-1

eași comună au fost luate 
pentru sacrificare, tot anul 
acesta, 124 de taurine ?

Cîtă baza sâ poate pune 
pe îndrumările Uniunii 
județene a C.A.P., ale Di
recției agricole ? Putem fi 
siguri că orientarea care 
se dă producției cooperati
vei de la Brăești este măcar 
acum cea mai potrivită, 
cea mai eficientă ? Greu 
de spus. Un lucru este si
gur. Cu astfel de metode 
de îndrumare lucrurile nu 
se pot schimba.

Și totuși, lucrurile tre
buie schimbate, coope
rativa de la Brăești trebu
ie ridicată în rîndul unită
ților prospere, acolo unde 
îi este locul.

ganizația U.T.C. Tovară
șul prim secretar ‘ne-a re
latat :

Comisia de probleme 
profesionale și sociale ale 
tineretului sătesc — a 
comitetului nostru jude
țean U.T.C. — a studiat 
recent modul în care-și 
desfășoară activitatea ti
nerii tehnicieni din coo
perativele agricole de pro
ducție. Am ajuns astfel la 
concluzia că, în general, ti
nerii tehnicieni agricoli sînt 
integrați în procesul de 
producție și își aduc a- 
portul la îndeplinirea o- 
biectivelor economice ale 
unităților în care lucrează, 
în raport cu grija ce o 
poartă consiliile de condu-

Explicația fluctuației 

tehnicienilor este limpede. 

Măsurile nu sint la fel

Despre realitățile Bră- 
eș țiului, despre proble
mele ridicate în scrisoa
re am avut o discuție și cu 
tovarășul Alexandru Du- 
mitrache, primul secretar 
al Comitetului județean 
U.T.C.—Iași. Am înțeles 
din cele ce ne-au fost re
latate că aci sînt bine cu
noscute cauzele fluctuației 
tehnicienilor în cooperati
vele agricole. Mai puțin 
însă măsurile' de remedi
ere, ele nedepinzînd de or- 

cere față de această cate
gorie de tineri.

în prezent, în cele 113 
cooperative agricole de pro
ducție își desfășoară acti
vitatea 232 tehnicieni, pre
gătiți pentru specialitățile : 
agricultură, horticultură 
și medicină veterina
ră. De la început tre
buie arătat că reparti
zarea lor pe cooperative 
este neuniformă. în C.A.P. 
Focuri, Vatra-Pașcani, Tg. 
Frumos, Belcești, Gorban, 
Drăgușeneni, Țibănești — 
lucrează cite 6—7 tehnici
eni, în timp ce în altele 
numărul acestora este foar
te mic și chiar de loc așa 
cum este cazul la Brătu- 
lești, Ecureni, Roșcani, Vî- 
nători, Popricani, Comar- 
na, Comești, Ciurea și al
tele.

Situația este determi

nată de lipsa de coordo
nare din partea organelor 
de resort, care au trimis 
la școli tineri nu în func
ție de cerințele unității, ci 
pe baza unor criterii de 
rudenie sau a funcțiilor 
deținute în cooperative.

Un alt aspect Unele 
consilii de conducere și 
îndeosebi președinți — la 
Bosia, Totoești, Lungani, 
Strunga, Ciiișcăreni, Hol- 
boca, Prisăcani — tra
tează cu multă ușurin
ță promovarea în func
ții corespunzătoare a ca
drelor cu pregătire me
die de specialitate. Am în- 
tîlnit președinți care au 
luat măsuri de înlăturare 
a acestora din cooperativă. 

Nu puține sînt și cazurile 
cînd consiliile de condu
cere dau cu ușurință dez
legare bursierilor pentru a 
se angaja în alte locuri de 
muncă. Subestimarea cadre
lor medii tehnice este ilus
trată și de faptul că aces
tora nu li s-a încredințat 
răspunderea directă a pla
nului de producție, într-un 
anumit sector, fiind folosiți 
ca simpli îndrumători, aju
toare ale inginerilor sau 
brigadierilor, pentru anu
mite lucrări de birou.

Adunările generale, au 
aprobat încadrarea teh
nicienilor după cum ur
mează : 77 retribuiți nu
mai în zile muncă, 67 în 
zile-muncă și bani, iar 88 
numai în bani. Rezultă de 
aici o mare neuniformita- 
te a retribuției determina
tă atît de valoarea zilei 

muncă ce se realizează în 
fiecare cooperativă, iar pe 
de altă parte datorită mo
dului diferit de înțelegere 
de către consiliul de con
ducere a retribuției fixe în 
bani și zile-muncă.

încadrarea, retribuția 
tehnicienilor s-a făcut fără 
a ține seama de îndrumă
rile U.N.C.A.P. și a altor 
hotăriri de stat care re
glementează salarizarea ta
rifară în funcție de catego
riile de încadrare, pregătire 
și vechime în specialitate, 
ci în mod arbitrar, pe 
bază de „înțelegere'. Si
tuații asemănătoare s-au 
petrecut în Golăești, Bo- 
șia, Gîrbești, Totoești, Do- 
brovăț, Cristești și altele.

In unele cooperative ca 
cele din Tg. Frumos, Ți
bănești, Răducăneni Gro- 
zești, Lunca-Pașcani, Les
pezi, Hărmănești, Lungani 
— șoferii, ca și unii din
tre mecanici — primesc 
salarii lunare între 1 000— 
1 500 lei, plus cîte un nu
măr de 15—20 zile muncă 
în timp ce tehnicienii pri
mesc numai 30 zile-muncă 
a căror valoare totală abia 
se ridică la 500 lei.

în unitățile citate retri
buții asemănătoare cu a 
tehnicienilor mai primesc 
și cooperatorii cu o pregă
tire sub 7 clase elementare 
care îndeplinesc funcții 
administrative mărunte.

Toate acestea au deter
minat o mare fluctuație în 
rîndul cadrelor cu pregă
tire medie. Conform re
partizărilor, în cooperați- 

vele agricole din județul 
Iași, trebuiau să lucreze 
acum 395 de tehnicieni, 
în ultimul timp însă au 
pleca*- din C.A.P. 163 teh
nicieni, ceea ce corespunde 
unui procent de peste 31 
la sută. Consecințele pen
tru producție, pentru evo
luția viitoare a cooperati
velor agricole nu-s greu de 
intuit.

Organizația U. T. C., 

satul și viitorul său

Am prezentat situația co
operativei agricole din 

Brăești. Am căutat să 
pătrundem cauzele pentru 
care această unitate nu a 
reușit să se alinieze ce
lorlalte cooperative agrico
le vecine cu ea din județ, 
din țară, care dezvoltînd 
an de an, noi și puternice 
sectoare de producție, in- 
troducînd agrotehnia mo
dernă au reușit să sporeas
că considerabil producțiile 
la hectar și pe această cale 
să asigure membrilor lor 
venituri de la an la an tot 
mai mari. Se pune între
barea : ce legătură ar pu
tea avea toate acestea cu 
organizația U.T.C. ? Dacă 
organizația U.T.C. ar fi 
putut preveni evoluția ne
satisfăcătoare a cooperati
vei agricole din Brăești ?

