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PE ITINERARIILE CALIFICĂRII

I
* Preocupare? E- 

xistă, dar lipsește cu 

desăvîrșire

• De ce nu și te

me despre... O.Z.N. ?

împreună cu tovarășul ingi
ner Dumitru Manoliu, șeful ca
binetului tehnic de la Comple
xul de industrializare a lemnu
lui din Bacău, căutăm să deslu
șim sensul „preocupărilor** con
ducerii combinatului în privin
ța perfecționării calificării lu
crătorilor de aici (în unitățile 
industriale aie municipiiui Ba
cău, în marea lor majoritate, 
discuțiile au fost purtate cu ti
neri care și-au însușit primele 
cunoștințe tehnice de specialita
te direct la locul de muncă).

n.nJ o conferință despre ce v-a 
vorbit ?

Tinărul ridică privirea-n ta
van și încearcă să-și aminteas
că ceva. Intr-un tîrziu. privin- 
du-ne fix in ochi, spune răspi
cat :

— Sincer să fiu, nu-mi amin
tesc nimic...

Continuăm sondajul.
— Eu m-am calificat la locul 

de muncă. Am vrut să merg la 
o conferință, dar nu înțelegeam 
nimic. Lecțiile nu erau pe înțe
lesul nostru, mai ales că se ți-

in manipularea deșeurilor în 
industria de prelucrare a lem
nului** (!). O temă pe cit de rău 
întocmită pe atît de inoportună 
pentru lucrătorii din această fa
brică. De ce nu, și o discuție in 
cadrul cursurilor profesionale 
despre... farfurii zburătoare ?

Ce părere- au tinerii lucrători 
despre oportunitatea unor ast
fel de teme ? Sînt ele pe mă
sura cerințelor ce le impune 
desfășurarea normală a procesu
lui de producție ?

— Eu cred că nu. ne spune

• O piramidă con

struită cu vîrful în NOCIVITATEA
• Dacă veneați a-

turn doi ani...
INIȚIATIVELOR

FANTOMĂ
Iată-ne, la fabrica de mobilă 

a combinatului. în fața noastră 
un tânăr, timid, dar destul de 
sincer în răspunsuri : Andrei 
Albert — tîmplar mecanic.

— Nu-mi aduc aminte sa fi 
fost la vreun curs de acest fel.

în discuție intervine tov. in
giner Manoliu :

— Măi Albert, ia adu-ți amin
te, atunci cînd a ținut tovară
șul inginer Berbescu (Dan Ber- 
bescu, fiind șeful fabricii —

neau laolaltă cu cei care termi
naseră școala profesională și ca
re mai știau cite ceva (Gheor- 
ghe Florișteanu — mașinist).

îl rugăm pe tovarășul inginer 
să ne pună la dispoziție temati
ca după care se țineau conferin
țele în secțiile combinatului. 
Aflăm astfel si subiectul a ceea 
ce aici se numește „conferință“ 
— ținută de inginerul Berbescu, 
si despre care nu-și mai amin
tea nimeni nimic. „Realizări noi

tînărul Gheo-rghe Sofronescu, din 
aceeași fabrică. Nu înțeleg de 
ce nu ni se prezintă teme prac
tico pe care Ie întîlnim în fie
care zi la locul de muncă. Prea 
multă teorie nu trezește intere
sul nimănui.

— La aceste conferințe parti
cipam ca la orice altă ședință. 
Toți erau plictisiți, abia aștep
tau să se termine...

De ce se plictisesc tinerii, de 
ce nu-și amintesc cît de cit de

Columna9 la Iași

problemele tratate cu prilejul 
conferințelor ? Pentru că ei sînt 
adunați în sala de festivități 
unde li se țin conferințe după 
o tematică oarecare, întocmită 
la întîrpplare. Adăugind „măr
turisirile" tovarășului inginer 
Manoliu răspunsurilor primite 
din partea tinerilor lucrători, 
avem o imagine sugestivă a 
lipsei de seriozitate din partea 
factorilor răspunzători, a celor 
chemați să se ocupe în perma
nență de ridicarea nivelului ca
litativ al muncii prestate, ima
gine care ne scutește de orice 
comentariu în acest

Lucruri în același 
dată fidelitate! — 
vreo perspectivă se
la Uzina metalurgică. După a- 
firmațiile inginerului Nicolae 
Leca, șeful secției prelucrări 
mecanice-montaj. din circa 100 
de lucrători înscriși la cursuri
le de ridicare ;
participă decît o 
Și, iată, chiar ei 
Să-i ascultăm.

— Nici n-am
un asemenea curs.
Păcuraru. strungar).

— De fiecare dată, chiar dacă 
vroiam, nu puteam să particip 
pentru că nu există un decalaj 
între diferitele ședințe, la care 
eram obligat să particip, și 
cursurile de ridicare a cilificării 
(Gheorghe Ștefănică, lăcătuș).

— Atîta timp cît Ia cursuri se

sens.
ton — ciu- 
lipsite de 
întîlnesc și
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Continuînd ancheta noastră în care ne propunem să tre
cem în revistă, în întîmpinarea Adunării generale a com
pozitorilor eîteva dintre problemele raporturilor dintre mu
zică și public, înserăm în cadrul ziarului de astăzi cuvîntul 
profesorului Ion Șerfezi, de la Conservatorul bucureștean, 
cunoscut specialist în probleme de pedagogie muzicală, care 
ne pune în lumină un deziderat esențial pentru îmbunătă
țirea procesului școlar de educație muzicală și cuvîntul tînă- 
rului compozitor Eugen Wendel, care subliniază eîteva dintre 
realizările creației românești în domeniul muzicii camerale.

Prof. univ. ION ȘERFEZI

MUZICII LOCUL NECESAR
IN PROGRAMA ȘCOLARA

Cred că este unanim accep
tată ideea că școala de opt ani 
și liceul teoretic trebuie să dea 
elevilor o formare spirituală 
armonioasă și echilibrată, și că 
dezideratul de mai sus este în
făptuit prin contribuția tuturor

Activitatea turistică 
pe traseul unui 

schimb de experiență

Pașii timizi ai debutului->
a calificării nu 
treime. De ce ? 

. dau răspunsul.

știut că există
(Cbiistantin

PETRU G. BRATU

(Continuare tn pag. a lll-a)

persistă, ca și lauda
de sine, de altfel

• Duminică s-au în
cheiat Ia Cluj lucrări- I 
Ie secției a 4-a a Se- | 
minarului național ști
ințific studențesc, în fi 
cadrul căruia s-au S 
dezbătut probleme ac- B 
tuale de diagnostic și m 
tratament medical. în I 
cele două subsecții — ■ 
medicină umană și 
medicină veterinară I 
— au fost susținute g 
peste 40 de comuni
cări științifice ale ■ 
studenților de la in- I 
stitutele de medicină ■ 
și farmacie și institu- - 
tele agronomice din | 
București, Cluj, Iași, 
Timișoara și Tg. Mu
reș.

Au luat parte per
sonalități ale vieții 
medicale din Cluj și 
din țară, numeroși 
studenți.

• Cu prilejul co- " 
memorării a 50 de ani 
de la grevele munci- | 
torilor tipografi din 
13 decembrie 1918, a ■ 
avut loc sîmbătă în . 
sala Clubului Intre- I 
prinderii poligrafice | 
„Oltenia" din Craio
va, o seară festivă. ■ 
Au fost evocate pa- 1 
gini din istoricul ti- *
pografiei craiovene 
după care a urmat un 
program susținut de 
brigada artistică a 
întreprinderii poligra
fice „Oltenia".

• Azi la orele 12, 
se inaugurează, la 
Magazinul „Muzica" 
din Cal. Victoriei nr. 
41—43, o expoziție de 
muzică românească 
organizată de Uniu
nea Compozitorilor 
din Republica Socia
listă România.

Expoziția, care ră- 
tnîne deschisă pînă la 
31 dec. a. c., oglindeș
te, în manuscrise, par
tituri, cărți muzicolo
gice, material didac
tic, fotografii, afișe, 
discuri etc. creația și 
realizările muzicieni
lor români, activita
tea editurii muzicale 
și diversitatea opere
lor compozitorilor și 
muzicologilor noștri.