Organizația U.T.C. din 
comună numără 230 de 
membri. Sînt aci circa 700 
de tineri. Sigur, nu ei 
poartă răspunderea pentru 
evoluția de pînă acum a 
cooperativei agricole — 
nici activitatea lor în pro
ducție nu este mulțumi
toare. Tinerii însă, deși nu 
au fost investiți cu funcții 
de conducere, sînt răspun
zători în fața viitorului. 
Aici vor trăi ei, aid își 
vor întemeia familii. Copiii 
lor, cei care vor veni, îi 
vor găsi răspunzători de 
tot ceea ce vor înfăptui, 
de tot ceea ce se putea în
făptui și nu s-a înfăptuit. 
Spuneați că soția dum
neavoastră, tovarășe Fi
lip, își iubește meseria, 
că a visat să facă această 
meserie, ca sînteți gata să 
mergeți în orice colț de 
țară pentru a lucra în a- 
gricultură... Este frumos 
să fad asemenea declara
ții, să-ți fixezi asemenea 
nobile țeluri de viață. Tî- 

nărul trebuie însă să și 
lupte pentru realizarea 
lor. Altfel toate nu-s de
cît vorbe goale, intenții și 
pînă la urmă o viață ra
tată.

Știți probabil că starea 
în care se află livada co
operativei din Brăești se 
datorește și soției dumnea
voastră. Ea a lucrat aici 
o bucată de vreme în func
ția de tehnician hortivi- 
ticol — meseria visată. 
Dar după ce încasase 3 
luni retribuția pentru a- 
ceastă funcție ea nu știa 
încă nici unde se află li
vada. „Nu am avut mijloc 
de transport și nu am pu
tut merge la livadăȘi 
doar livada nu se află în 
Alasca, ci pe o colină în 
marginea satului.

Și acesta este un caz din 
3 sută. Nu comitetul U.T.C. 
conduce cooperativa, dar 
de ce acesta nu a organi
zat acțiuni pentru redre
sarea livezii, pentru lucra
rea viilor ? De ce organi
zația U.T.C., avînd cunoș
tință de situația existentă, 
nu a luat inițiativa formă
rii unei brigăzi viticole 
permanente, numai din ti
neri ?

O să spuneți tot dum
neavoastră, tovarășe Filip, 
că în fruntea ei nu se află 
băieți și fete pricepute. 
Intr-un fel aveți dreptate. 
V-ați mai exprimat această 
opinie, dar oare ați uitat 
că și dv. ați fost soli
citat să puneți umărul la 
organizarea unor aseme
nea acțiuni ?

Ați refuzat Poate că au 
mai refuzat și alții. Atunci 
cine vreți să ridice satul ? 
Credeți că printr-o minune 
cooperatorii de la Cobadin 
— la care vă referiți — au 
ajuns la situația prosperă 
de azi ?

Am notat în această pa
gină destule neajunsuri. 
Am numit și cîțiva vino- 

vați. Și cu siguranță că 
mai sînt lucruri ce nu sînt 
în ordine la Brăești. Soli
citați o mai bună retribu
ție pentru tehnicieni. A- 
veți dreptate. Dar numai 
pentru ei ? Și de unde ? 
Cine, dacă nu tinerii în pri
mul rînd cei care au pri
mit o instrucție mai com
pletă — tehnicieni, absol
venții de liceu — ar trebui 
să se bată pentru ca pămîn- 
turile de la Brăești să 
producă la fel ca a mult 
invidiatelor cooperative din 
Dobrogea, din Bărăgan, 
din Banat, a acelor unități 
fruntașe din țară ?

în fața organizației 
U.T.C. de la Brăești se 
deschide un cîmp larg de 
activitate. Tinerii au de 
rezolvat aci probleme 
grele, pentru a ridica co
operativa agricolă, pentru 
a ridica satul.

Intîi de toate cei 230 de 
uteciști prin activitatea lor, 
prin modul exemplar în 
care își vor îndeplini sar
cinile de producție pot 
crea o opinie sănătoasă de 
respectarea întocmai a 
principiilor ce stau la baza 
activității cooperativei a- 
gricole.

Uteciștii trebuie să fie 
intransigenți față de cei 
care — indiferent de func
ția pe care o dețin — 
încearcă să frustreze avu
tul obștesc.

Cu răbdare, cu calm 
fiecărui tînăr trebuie să i 
se explice limpede situa
ția în care se află coopera
tiva, dar mai ales perspec
tivele reale pe care aceasta 
le are, acțiunile imediate 
la care este chemat să-și 
aducă contribuția.

Cei care au încredere în 
viitorul satului lor, și sîn- 
tem convinși că organizația 
U.T.C. va reuși să insufle 
tuturor uteciștilor din Bră
ești această încredere, 
trebuie să-și suflece mî- 

aecile și să treacă la 
treabă.

Toamna viitoare văile 
care despart colinele Bră- 
eștului nu vor fi rîuri de 
lapte și miere dar, finele 
anului viitor trebuie și 
poate să consemneze în
ceputul marilor izbînzi, al 
înscrierii lor pe orbita 
mult invidiatelor coopera
tive agricole fruntașe din 
țară.

Printre altele nu este 
lipsită de importanță pro
punerea făcută de a se 
deschide un șantier al ti
neretului pentru amenaja
rea unui eleșteu. Aveți a- 
tîtea locuri bune, potrivite 
pentru asemenea amena
jări. E drept că satul tre
buie sprijinit și de alte or
gane, de alte instituții. 
Este sigur nejust, este o 
manifestare de grandoma
nie că la Tîrgu Frumos 
să construiești supermaga- 
zin, cu multe etaje, iar ală
turi, la Brăești, la numai 
10 km, magazinul să fie 
într-o cămăruță strimtă în
velită cu paie. Comuna ar 
trebui ajutată să-și cons
truiască un dispensar, să 
se racordeze la linia de cu
rent electric. Pînă atunci 
Insă, este imperios necesar, 
să fie adus aici un grup 
electrogen pentru ca și să
tenii din Brăești să poată 
urmări programele de te
leviziune, de radio. Co
muna trebuie legată cu o 
șosea bună de restul sa
telor. Și în acest sens tre
buie sprijinită.

Sînt multe lucruri de 
făcut la Brăești. Un lucru 
trebuie însă înțeles. Toate 
acestea trebuie făcute de 
oamenii din Brăești. Ti
nerii, organizația U.T.C. 
au în acest sens o răspun
dere aparte. Tinerii trebuie 
să fie cei dintîi care vor 
înfăptui aceste planuri, a- 
ceste obiective în satul lor.

ION ȘERBU

SOSIREA ÎN CAPITALA A DELEGAȚIEI
PARTIDULUI SOCIALIST ITALIAN 

AL UNITĂȚII PROLETARE
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, marți a sosit în Capitală, 
o delegație a Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare for
mată din tovarășii Tullio Vec- 
chietti, secretar general al 
P.S.I.U.P., și Pino Tagliazucchi, 
mgmbru al Comitetului Central, 
șeful secției externe a C.C. al 
JP.S.I.U.P.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, țP 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai Da- -b 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., “ 
Ghizela Vass, șef de secție la a 
C.C. al P.C.R., de activiști de ™ 
partid.

(Agerpres) a

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R. *
Marti, 3 decembrie, tovară

șul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al CC. al P.C.R., a primit de
legația de activiști ai P.C.U.S., 
condusă de S. G. Șcerba- 
kov, adjunct al Secției de știin
ță și instituții de învățămînt a 
C.C. al P.C.U.S., care la in
vitația C.C. al P.C.R. se află 
într-o vizită în schimb de ex
periență în țara noastră.