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

Ăr fî nedrept să spunem că 
în organizațiile U.T.C. din ju
dețul Olt nu s-au desfășurat 
— în această perioadă de ve
ritabilă efervescență a vieții 
de organizație — activități 
turistice, acțiuni menite să a.- 
ducă tinerilor un plus de cu
noștințe, prilej de destindere, 
de călătorie. S-ar împotrivi 
tinerii de Ja I.I.L., „Oltul", 
elevii Grupului școlar 
agricol Slatina, cooperatorii 
de la Vădăstrița - Potcoava 
sau Stoicănești. S-ar împo
trivi, cu siguranță, numeroși 
alți tineri, 
scuze că 
identitatea 
menționa,
fi însă, cel puțin tot atît 
nedrept să susținem că 
ceasta activitate s-a desfășu-

cărora le cerem 
nu le cunoaștem 
exactă spre 

pe merit, aici.

rat sub bunele . auspicii ale 
comitetului județean U.T.C., 
sub îndrumarea promptă și 
competentă a comisiei jude
țene de turism.

Aceștia fiind termenii „e- 
cuației“ — încercăm să ana
lizăm „necunoscutele"... Dis
cutăm cu tovarășul Constan
tin Vasile, șeful secției sport, 
turism și pregătire militară. 
Convorbirea demarează scurt, 
nervos :

— Sînteți mulțumit de ac-

obiectelor ce se studiază în 
aceste școli.

Fiecare obiect de învățămînt 
își aduce contribuția la realiza
rea acestui scop, după natura 
și specificut lui. dar și după 
condițiile pe care școala i le 
oferă prin sistemul ei de orga
nizare: plan de învățămînt, pro
grame, manuale, materiale di
dactice. cadre de specialitate 
etc.

Prin specificul ei artistic, mu
zica are o contribuție importan
tă în educația elevilor. Pe toate 
treptele de dezvoltare a societă
ții, muzica a făcut parte din 
disciplinele studiate în școală. 
Prezența ei în procesul de învă- 
țămînt — împreună cu litera
tura și cu artele plastice — 
constituie ' * 
echilibru, 
noastre, 
caracter 
vilor un ___  _____ ,__  __
de intens.

Ținînd seama de aceste consi
derente, muzica trebuie să fie 
prevăzută după părerea mea ca 
obiect de studiu la toate clase
le din școlile de cultură gene
rală, inclusiv liceul teoretic, 
precum și în școlile de alt pro
fil, bineînțeles, cu o programă 
adecvată specificului acestor 
școli.

în ultimii ani, muzica a avut 
o situație destul de instabilă 
în planurile dfe învățămînt, fapt 
ce nu este de loc în favoarea 
unei educații sistematice a ti
neretului școlar.. T „

■ O astfel:' de schimbare s-a pro
dus și în toamna aceasta, prin 
scoaterea muzicii de la clasa a 
Xl-a din liceul teoretic. Nu cu
nosc nici un argument care să 
justifice această hotărîre.

Ideea de supraîncărcare a 
elevilor nu poate fi invocată în 
acest caz, pentru că Muzica nu 
îngreunează activitatea la nici 
o clasă, ci o ușurează, atît prin 
varietatea conținutului ei, cît 
mai ales prin frumusețea lucră
rilor ce se studiază.

Opinia că muzica ar constitui 
o supraîncărcare la clasa a XJ-a 
este și mai puțin întemeiată, 
deoarece programa acestei cla
se prevede audierea celor mai 
valoroase 
universală

chiar o necesitate de 
mai ales în zilele 

cînd disciplinele cu 
științific solicită ele- 
efort intelectual atît

lucrări din creația 
și românească, cu

Imense rufe albe și 
galbene, spînzurate pe 
garduri și în plin bule
vard, ne anunță ce să 
cumpărăm, în rate sau 
fără rate. A plouat 
peste cîrpele ieftine, au 
trecut mașini și le-au 
stropit cu noroi, ceea 
ce era oarecum de
cent și evita hîrtia a- 
fișului, a devenit ne
suferit. Poate strînge 
cineva batistele între
buințate și ne lasă 
strada cu obraz curat, 
dar nu despre asta 
voiam să scriu.

Cadoul ar trebui să 
fie ceva proaspăt, plin 
de invenție, ceva ce 
au a existat nici anul 
trecut, nici in luna 
noembrie și nici mă
car de luni pînă 
miercuri. De această

condiție se leagă plă
cerea de a-1 primi. Nu 
mai știu cum mai a- 
rată ambalajele noas
tre, dar într-o vreme 
nu mă ineîntau deloc.

lețe multicolore agățate 
de lanțuri argintii de 
brazi dați cu bronz au 
făcut feeria privirilor 
noastre de săptămîna 
aceasta. Nu zăresc încă 
acele foițe desenate,

CADOURI
EUGEN BARBU

Am văzut o pulbere 
de parafină și cite o 
crenguță de brad dea
supra cărților. Au a- 
părut Moș Crăciuni 
roșii, cu scufițe albe și 
lanțuri colorate. Becu-

pline de fantezie în 
care să stea împache
tate stofele noastre, 
sfoara vernil de hîr- 
tie și bumbii de plumb 
cu pecetea particu
lară a magazinelor.

Ar trebui inventate 
niște imense cutii de 
carton, și ele pline de 
împăratul Iernii din 
care să sară confettii și 
serpentine dulci. Cu 
puțină vată aș înzăpezi 
toate vitrinele și cu a- 
jutorul unor păpuși 
mecanice aș atrage a- 
tenția trecătorilor a- 
supra galantarelor. 
Dar, de eîteva ceasuri 
imense cu becuri și cu 
sonerii ce ați spune ? 
Un Țăndărică de lemn, 
înalt de doi metri, miș- 
cînd din mîini și in- 
vitîndu-le la „Sora" ? 
Pe Calea Victoriei 
dacă te-ai trezi cu 
doi robotei electrici 
vorbind din gurile lor 
de fier, te-ar speria, 
oare ?

(Continuare 
In pag. a Il-a)

Anchetă

(Continuare în pag. a IlI-a)
(Continuare în pag. a ll-a)Foto: C. .CONSTANTIN

realizată de
IOSIF SAVA

Examenele se apropie, biblio
tecile universitare sînt frec

ventate tot mai asiduu
ION ANDREIȚA

I
I

• Un nou test pentru echipa reînnoita a handbaliștilor 
noștri.

• Dinamoviada un reușit turneu internațional de volei.
• Hochei : Victorie doar în meciul revanșă ?
• Arbitrii n-au intrat în vacanță...

AZI 9 decembrie 
orele 17, in sala 

Căminului cultural 
din Hotarele

PARTICIPA :
Scriitorii Florența Albu, Gabriela Melinescu, Eugen Barbu, 

Adrian Păunescu și Nicolae Stoian.
Soliștii Maria Ciobanu, Benone Sinulescu.
Taraful și Ansamblul Casei de cultură a studenților din 

București.

„CIBINIUM ’68“ SI JOCUL
CONSECINȚELOR

Citeva experiențe mai 
vechi ne demonstrează că 
tn viața culturală a unor 
localități se petrece adesea 
un fenomen paradoxal. 
Se organizează, cu eforturi 
considerabile, cu mari chel
tuieli de energie și de va
lori materiale, o manifes
tare de amploare, destinată 
unui larg și puternic ecou. 
Aceasta are îndeobște suc
ces, atrage un public nu
meros, aduce realmente un 
suflu nou în realitățile cul- 
tural-artistice ale locului.

Totul durează o zi, două, 
trei, o săptămină. Dar pe 
urmă... Pe urmă, în loc ca 
evenimentul să fertilizeze 
terenul, să stimuleze noi 
inițiative, să determine un 
reveriment de durată in 
activitatea culturală locală, 
ștacheta acesteia coboară 
brusc. Intr-un timp foarte 
scurt, activitatea culturală 
devine chiar mai nesatis
făcătoare, mai străvezie 
decît înainte. Un „calm 
plat", un văl cenușiu aco
peră peisajul vieții spiritu

ale a orașului sau a sa
tului respectiv.

Mărturisesc că, pătrun- 
zînd recent în teritoriul 
cultural al Sibiului, nu 
mi-am putut stăpîni bănu
iala că voi întîlni o stare 
de lucruri asemănătoare cu 
cea descrisă mai sus. Cu 
numai eîteva zile în urmă 
se încheiase primul festival 
„Cibinium ’68", largă ma
nifestare cultural-artistică 
concentrind cele mai sem
nificative forțe ale orașului 
Și ale județului, acoperind

o arie vastă de preocupări. 
Festivalul suprinsese con
certe și recitaluri ale Filar
monicii, ale corului ..Gheor
ghe Dima" ale corului 
„Bach" și ale corului liceu
lui de muzică din Sibiu, 
trei spectacole prezentate 
de secțiile română și ger
mană ale teatrului din lo
calitate (dintre care două

C. SEBASTIAN

(Continuare in pag. a ll-a)
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UN DOCUMENT AL SPIRITULUI
REVOLUȚIONAR DE LUPTA

O expresie a afirmării mișcă- 
rii socialiste în domeniul gîndi- 
rii politice progresiste, o mani
festare înnoitoare în curentul de 
idei ale țării, l-a constituit ela
borarea programelor politice ale 
acestei mișcări. In rîndul aces
tora, alături de programele din 
1886, 1893, 1910, se înscrie „De
clarația de principii" din 9 de
cembrie 1918 a partidului Socia
list, de la elaborarea căreia se 
împlinesc astăzi 50 de ani.