★

Cu prilejul prezenței în țara 
noastră a delegației de activiș
ti ai Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, condusă de to

ba întîlnire, care s-a des- A 
fășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au participat 
varâșii Ion Teoreanu, 
de secție la C.C. al P.C.R.,

șef W

Vasile Morea, adjunct de șef £ 
de secție la C.C. al P.G.R. A 
fost de față I. S. Ilin, însăr- £ 
cinat cu afaceri ad. interim 
al U.R.S.S. în România.

★ ★

• Au participat tov. Ion Teo- 
reanu, șef de secție la CC. al " 
P.C.R., și activiști de partid.

„DINAMOVIADA" DE VOLEI

Competiția internațională de 
volei „Dinamoviada" a continuat 
ieri în sala sporturilor Dinamo 
din Capitală. La masculin, Dina
mo București a învins cu scorul 
de 3—0 pe Gwardia Varșovia, 
Dinamo Moscova a întrecut cu 
3—1 pe Ruda Hvezda Praga, iar

Dosza Budapesta a dispus cu 
3—1 de Dynamo Berlin. Rezulta
tele înregistrate în turneul femi
nin : Dinamo Moscova — Dosza 
Budapesta 3—0 ; Dinamo Bucu
rești • — Spartak Sofia 3—1 ; 
Gwardia Varșovia — Dynamo 
Berlin 3-—0.

FOTBAL
Ieri, la Geneva, a avut loc tragerea la sorți a sferturilor de 

finală din cadrul competițiilor de fotbal „C.C.E.“ și „Cupa 
cupelor".

Iată ordinea meciurilor în „C.C.E.": Ajax Amsterdam — 
Benfica Lisabona ; A. C. Milan — Celtic Glasgow ; Manchester 
United — Real Madrid sau Rapid Viena ; Spartak Trnava — 
A.E.K. Atena.

Jocurile din „Cupa cupelor": Lyn Oslo — F. C. Barcelona; 
F. C. Koln — Freja ; F. C. Torino — Slovan Bratislava ; Dun
fermline — West Bromwich Albion.

TURNEUL DE LA 
PALMA DE MALLORCA

• In runda a 8-a a tur
neului internațional de șah 
de la Palma de Mallorca, 
marele maestru român Flo
rin Gheorghiu (cu albele) 
l-a învins pe spaniolul Ri
cardo Calvo.

în clasament, pe primul 
Ioc, se află acum singur 
Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) 
cu 7 puncte, urmat de Lar
sen — 6,5 puncte. Florin 
Gheorghiu cu 4 puncte o- 
cupă locul 10.

CAMPIONII MONDIALI 
LA HANDBAL ÎNVINȘL- 

ACASA!

• Disputată la Praga. în- 
tîlnirea internațională ami
cală de handbal dintre se
lecționatele masculine ale 
Cehoslovaciei și Iugosla
viei v-a inebeiat eu «corul 
de Iff—Iff (11—10) in fa
voarea ha nd bal i stil or iu
goslavi.

Subsemnatul Talpă Doi, 
fără domiciliu stabil, fiind 
de profesie, fotbalist, vin 
în fața comisiei de disciplină 
cu următorul memoriu :

Mi s-a făcut o cumplită 
nedreptate, dar mai bine s-o 
luăm de la început. De mic 
copil am îndrăgit jocul cu 
balonul rotund, și am fost 
vreme de 5 ani pe postul de 
centru înaintaș în echipa 
străzii, ce cu onoare am 
creat-o. Am fost pînă nu de 
mult în echipa de fotbal 
„Minerul" Baia de Aries. Nu 
mai sînt aici ci în altă parte 
din următoarele motive : am 
fost profund jignit. Mi se 
spunea că fac beții grosolane. 
E un mare neadevăr : eu nu 
făceam beții ci petreceri sau 
chefuri ceea ce e cu totul 
altceva. Mi se spunea că nu 
veneam Ia antrenamente. E 
drep: că nu mă duceam, dar 
mă antrenam acasă, dacă nu 
credeți întrebați pe gazda 
mea care a fost mereu de 
față. Tovarășii de aici, adică 
de Ia „Minerul* sînt împo
trivă ca eu să studiez. E 
drept că nri-au dat concediu

varășul S. G. Șcerbakov, ''ad
junct al Secției știință și in
stituții de învățămînt al C.C. 
al P.C.U.S., însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, I.S. Ilin, 
a oferit marți după-amiază un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală ministrul industriei fo
restiere și economiei apelor al 
R. 8. Cehoslovace, Hanus Julius, 
care, la invitația ministrului eco
nomiei forestiere, Mihai Suder, 
va face o vizită în țara noastră.

La sosiFe, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți ministrul e- 
Conomiei forestiere, adjuncți ai 
ministrului, membri ai conduce
rii Comitetului de Stat al Apelor.

Au fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București, și membri ai am
basadei.

Marți la amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația Consiliului Na
țional al Femeilor, condusă de 
Marja Ciocan, secretară a Consi
liului, care,, la invitația Uniunii 
democrate a femeilor din Ger
mania a făcut o vizită în R. D. 
Germană.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

centelor adunări o constituie bi
lanțul mult mai bogat al activi
tății desfășurate de organizațiile 
U.T.C. din sectorul nostru, mul
titudinea de fapte, cele mai mul
te realizate, altele propuse, cu 
care comitetele U.T.C. respecti
ve s-au prezentat la dezbateri. 
Aș vrea să subliniez aici acțiu
nile politico-educative organiza
te de Uzinele „23 August" în 
forme variate, atrăgătoare pen
tru tineri. Cele trei cercuri 
care funcționează aici — cadran 
politic, mică enciclopedie politi
că, dezbateri la inițiativa tineri
lor — au însemnat veritabile 
școli de educație comunistă a u- 
tecistilor. In cadrul lor tinerii 
au dezbătut cele mai importan
te aspecte și documente ale po
liticii partidului nostru, s-au in
format asupra politicii și vieții 
tineretului din alte țări. Perso
nalități de prestigiu au fost oas
peți frecvenți în mijlocul aces
tor tineri. De pildă, dr. Victor 
Dimitriu. fostul ambasador al 
României la Parts, a vorbit des
pre situația social-politică a ti
nerilor din Franța, redactori de 
la „Agernres" au conferențiat 
desnre „Tragedia familiei Ken- 
nedv în peisajul social-politic a- 
merican actual" etc. La această 
întreprindere, ca si la altele : 
„Republica" F.M.U.A.B., „Pro
gresul" adunările au însemnat, 
în același timp, o trecere critică 
în revistă a activităților inițiate 
în sprijinul producției, pentru 
continua perfecționare a califi
cării tinerilor, pentru întărirea 
spiritului de răspundere și a dis
ciplinei muncitorești. La Filatu
ra românească de bumbac, în
treprindere în care majoritatea 
covîrșitoare a lucrătorilor o con
stituie fetele, bilanțul a însem
nat o însumare critică a acțiu
nilor întreprinse de organizație 
pe linia educării moral-cetățe-

nești. cu accente specifice pe ți
nută. comportament. viata de 
familie. în cadrul unui cerc ce 
discuții pe aceste teme tinerii au 
avut ca interlocutori juriști, me
dici, psihologi.