în aceste programe, mișcarea 
socialistă din România a propus 
o serie de soluții proprii pentru 
rezolvarea diferitelor probleme 
ale dezvoltării economice, socia
le și politice ale țării.

în condițiile avîntului revolu
ționar al anilor 1918—1920 — ge
nerat de agravarea contradicții
lor sociale, economice și politice 
ale regimului burghezo-moșie- 
resc, ca urmare a distrugerilor 
provocate de primul război mon
dial, economiei naționale, a în
răutățirii situației materiale a 
maselor populare — proletaria
tul se afirma ca o forță tot 
mai puternică în viața social- 
politică a țării, demonstrîndu-și 
capacitatea sa de a se situa în 
fruntea mișcării progresiste și 
revoluționare, de a imprima 
dezvoltării sociale o orientare 
corespunzătoare intereselor ce
lor ce muncesc. Creșterea avîn
tului mișcării revoluționare s-a 
reflectat și în intensificarea 
luptei politico-ideologice. Ele
mentul nou, caracteristic, al a- 
cestei perioade — în care Parti
dul Social Democrat din Româ
nia și-a schimbat denumirea. în 
noiembrie 1918, în Partidul So
cialist din România — îl consti
tuia întărirea ideologică și poli
tică a aripei revoluționare a 
partidului în lupta împotriva re
formismului, în opoziție cu ele
mentele oportuniste, de dreapta.

La sfîrșitul amilui 1918. în 
sînul Partidului Socialist s-au 
desfășurat largi dtacuții cu pri
vire la adoptarea unui nou pro
gram șl a unei noi tactici de 
luptă a partidului.

în urma discuțiilor purtate 
în numeroase organizații loca
le ale partidului, din București, 
Brăila, Galați, Tumu-Severin. 
Iași, Bîrlad, a presiunilor exer
citate de aripa revoluționară, 
care exprima voința marii mase 
a membrilor de partid, Comi
tetul Executiv al Partidului So
cialist a adoptat proiectul de 
program cunoscut sub denumi
rea de Declarația de principii-, 
publicat în ziarul „Socialismul- 
din 9 decembrie 1918. Declara
ția cons' tuia punctul de ve
dere al Partidului Socialist în 
privința modului cum trebuia 
organizată societatea româ
nească după unirea Transilva
niei cu România. în condițiile

unui nou orizont al vieții social- 
politice care se deschidea in 
fața țării.

Pe plan ideologic „Declarația 
de principii" din 9 decembrie 
1918 oglindea maturizarea poli
tică a mișcării muncitorești din 
România, reprezenta un suc
ces al aripei de stingă asupra 
reformismului și orientarea ei 
spre marxism-leninism.

„Declarația de principii- în
cepea cu enunțarea unor teze 
generale privind dezvoltarea 
capitalismului în România, dez
văluind contradicțiile adinei 
care-d măcinau, agravarea ex
ploatării proletariatului. „Ca
pitalul — se arată in „Declara
ție" — sub toate formele sale, 
de capital cămătăresc, indus
trial, comercial sau agricol, 
zdrobește prin legea neînlătu- 
rabilă a concurenței mica pro
ducție, expropriază pe meseriași 
și pe țăranii proprietari, mă
rind astfel necontenit rîndurfle 
proletariatului-.

se arată clar că scopul final al 
luptei clasei muncitoare este 
instaurarea dictaturii proleta
riatului și înfăptuirea societății 
comuniste. în vederea înfăptui
rii scopului final — preciza 
„Declarația- — Partidul Socia
list va lupta pentru cucerirea 
de libertăți democratice și va 
depune „toate sforțările pentru 
trezirea, educarea și organiza
rea muncitorimii de la orașe și 
sate, pentru a o face conștientă 
asupra idealului comunist. „Pe 
baza acestor principii. „Decla
rația- critica „tactica refor
mistă a partidelor socialiste, 
lupta permanentă pentru refor
me, paleative sociale, credința 
că transformarea socială se va 
înfăptui prin 
fără zguduiri