— Se știe, desigur, relul Con
sfătuirii pe țară a U.T.C., faptul 
că aceasta, insemnind an suflu 
novator in preocuparea organi
zațiilor U.T.C., a avut și meni
rea să redimensioueze — prin 
extindere — universul de acțiu
ne al organizațiilor, di na miri nd 
întreaga activitate a tineretului. 
Tn ce a constat, succint, efectul 
Consfătuirii în viața organizații
lor U.T.C. din «retorul dv. f

nunchiat 14 W0 de partitipanți. 
din care 6 000 de sportivi rama
tori. desigur' intrat: in probele 
finale. Zic finale, deoarece în 
prealabil avuseseră loc competi
ții sportive la nivelul tuturor 
întreprinderilor și instituțiilor 
din sector. (In paranteză fie 
spus, acțiunea ne-a adus si un 
beneficiu financiar de îCfiW lei. 
din vinzarea biletelor), la ceea 
ce privește turismul — activita
te complet inedită pentru noi — 
as vrea să remarc entuziasmul 
cu care tinerii l-au primit, a- 
detiunea totală a acestora. A- 
proape că nu există întreprinde
re care să nu fi organizat cîte-

deoarece aceasta a însemnat în 
desfășurarea adunărilor noastre 
o trăsătură specifică și funda
mentală, o mare încredere în 
izttnda activităților noastre vii
toare.

— Pentru că tot vorbeam mai 
înainte de bilanț. înțelegem eă 
la nivelul sectorului, conferința 
va însemna un bilanț mai bogat, 
mai rodnic.

— Fără îndoială. Numai că a- 
cest bilanț nu va fi o rumă a 
acțiunilor realizate de or
ganizațiile U.T.C., ci o linte-

Ilf PRMUL UNEI NOI
PEBSPECTIVE

— Evenimentul a marcat ca
pitole noi, atribuții noi cu care 
organizațiile noastre au fost în
vestite. înțeleg prin aceasta, ac-* 
cente serioase asupra activității 
cultural-artistice și recreative a 
tineretului, sportul și turismul. 
La această întrebare ar fi multe 
de răspuns, ținînd cont de locul 
șl rolul lor în recentele bilan
țuri efectuate. M-aș opri numai 
asupra a două puncte : sportul 
și turismuL Și înainte ne preo
cupam de antrenarea tinerilor 
spre terenurile de sport. Acum, 
însă, noțiunea s-a extins, căpă- 
tînd pe merit complementul de 
masă. Aș vrea să rețin atenția 
numai în legătură cu Festivalul 
cultural-sportiv al tineretului 
din sectorul nostru, desfășurat 
în luna aprilie pe baza sportivă 
„Metalul", acțiune care a înmă-

va acțiuni turistice, să nu fi 
participat la numeroasele 
excursii realizate.

— Revenind asupra adunări
lor, ce părere v-au lăsat discu
țiile purtate aici ?

— Am fost profund impresio
nat. Este, după mine, cea mai 
deosebită impresie pe care au 
lâsat-o actualele adunări. Pe 
baza unei largi democrații, tine
rii și-au afirmat, cu maturitate 
și înalt simț de răspundere, 
punctul de vedere, au dezbătut, 
în coordonatele unei adînci 
principialități, cele mai impor
tante și diverse probleme ale 
vieții de organizație, ale mun
cii și vieții lor intime. N-aș pu
tea face exemplificări anume,

ză a întregii noastre activități, 
un bilanț — să-1 numim așa — 
la nivelul de coordonare, cu ac
cent pe analiza critică a calității 
îndrumării acordate de comite
tul U.T.C. al sectorului organiza
țiilor U.T.C. subordonate.

— Asupra căror aspecte va 
insista în mod deosebit confe
rința ?

— Desigur, vom dezbate în 
conferință, în viziunea arătată 
mai sus, diversele aspecte ale 
activității noastre, în școli, în 
instituții, întreprinderi etc. Por
nind, însă, de la ceea ce am 
realizat pînă acum, de la discu
țiile din recentele adunări, nu 
mă îndoiesc că conferința se va 
opri cu precădere asupra contri
buției tinerilor la activitatea de 
producție, asupra îmbunătățirii 
aportului lor, a randamentului

DIN CALENDARUL

COMPETIȚIONAL 

AL SĂPTĂMÎNII

să susțin examen Ia școala 
tehnică din Brad și am reu
șit. Tovarășii socotesc însă 
că nu am reușit pe drept ci 
pentru că am aranjat să joc 
în echipa de aici : ..Aurul" 
Brad. Mai mult chiar, spun 
că am vindut meciul cînd 
am jucat cu „Aurul" lăsînd 
un atacant să șuteze. De fapt

Memoriul lui 
TALPĂ DOI

lucrurile s-au ptrecut alt
fel : Am stopa: mingea la 
vreo 20 de metri de poarta 
noastră, eram singur dar nu 
știu cum... am avut așa... un 
fel de trac și nu am putut 
șuta. Mai mult chiar, nu Știu 
cum am alunecat, si adver
sarul... a marcat gol. Mai 
tirziu am cerut să-mi apro
be dezlegarea ca să joc la

„Aurul" — în fond cine nu 
preferă aurul ? Dezlegarea 
era de la 1 decembrie 
dar eu am plecat mai de
vreme și aceasta nu din alte 
motive ci pentru că am vrut 
să mă iau la întrecere cu 
timpul. Mi se imputa că am 
luat în mod ilegal legitima
ția. Nu e adevărat ! Am ce
rut-o ca să văd dacă numă
rul ei e bine scris pe dezle
gare și... am uitat-o la mine. 
Apoi nu știu cum am pier
dut-o și au găsit-o cei de la 
..Aurul" Brad și o păstrează 
la asociație. Pentru aceste 
motive, neîntemeiate, cei de 
la ..Minerul" au cerut să fiu 
suspendat pe timp de 2 ani, 
ceea cred că ar fi o mare 
greșeală.

Ca stimă.
Talpă Doi
Pentru conformitate

GH. NEAGU

P.S. Orice asemănări cu 
faptele fotbalistului Ion Pan- 
tea. sint absolut... intențio
nate.

ȘAH
© Finala Campionatului 

Republicii Socialiste Româ
nia — masculin : 23.XI—14. 
XII în sala de la Institutul 
de petrol, gaze și geologie, 
zilnic 16,30—21,30.
BASCHET

• Etapă de campionat, ca
tegoria A (f) și categoria B 
(m + f) : duminică 8.XII în 
sălile : Floreasea, Dinamo, 
Giulești.

HANDBAL
© Sala Floreasea : „Repu

blica Socialistă România — 
R.D.G. (m.) seniori, sîmbătă 
7.XII, orele 19.

HOCHEI
• Patinoarul „23 August" : 

Republica Socialistă Româ
nia (tin.) — R.D.G., sîmbătă 
7 și duminică 8. XII.
POPICE
• Concurs de selecție pen

tru lotul republican de ju
niori.

o Sala Voința : Cupa ora
șului București, turneu in
ternațional individual : 7—8 
XII.
TENIS DE MASA

© Campionat de calificare 
pentru juniori și seniori, 
Casa de cultură „Gr. Roșie": 
2—6. XII.

• în „C.C.E.", la Arad : 
Voința — Politzei Viena, 6. 
XII.
VOLEI

• Etapa a IX-a a turului 
campionatului div. A (m+f), 
duminică 8. XII.

• Etapa a Xl-a (ultima) 
campionatul diviziei B (m), 
duminică 8. XII.

în muncă. Vom avea astfel 
împărtășit $i generalizat expe
riența și inițiauvele bune ale 
organizațiilor U.T.C. de ia Uzi
nele ..23 August*. ^Republica*. 
FALU-A-B^ metodele folceite de 
aceste organizații pentru întări
rea dragostei fată de meserie si 
colectivul în care lucrează, a 
simțului de răspundere pentru 
calitatea muncii, a disciplinei de 
producție.

Un accent mai puternic vom 
pune pe activitatea politico-edu- 
carivă. pe cuprinderea a cît mai 
multi tineri în cercurile de dez
bateri politice. Ne vom ocupa, 
de asemenea, de întărirea acțiu
nilor pentru creșterea nivelului 
de cultură generală al uteciștilor 
noștri.

Se va insista, cred, în confe
rință asupra calității îndrumării 
date de comitetul U.T.CJal sec
torului. Numărul mai restrîns al 
activiștilor salariați am încercat 
să-1 suplinim prin antrenarea 
unui larg activ nesalariat; cît de 
bine am reușit ce-ar mai fi de 
făcut — iată un alt obiectiv în 
dezbaterile conferinței, alături 
de dreptul la inițiativă al orga
nizațiilor U.T.C., pe care îl pre
supunem tot mai larg.

— Desfășurată într-un astfel 
de context, pe baza unei aseme
nea problematici abordate, pre
supunem câ conferința se va în
scrie ca un nou «alt, o cotă ca
litativ superioară în activitatea 
organizațiilor U.T.C. din secto
rul dv.

— Noi nu presupunem ; consi
derăm aceasta o certitudine. Ac
tivitatea desfășurată pînă acum, 
rezultatele reieșite din dezbate
rile adunărilor de dare de sea
mă și alegeri ne confirmă folo
sirea unui astfel de atribut. A- 
ceasta este, de altfel, însăși me
nirea conferinței noastre, care 
va avea loc sîmbătă și la care 
am dori să vă considerați in
vitat.

UN CADOU FRUMOS SI UTIL. PENTRU 
FAMILIA DUMNEAVOASTRĂ GĂSIȚI la 
MAGAZINELE UNIVERSALE Si SPECIALIZATE 
ALE cooperativelor DE CONSUM



SUIA PAMLIHTi OE GIIHĂ
Sicilia, și în special sud-estul 

insulei, este aproape complet pa
ralizată de grevele declanșate în 
semn de protest față de ucide
rea a doi muncitori agricoli în 
cursul ciocnirilor de luni de Ia 
Avola dintre poliție și demon
stranți. Greviștii au ridicat bara
je pe șoselele principale care lea
gă provincia Syracuzei de Cata
nia, oprind circulația. Magazinele 
au fost închise în majoritatea o- 
rașelor, iar locuitorii s-au adunat 
în piețe pentru a-și exprima pro
testul.

Sute de telegrame de simpatie 
și sprijin sosesc la sediile sindica
telor siciliene.

In general, în insulă domnește 
o situație foarte încordată. Pen
tru a preveni noi incidente sîn- 
geroase, Ministerul de Interne .a 
qrdonat retragerea polițiștilor de 
la Avola. La Palermo, urmează

Manifestări consacrate
semicentenarului unirii

Transilvaniei
Cu ocazia semicentenarului 

unirii Transilvaniei cu România, 
Ia Ambasada Republicii Socialiste 
România din Pekin a fost organi
zată o conferință de presă. A. 
Duma, ambasadorul României în 
R. P. Chineză a vorbit despre 
semnificația acestui act important 
în formarea statului național uni
tar român.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Comitetului revoluționar orășe
nesc Pekin, ziariști de la Jenmin- 
jibao, Agenția de presă China 
Nouă, Radio și Televiziune, pre
cum și de la alte ziare centrale.

Cu ocazia celei de a 50-a ani
versări a unirii Transilvaniei cu 
România, Comitetul de pregătire 
al Asociației de prietenie ceho-

VIZITA LUI 
CORKIEUU MĂNESCU 

IN IRAK
TEHERAN 3. — Corespon

dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite: Mărfi, au conti
nuat convorbirile oficiale din
tre Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Ro- 
miniei și Ardeshir Zahedi, 
ministrul de externe al Iranu
lui. In după amiaza aceleeași 
zile ministrul de externe al 
României, însoțit de omologul 
său iranian a vizitat studiou
rile cinematografice din Te
heran pe ale căror platouri 
erau în curs de realizare sec
vențe din filmul iranian „E- 
roii“ în regia lui Jean Negu- 
lescu. Marți, ambasado
rul țării noastre, Pavel Silard. 
a oferit o recepție cu p rile fu1 
vizitei la Teheran a ministru
lui afacerilor externe al Româ
niei, la care au participat Ar
deshir Zahedi, ministrul de 
externe, și alți membri ai gu
vernului iranian, senatori și 
deputați, numeroase persona
lități iraniene, șefi ai misiuni
lor diplomatice, ziariști irani
eni și corespondenți ai presei 
străine. Marți seara, ministrul 
afacerilor externe al Iranului, 
Ardeshir Zahedi, a oferit un 
dineu în onoarea ministrului 
de externe al României, Cor
neliu Mănescu. 

să se întrunească Adunarea regio
nală siciliana pentru a examina 
situația și modalitățile de satis
facere a revendicărilor greviștilor. 
Comitetele regionale din Sicilia 
ale P.C.I., P.S.I. și PSXVT. au 
dat publicității comunicate în care 
condamnă reprimarea greviștilor 
și îi cheamă pe muncitori să ma
nifeste vigilență și să continue 
lupta.

La Roma, un grup de parla
mentari comuniști l-au vizitat hmi 
seara pe ministru] de interne, 
Restivo, căruia i-au adresat un 
protest hotărît, cerind adoptarea 
unor măsuri împotriva vinovății?: 
pentru evenimentele de la Avola 
și satisfacerea revendicărilor jus
te ale greviștilor. Grupurile par
lamentare ale P.S.I. și P5XU-P. 
au adresat interpelări guvernului, 
solicitînd lămuriri asupra celor 
petrecute la Avola.

cu România
ilovaco-română a organizat marți 
o seara festivă. Au paitirift oa
meni de cultură și artă, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și Ion Obrado- 
vici, ambasadorul Republici So
cialiste România h Praga, s 
membri ai amabasadei

A urmat apoi un program de 
filme documentare românei

Cu ocazia sărbătoriră 
tenarului unirii Transih-aaiei ca 
România, la Ambasada Rccaiuft 
din Montevideo a avut loc o w-

BONN — Cu prilejui celei 
de-a 50-a aniversări a unirii 
Transilvaniei cu România *- 
cad. Constantin Daicociou. a 
conferențiat Ia Univers.taiee 
din Tubingen în rari— a iA. 
narului de romaotstacă pe 
tema „Cetăți dacice*. An asis
tat la expunere prot Eugen 
Coțeriu. prof. Ha-g-m- direc
torul Institutului de arheclegze 
din Turingen, conferențiari, a- 
sistenți, doctoranzi, stodenți

Un grup de potrioți sud-netaamezi in misiune da luptă.

R. r. UNGAtA. Edificiu nou la Mobocs

Colaborarea sovieto-japoneză

CONGRESULUI 
UNIUNII SOCIALISTE 

ARABE
CAIRO 3. — Corespondentul 

Agerpres, C. Oprică, transmite: 
In aula Universității din Cairo 
cu început luni seara lucrările 
Congresului extraordinar al U- 
niunii Socialiste Arabe (U.S .A.), 
convocat la hotărîrea Comitetu
lui Executiv Suprem al U.S .A. 
in urma incidentelor care au a- 
vut loc recent la Monsourah și 
Alexandria. Pe ordinea de zi a 
Congresului figurează o singură 
problema și anume, examinarea 
împrejurărilor care au determi
nat incidentele studențești.