„Declarația

etape succesive, 
și revoluții*.
de prin.cipii“ nu

a fost lipsită de slăbiciuni. In 
primul rfnd, nu era apreciată

50 de ani
de la Declarația 

de principii
a Partidului

Socialist
din România

..Declarația de principii- sub
linia însemnătatea internațio
nali ac Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, ca deschi
zătoare a unei ere noi în isto
ria umanității. ..Momentul pră
bușirii totale (a burgheziei, nu.), 
deci triumful proletariatului, 
se apropie — subliniază do
cumentul. Revoluția rusă a fost 
primul semnal-. „ Declaratia“ 
cuprindea, de asemenea, ideea 
solidarității cu Partidul Comu
nist Rus și cu partidele revo
luționare din celelalte țări.

Argumentînd necesitatea in
staurării dictaturii proletariatu
lui în România, se subliniază 
importanța luptei pentru „cuce
rirea prin orice mijloace a pu
terii politice din mîinile burghe
ziei române și întronarea dicta
turii proletare în vederea reali
zării idealului comunist-, „De
clarația- se înscrie ca primul 
program oficial al mișcării mun
citorești din România în care

just etapa 9 de dezvoltare în 
fața căreia se afla România 
epocii, considerîndu-se posi
bilă trecerea imediată la revo
luția socialistă și ignorîndu-se 
astfel, etapa prealabilă, a de
săvârșirii revoluției burghezo- 
democratice. Era trecută de 
asemenea, sub tăcere, problema 
alianței 
rănimea .
rația- rezumîndu-se să 
bească, la acest punct, 
despre procesul ruinării 
nimii.

Conducerea Partidului 
cialist, dominată de reformiști, 
s-a dezis, în cele din urmă, de 
..Declarația de principii-, deși 
părăsirea tezelor cuprinse în 
acest document programatic 
a ștîmit o puternică mișcare 
de protest în aînul aripii de 
stingă, în rîndul secțiilor -fo
cale ale partidului socialist și 
ale sindicatelor.

în ciuda inconsecvențelor ei, 
„Declarația de principii- din 9 
decembrie 1918 rămîne ca un 
document important al mișcă
rii noastre muncitorești și so
cialiste, reflectînd frămîntările 
din cadrul partidului socialist, 
al clasei muncitoare din Româ
nia, ascuțirea spiritului revolu
ționar de luptă. Ideile înainta
te cuprinse in „Declarația de 
principii- și în celelalte progra
me elaborate de mișcarea mun
citorească și socialistă și-au gă
sit o strălucită întruchipare — 
și o ridicare pe o treaptă supe
rioară — în programul și po
litica Partidului Comunist Ro
mân. continuatorul celor mai 
bune tradiții de luptă ale popo
rului, conducătorul luptei vic
torioase a maselor largi pentru 
libertate și progres social, pen
tru construirea socialismului în 
patria noastră.

proletariatului cu ță- 
muncitoare. „Decla- 

vor- 
doar 
țără-

So-

SANDU VLAD

FINALA BIENALEI 
„I. L. CA RĂGI A LE
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Un eminent om de teatru, me- 
ditind in cadrul unei intervenții 
publicistice asupra destinelor a- 
matorismului artistic, reamintea 
că termenul vine de la latinescul 
„amo-amare“, care însemnează 
a iubi. Cu alte cuvinte, a fi ar
tist amator vrea să zică a te con
sacra artei din pasiune pură, fără 
vreun alt profit decit propria 
plăcere, fără vreo altă finalitate 
decit cea a actului artistic în
suși. Intr-un sens mai înalt, toți 
artiștii veritabili sini ,,amatori", 
ei nu țintesc laurii sau avanta
jele de ordin material, iar dacă 
ele vin totuși, profesionalizindu-i, 
nu e vorba decit de o implicație 
firească și nu de un țel anume 
urmărit.