Deschizînd lucrările, președin
tele Nasser a subliniat că in
cidentele regretabile care au avut 
loc sînt rezultatul acțiunilor u- 
nor elemente ostile aflate în ser
viciile spionajului străin. Tot
odată, președintele a arătat că 
noua lege a învățămîntului are 
drept scop ridicarea la un nivel 
mai înalt a activității universitare.

Referindu-se la actuala si
tuație din Orientul Mijlociu, pre
ședintele Nasser a subliniat că 
R.A.U. întreprinde acțiuni poli
tice în vederea găsirii unei solu
ții pașnice a conflictului. 

lioane ruble pentru întreprin
derile forestiere.

Se pare că perspective la 
fel de mari are colaborarea și 
în alte domenii. Japonia a de
clarat câ dorește să investească 
fonduri importante pentru va
lorificarea zăcămîntului de cu
pru siberian de la Udokan. în 
același timp, apreciază TASS, 
intenția Japoniei de a spori 
importurile de țiței sovietic 
creează perspectiva de a se 
construi o conductă petrolife
ră transiberiană între Tiumen 
și portul Mahodka. Dezvolta
rea colaborării cu Japonia 
pune și problema modernizării 
porturilor sovietice din Extre
mul Orient, precum și a trans
porturilor maritime între cele 
două țări.

Anul trecut. Japonia a ocu
pat primul loc în comerțul 
sovietic cu țările capitalistei 
Schimburile comerciale dintre 
cele două țări a depășit suma 
de 500 milioane dolari.

1P e
REPREZENTANTUL perma

nent al Cubei la O.N.U., Ri
cardo Alarcon, a înmînat se
cretarului general, U Thant, o 
notă de protest in legătură cu 
sechestrarea de către autorități
le venezueliene a navei cubane
ze de pescuit ,.Aleorin“ și reți
nerea membrilor echipajului. £1 
a cerut secretarului general al 
O.N.U. ca nota să fie distribuită 
ca document oficial șefilor dele
gațiilor prezente la actuala se
siune a Adunării Generale.

O notă similară, a anunțat a- 
genția Prensa Latina, a fost dis
tribuită de către ministrul de 
externe al Cubei, Râul Boi. am
basadorilor și șefilor misiunilor 
acreditați la Havana.

POTRIVIT informațiilor ziare
lor americane, cei 3 candidați 
ia postul de președinte al S.U.A. 
au cheltuit în timpul campani
ilor lor electorale aproximativ 
50 milioane dolari. Nixon a chel
tuit 20 milioane dolari, Hump
hrey 10—12 milioane dolari, iar 
Wallace — 10—20 milioane do
lari. în această cifră nu sînt in
cluse sumele cheltuite în dife
rite puncte ale tării în numele 
candidaților la președinție și vice 
președinție. După cum se pre
supune. după socotirea defini
tivă a cheltuielilor, aceste sume 
vor fi cel puțin duble.

Dezbaterile sesiunii O.N.D.
Intervenție românească in Comitetul social, umanitar și cultural

Problemele privind acțiunile 
Organizației Națiunilor Unite 
în cadrul anului internațional 
al drepturilor omului se află 
in aceste zile în dezbaterea 
Comitetului social, umanitar și 
cultural .

Luind cuvîntul în cadrul a- 
oestor dezbateri, delegata Ro
mâniei. Maria Groza, .vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale. a subliniat printre al
tele că „evoluția politică, eco
nomică și socială a lumii con
temporane confirmă valabili
tatea concepțiilor autorilor 
Cartei Națiunilor Unite potri
vit căreia pacea și securitatea 
lumii -nu pot fi asigurate fără 
promovarea și respectarea 
drepturilor și libertăților fun
damentale ale omului. Arătînd 
că „transformările profunde 
care au avut loc în România 
au creat condițiile favorabile 
realizării năzuinței permanente 
a națiunii române, aceea de a 
dobîndi independența, liberta
tea și justiția socială*, repre

NOU INCIDENT 
ISRAELIANO-IORDANIAN

TEL AVIV 3 (Agerpres). — 
De-a lungul liniei de încetare 
a focului dintre Israel și Ior
dania, pe o distanța de 40 km, 
a avut loc în noaptea de luni 
spre marți un violent duel de 
artilerie care au durat 3 ore, 
a declarat un purtător de cu- 
vînt al armatei israeliene, 
Potrivit afirmațiilor sale, 
schimbul de focuri, a fost de
clanșat de artileria iordaniană 
care’și-a concentrat tirul asu
pra instalațiilor militare isra
eliene din valea Iordanului și 
la sud de lacul Tiberiada. Mai 
multe localități israeliene au 
fost atinse de obuzele iordani- 
ene. Nu s-au semnalat pierderi 
de vieți omenești.

★ .
AMMAN 3 (Agerpres). — In 

timpul unui schimb de focuri

s c LI r* -t
LA 9 decembrie se vor des

chide la Paris sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O., lucrările unei Con
ferințe internaționale consacrată 
modului de organizare a pregă
tirii de ingineri necesari în a- 
nul 2 000. Pe agenda Conferinței 
figurează probleme ca schimbă
rile curente în conținutul și me
todele învățămîntului tehnic, 
perfecționarea și împrospătarea 
permanentă a cunoștințelor a- 
cumuiate în timpul studiilor și 
rolul laboratoarelor și al mași
nilor electronice de calcul în 
tnvățămîntul tehnic superior.

La Conferință vor participa 
peste 200 de experți din 60 de 
țări.

LA OSLO a avut loc plenara 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Norvegia, care 
a examinat modul de pregătire 
a alegerilor parlamentare ce ur
mează să aibă loc în toamna a- 
nului viitor. S-a subliniat cu a- 
cest prilej necesitatea întăririi 
forțelor de stînga din mișcarea 
muncitorească norvegiană.

Plenara a adoptat hotărîrea de 
a convoca la 22 martie 1969 con
ferința partidului pentru a dez
bate și aproba noul program al 
P.C. din Norvegia.

PREȘEDINTELE Camerei Re
prezentanților din Cipru, Glaf- 

zentanta țării noastre a decla
rat : „Conștient de responsabi
litatea sa în fața poporului su
veran, statul român nu numai 
că recunoaște și garantează 
largi drepturi și libertăți ce
tățenilor săi, dar este în același 
timp și factorul activ care ve
ghează la respectarea și înfăp
tuirea lor concretă. Fundamen
tată pe recunoașterea și res
pectarea demnității și valorii 
umane, politica statului român 
urmărește în mod constant 
realizarea acelei societăți u- 
mane în care omul, singurul 
făuritor al tuturor bunurilor 
materiale și spirituale, poate 
beneficia în mod liber de roa
dele muncii sale**.

„Promovarea și respectarea 
drepturilor omului — a rele
vat Maria Groza — nu pot fi 
asigurate fără respectarea per
sonalității fiecărui popor, a 
dreptului său de a-și hotărî 
singur soarta și de a dispune 
liber de bogățiile și resursele 
sale naturale**.

israeliano-iordanian avioane cu 
reacție israeliene au bombar
dat orașul Irbid și împrejuri
mile sale, unul din principa
lele centre ale regiunii de nord 
ale Iordaniei, a declarat la A- 
mman un purtător de cuvînt 
al armatei iordaniene. în urma 
bombardamentului, a precizat 
el, 13 persoane au fost ucise și 
17 rănite. Reprezentantul per
manent al Iordaniei la O.N.U., 
Muhammad el Fare, a adresat 
o scrisoare secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, pro- 
testînd împotriva pătrunderii 
unor trupe israeliene în Iorda
nia, la 1 decembrie. Se preci
zează, de asemenea, că Iordania 
a informat Consiliul de Secu
ritate despre noile incidente.

cos Clerides, a avut o nouă între
vedere, cu vicepreședintele Rauf 
Denktash, în cadrul tratativelor 
care au început în luna iunie 
pentru găsirea unei soluții de 
conviețuire pașnică între comu
nitățile greacă șl turcă din 
insulă.

S-a anunțat că săptămîna vi
itoare tratativele vor continua. 
Minoritatea turcă cere ca în 
noua constituție să se prevadă o 
mai largă autonomie în probleme 
administrative și o participare la 
guvernul insulei.

LA MOSCOVA s-a încheiat 
consfătuirea reprezentanților a- 
sociațiilor pentru răspîndwea 
științei și culturii din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria șl U.R.S.S.

ÎN URMA unui decret al gu
vernului Cubei, ziua de 2 de
cembrie a fost pentru prima 
oară sărbătorită ca zi a forțelor 
armate revoluționare. Aceasta 
este o dată importantă în isto
ria revoluției cubane. La 2 de
cembrie 1956, un grup de pa- 
trioți conduși de Fidel Castro au 
debarcat pe țărmul sțid-vestic al 
Cubei (provincia Oriente) de- 
clanșînd lupta de partizani îm
potriva dictaturii lui Batista.

Reluarea cursurilor la 
Colegiul de stat din San 
Francisco a fost marcată 
luni de noi tulburări ca ur
mare a demonstrațiilor de 
protest a unor grupuri de 
studenți împotriva represiu
nilor polițienești și a sus
pendării din posturile lor a 
două cadre didactice. Uni
tăți ale poliției aduse la 
fața locului au desfășurat 
adevărate lupte cu peste 500 
de studenți. Mai mulți ma
ni festanți au fost arestați.

Demonstrațiile de protest 
de la Colegiul de stat din 
San Francisco au început 
la 6 noiembrie. Amploarea 
lor a determinat autorită
țile academice să închidă, 
temporar, acest institut de 
învățămînt superior.

Studenții pakistanezi au 
organizat luni în orașele 
Caraci și Peshawar noi de
monstrații, cerind punerea 
în libertate a fostului mi
nistru al afacerilor externe, 
Zulficar Aii Bhutto, și a al
tor reprezentanți ai opozi
ției, arestați în noiembrie 
în diferite localități din Pa
kistan, relatează agenții 
REUTER. Agenția pakista
neză de presă informează 
că, în baza stării excepțio
nale decretată în țară, au 
fost arestați alți 13 studenți 
și muncitori. în a doua ju
mătate a lunii noiembrie, 
autoritățile au arestat 38 de 
reprezentanți ai opoziției 
sub acuzația de a fi incitat 
studenții Ia demonstrații.

Dezvoltarea 
economiei 

cehoslovace
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genția C.T.K. anunță că Direc
ția de Statistică a R. S. Ceho
slovace a comunicat presei la 
2 decembrie, datele cu privîre 
la dezvoltarea economiei Ceho
slovaciei pe primele nouă luni 
ale anului 1968.

Anul acesta, în producția in
dustrială s-a obținut o creștere 
a producției mărfurilor de larg 
consum, superioară producției 
mijloacelor de producție. La în
treprinderile industriei sticlei, 
ceramică, faianță și textile, rit
mul creșterii producției a înce
tinit.

Veniturile bănești ale popu
lației s-au cifrat la 139,4 mi
liarde coroane, adică cu 10,5 la 
sută mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. Sala
riul mediu a crescut în primele 
trei trimestre de la 1583 coroane 
la 1689 coroane. Cheltuielile 
populației au sporit cu 11,2 la 
sută, față de 5,8 la sută, cît era 
planificat; nivelul prețurilor în 
comerțul cu amănuntul a avut, 
în ultimele luni, o creștere mai 
rapidă.

In domeniul comerțului exte
rior continuă să existe o încor
dare în realizarea balanței de 
plăți deși s-a înregistrat o creș
tere mai rapidă a exportului.

Aeroportul Tunis-Carthage, 
mica insula de luminâ dupâ 
mai bine de un ceas de zbor 
în întuneric, bănuind doar un
deva la o amețitoare distanță 
valurile atît de albastre care 
știam că trebuie să fie ale Me- 
diteranei, nu oferă satisfacție 
nerăbdării noastre de a întîlni 
fascinantul continent african.

Nici aerul umed și răcoros al 
serii de octombrie meditera
nean, nici inscripțiile arabe de 
pe tabelele indicatoare nu 
ne-au putut convinge de reali
tatea faptului. Cu atît mai puțin 
flash-urile, camerele de luat ve
deri și mulțimea agitată de in
vitați și gazde care își strîn- 
geau mîinile schimbînd saluturi 
și urări de bun venit. Luați în 
primire la rîndul nostru, fără 
vorbă multă, am fost transpor
tați spre parcul Koubba, cartier 
rezidențial în care se afla Sta
tul major al Festivalului — Ho
telul Hilton. Ne-am aflat din- 
tr-odată într-o altă lume : șo
seaua străjuită de palmieri în
cremeniți în solemnitatea lor 
protocolară, șirurile de cactuși 
imenși împletiți între ei închi
puind garduri împrejmuitoare, 
movile înalte, perfect rotunjite 
și albe, de un alb strălucitor, 
părînd abia vopsite ; desigur 
locuințe și apoi... restul. Adică 
natura cu armonia ei de parfu- 
muri inimitabile, parfumuri exa
late din florile de portocal, ia
somie, trandafiri și garoafe, se
lectate și distilate apoi pentru 
a realiza acea unică aromă în
văluitoare.

A fost parcă o înțelegere ta-

note ♦risBtkWrT»
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citâ Intre delegați ca omagiu 
terii gazde sau poate— o con- 
formare la moda hippy sau— 
mai precis o irezistibilă efracție 
fată de amețitorul balsam și 
grafia specifică acestor flori, 
decorarea zilnică a veșmintelor 
cu o ghirlandă de iasomie în 
chip de colier, un buchet pus 
la rever sau prins în păr, bu
chete oferite de vînzători am
bulanți la orice coif de stradă.

Abia dimineața ne vom îm
băta privirile de culorile perfect 
si îndrăzneț asortate ale flori
lor și fructelor.

Caravanele de cămile care 
plimbau turiștii de-a lungul pla
jelor pentru a le satisface gustul 
de exotic, muzeul de la Bardo, 
ruinele romane din vestita Cart
hage, oraș cu totul nou, ridicat 
pe locul binecunoscutei cetăți. 
Hammamentul cu edificii din 
„1001 de nopți', cu „Centrul 
cultural internațional’, sublimat 
de oază tropicală amenajată 
pe malul mării, La Marsa cu 
micul castel de marmură roșie, 
Sidi-Bou-Said pe o șerpuitoare 
potecă de-a lungul țărmului, 
au venit să întregească pentru
noi imaginea pe care ne-o fău
risem de acasă despre ceea ce

Mariella Petrescu

intuiam că ar fi „misterele lumii 
africane'.