Aceștia ar fi termenii ideali ai 
problemei. Numai că, goana după 
rezultate imediate, după cifre 
mari, după materie pentru dănle 
de seamă, compromisese pe a- 
locuri noțiunea, chiar în dome
niul amatorismului propriu-zis. 
Ne-a fost dat, nu o dată, să cu
noaștem instituții cu 30—40 de 
salariați care, potrivit planului 
întocmit de nu știu cine in nu 
știu ce birou, trebuiau să aibă, 
cu orice chip, o echipă de tea
tru, una de dansuri populare, un 
cor ți o brigadă artistică de agi
tație ; oamenii erau aduși cu 
anasina la repetiții, fie că aveau 
sau nu chemare, fie că le plăcea 
sau nu, fie că ar fi preferat sau 
nu să se plimbe, să meargă la 
cinematograf ori să citească. A- 
matorismul artistic se transforma 
in profesionalism pe dos (cu o- 
bligațiile, dar nu Iți cu avanta
jele acestuia), intr-o îndeletni
cire silnică si cronofagă.

Este o adevărată izbindă fap
tul că în ultimii ani aceste prac-

tici s-au rărit pină către dispa
riție. Este o satisfacție rară ca, 
citind în afișele celei de-a cin- 
cea bienale de teatru amator „I. 
L. Caragiale“, că la fazele pre
liminare au luat parte 4 000 de 
formații teatrale, montaje literare 
și recitatori, să știi că această 
cifră este reală, că îndărătul ei 
se ascund intr-adevăr batalioa
nele de adoratori ai Thaliei, de 
novici care oficiază, in temple 
improvizate, spre gloria ei. In a- 
cest sens, finala care a început 
la București este o chintesență, 
care adună nu numai ce e mai 
bun, dar mai cu seamă ce e mai 
reprezentativ, ce exprimă mai 
exact spiritul general al amato-
a

Balada „Gheorghe de la Boiabîrz* în interpretarea amatorilor de 
la Casa de cultură ala Casa de cultură

: în interpretare^ ________ .
municipiului Calați

Foto: C. ABĂRBIERIȚEI

REABILITAREA
UNEI ETIMOLOGII

rismului teatral românesc. Urmă
rind primele spectacole ate finalei 
(care va înșira, de-a lungul a 13 
zile de concurs, 47 formații de 
teatru, 8 teatre populqre, 15 mon
taje literare și 35 participanți in
dividuali), imaginea predominan
tă este aceea a unei intense dă
ruiri, născută în primul rînd din 
contactul din ce în ce mai strîns 
cu intimitatea artei și a culturii, 
contact pe care socialismul l-a 
dăruit tuturor oamenilor. Artiștii 
amatori — muncitori, țărani, e- 
levi, tineri intelectuali — iubesc

teatrul pentru că îl cunosc, pen
tru că se întîlnesc zilnic cu ma
gia lui. Fondurile de zeci de mi
lioane destinate de stat succesu
lui acestei întîlniri rodesc în dra
gostea de frumos a maselor, în 
elanul creației, în înflorirea fără 
seamăn a talentelor.

Ceea ce am văzut pe scena pri
mei zile a finalei se cheamă, fără 
îndoială, pasiune. Fie că e vor
ba de partituri ample și com
plexe, menite să pună în valoare 
talentul și expresivitatea indivi-

duală, cum este aceea a Maria
nei Vasile de la Întreprinderea 
„7 Construcții-montaj din Ga
lați în Melodie varșoviană de 
Leonid Zorin, fie că e vorba de 
simple participări într-un ansam
blu unitar, orchestrat cu emoție 
și acuratețe, ca acelea ale tineri
lor de la Casa de cultură din 
Galați în balada Gheorghe de la 
Boiabîrz de Dominic Stanca, pa
siunea este aceea care le însu
flețește și le înalță în zonele ar
tei. Amatorismul își recapătă, ast
fel, înțelesul său originar. Din 
tîlcul cuvîntului dispare orice 
urma peiorativă, orice nuanță 
care ar vrea să însemne imper
fecțiune, ezitare, diletantism (-dai 
și diletantism vine de la a se 
detecta). Dragostea rotunjește as
peritățile, estompează lipsa de 
experiență, dă strălucire umbre
lor. Este cel dintîi și cel mai im
portant sens al acestei finale.

SEBASTIAN COSTIN

CIBINIUM ’68
(Urmare din pag. I)

LUNI, 9 DECEMBRIE 1968
17,39 — Telex T. V.
17,35 — T. V. pentru specia

liștii din industrie. Ci
clul „Cibernetică-. Cal
culatoarele electronice 
în procesele electro
magnetice.

18,95 — Curs de limba fran
ceză (lecția a 37-a).

18,30 — „Lyceum-.
19,00 — Telejurnalul de sea

ră. Buletinul meteoro
logic.

19.45 — Stop ! — emisiune
pentru 'automobiliști.