Au urmat apoi souk-urile din 
cartierul pitoresc Medina al Tu
nisului, adevărată cetate a meș
teșugarilor și artiștilor arabi, 
cu ganguri și străduțe înguste, 
un labirint al freneziei coloris- 
tice de un farmec nemaiîntîlnit. 
Aici ne pierdeam pașii ori de 
cite ori pauza dintre două pro
iecții ne permitea și sorbeam 
cu avidă curiozitate spectacolul 
comerțului de bazar, vrăjiți de 
o lume cu totul nouă.

Nu intenționez desigur o des- 
scriere turistică, vizita noastră 
pe aceste meleaguri fiind oca
zionată de participarea unei 
delegații de cineaști români la 
cea de-a ll-a ediție a Festiva
lului internațional „Zilele cine
matografice ale Cariaginei", 
desfășurată la Tunis.

Nefiind o competiție care 
vine să se adauge nesfîrșitului 
șir de manifestări cinematografi
ce asemănătoare, existente în 
lume, organizatorii au urmării 
favorizarea unei întîlniri amicale 

a tinerilor pasionați de cinema
tograf din țările arabe și afri
cane cu cineaști din lumea în
treagă, pentru a stabili un dia
log lucid, o fraternitate artisti
că și o cooperare fructuoasă 
pentru toți. Neintenționînd rea
lizarea unei competiții palpitan
te și pline de surprize, întîlnirea 
de la Tunis a prilejuit într-ade- 
vâr discuții înflăcărate privind 
cinematograful ca reflectare a 
omului, a preocupărilor și aspi
rațiilor sale.

Spectacolul cel mai interesant 
poate al întîlnirii l-au constituit 
dezbaterile care aveau loc zil
nic în sala de conferințe a Hil- 
ton-ului, între realizatori și zia
riști din toate țările. S-au pur
tat discuții animate, pătimașe, 
pline de pasiune pentru cinema, 
atît ca mod de expresie cît și 
ca instrument de comunicare, 
încrederea vădită în capacita
tea acestei noi aventuri a spi
ritului, care este cea de-a 7-a 
artă, de a exprima realitățile 
vieții și de a face cunoscute as
pirațiile și modul specific de 
viață din țările lor, constituie o 
adevărată profesiune de cre
dință.

Peste 10 țări participante în

Ruinele romane din vestita Carthage.

competiție și alte 30 invitate, 
„hors concours' au prezentat 
pelicule în stare să dea o ima
gine mai mult sau moi puțin 
completă asupra climatului spi
ritual specific fiecăreia.

Programul deosebit de încăr
cat nu ne-a permis vizionarea 
tuturor filmelor, fiind obligați 
să optăm pentru unul sau altul, 
concomitent desfășurîndu-se 
proiecții la mai multe cinema
tografe.

Am admirat un viguros film 
de inspirație istorică amintind 
lupta de eliberare a poporului 
tunisian la sfîrșitul veacului tre
cut, REBELUL, un film psiholo
gic irakian de mare finețe a in
terpretării „La veilleur de nuit*, 
apreciat de juriu, decernîndu-i- 
se „Tânit" de argint (medalia de 
aur neacordîndu-se) și filmul 

tunisian „Mokhtar', film care 
exprimă tendințele noii genera
ții, la 10 ani după dobîndirea 
‘independenței, film încununat 
cu medalia de bronz.

în afara concursului, noul film 
al senegalezului Ousmane Sem- 
bene, laureat al primului Festi
val, „Mandatul' a constituit o 
interesantă incursiune în existen
ța spirituală tragi-comică a 
unei familii. Nu ne-au reținut 
atenția prea multe pelicule pre
zentate în afara competiției, 
multe fiind de o calitate medio
cră, primind cele de obsesie 
erotică. A$ menționa filmul, a- 
merican antirasist „în căldura 
nopții' cu Sidney Potiers, filmul 
francezului Robert Lapoujade 
„Socrate', un film mai puțin re
cent care a reprezentat de ase
menea Franța, „Bătrîna doam

nă nedemnă* după Brecht 
semnat: Rene Allio. Apoi filmul 
indian „Charulata" de Satyajit 
Ray. Noul val ceh a fost repre
zentat de filmul lui Jiri Hanibal 
„Mici tristeți de vară", „Anna 
Karenina" de Al. Zarhi a ono
rat festivitatea de închidere a 
Festivalului. Apoi,. „Cei fără 
speranță" al regizorului ma- 
?hiar, membru în juriu Miklos 
ancso și filmul de debut al 

unui foarte interesant și tînăr 
regizor italian Salvatore Sam- 
peri, „Mergi Mătușă !" cu Lisa 
Gastone și Lou Castel.

Prezentă la Festival ca oas
pete de onoare, doamna Sa- 
doul a prezidat vernisajul ex
poziției de fotografii „Omagiu 
lui Georges Sadoul" care a ina
ugurat Festivalul.

Marie Jose Nat, regizorul ita
lian Luigi Zampa, Anouk Aimee 
și Philippe Noiret, Andrea Kun- 
derlikova și mai puțin cunos
cute la noi vedete ale ecranu
lui african si arab, personali
tăți deosebite a căror cuno
ștință ne-a făcut plăcere, au ur
mărit cu interes desfășurarea 
programului zilnic.

Gala filmului românesc „Ba
lul de sîmbătă seara" în Tunis 
a fost însă pentru delegația 
noastră momentul de supremă 
emoție și satisfacție totodată, 
împreună cu regizorul, filmului, 
Geo Saizescu și alături de par
tenerul meu Sebastian Papaiani, 
am savurat reacțiile prompte 
ale unui public extrem de re
ceptiv și spontan. Aplauzele, 
mulțimea care ne solicita foto

grafii și autografe, numărul 
mare de spectatori care au a- 
sistat la proiecțiile filmului, au 
fost pentru noi tot atîtea moti
ve de bucurie.

Neobosiți, organizatorii, tot 
timpul prezenți printre oaspeți, 
Tahar Cheriaa, directorul Cine
matografiei Tunisiene, mereu 
jovial și veșnic poet, Moncef 
Ben-Ameur, un constant și cald 
prieten al nostru, Jelila Hafsia, 
președinta Clubului Național 
Feminin (organism extrem de 
viu, cu înalte preocupări cultu
ral-educative) sînt doar cîțiva 
dintre cei care ne-au mărturisit 
mulțumirea față de confirmarea 
publică a justeței selecționării 
operate de ei.

Bunele noastre impresii aveau 
să-și găsească împlinirea cu o- 
cazia primirii delegațiilor de 
către Președintele Republicii, 
Habib Bourguiba la „Palais de 
la Pecherie" de Bizerte.

Bizerte, cu vestigiile ei, ne-a 
sugerat amintirea unui episod 
sîngeros al luptei pentru eva
cuarea trupelor de ocupație 
franceze în iulie 1961, cînd o 
celebră bătălie a pus capăt unei 
suferințe îndelungate. Azi, Re
publica Tunisiană vrea să-și 
asume cu seriozitate rolul ei de 
națiune suverană, lăsînd deja 
să apară semnele renovării 
structurii unei societăți hotărîtă 
de a se moderniza. Se simte e- 
fortul imens pentru a învinge 
mizeria și șomajul, ignoranța și 
foamea, luptînd pentru evoluția 
omului liber și demn, căruia i se 
asigură pacea și prosperitatea.
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