20,00 — Zoo — Din viața a- 
nimalelor. Graiul ani
malelor.

20,25 — Arheologia științelor. 
„Zborul spre Lună la 
granița dintre fantezie 
și realitate-.

29.45 — Filmul artistic : „Da 
Capo, Appassionata-.

22,15 — Cronica ideilor.
22,35 — Mari interpreți : 

Sextetul vocal „Luca 
Marenzio- (Italia).

23,00 — Telejurnalul d e 
noapte.

CREA ȚIA MUZICALĂ Șl EDUCA ȚIA
ESTETICĂ A TINERETULUI

Ce scaune
trebuie
scuturate?

Opera de stat din Timi
șoara a reluat, cu succes, pu
ternica dramă muzicală „Nă
pasta", a lui Sabin DrăgoL

Amplificînd conținutul 
iramatic din piesa lui Cara- 
?iale și îmbogățindu-i sen
sul uman prin forța expre
sivă a muzicii, compozito
rul Sabin Drăgoi a pus, prin 
creația sa, bazele dramei 
muzicale românești.

De la premiera din mai 
1928 si pină în zilele noastre 
drama muzicală „Năpasta"

spectacol. merită a fi felici
tat.

Conducerea muzicală, loan 
Keeenovici, a reușit, să ne 
dăruie o bună interpretare 
ji înțelegere a partiturii.

Corurile din actul întîi și 
lin final au fost o surpriză 
oentru auditor, fiind bine 
echilibrate si omogene cu 
xjată greutatea măsurilor 
neregulate în care sînt seri
le. E. Weiser «-a achitat de 
această sarcină.

Colaborarea dintre regizo-

Premieră timișoreană

scurte explicații in legătură cu 
structura si cu încadrarea aces
tor lucrări ia evoluția istorică 
a aode:ății.

Scoaterea muzicii de la cla
sele a Xl-e face ca Însăși con
ținutul acestui obiect de invătă- 
mint ia cadrul procesului de
monstrativ să rănvnă incom
plet, lipsindu-i partea in care 
se preziniă elevilor o sinteză a 
acestei, arte, cu analizări si au
diții corespunzătoare.

Indicația ca aceste activități 
să se facă in Cercul muzical va 
duce ia o inegală pregătire a 
elevilor, deoarece frecventarea 
acestor cercuri nu este obliga
torie.

Cercul muri cai ea si celelal
te cercuri pe specialități — tre
buie să fie după părerea mea 
doar un prilej de completare a 
cunoștințelor Însușite in tim
pul orelor de la <tiase si nicide
cum o posibilitate de a suprima 
orie obișnuite si obligatorii, în- 
locundu-le cu o activitate bene
volă.

Pornind de la ideea că școala

trebuie să asigure elevilor o 
educație muzicală aleasă, baza
tă pe cele mai valoroase lu
crări ale acestei arte, păstrarea 
muzicii la clasele a XH-a tot 
sub formă de audiții explicate 
— e tot nu numai utilă ci chiar 
necesară.

Repet aceste lucruri în an
cheta organizată de „Seînteia 

(tineretului- în întimpinarea 
Adunării generale a compozi
torilor și muzicologilor, pentru 
eă ața cum se spune în sinteza 
publicată acum eîteva zile de 
conducerea Uniunii Compozi
torilor. edueatia muri cală a 
devenit în momentul de față 
una din problemele cardinale 
ale culturii socialiste.

Alături de literatură și artele 
plastice muzica trebuie să de
vină într-adevăr o prezență vie 
în formația intelectuală a tine
relor generații iar printre pro
blemele legate de raporturile 
dintre public și muzică, in dez
baterea Adunării generale, tre
buie să-și găsească loc, după 
părerea mea și problemele edu
cației muzicale școlare.

EUG. WENDEL

i cunoscut multe reluări 
:are au fost primite cu deo
sebită bucurie de public. 
Au contribuit la succesul 
îi artiști de voloare unanim 
recunoscută ca : Gh. Folescu, 
Aca de Barbu, V. Rabega, 
Alfred Alessandrescu și 
multi alții.

Premiera care de astă dată 
i avut loc la Timisoara, ora
șul consacrării compozito
rului, s-a bucurat de o caldă 
orimire din partea 
iui.

întreg colectivul 
rare s-a străduit 
1'—' scurt să realizeze noul

pubilcu-

artistic 
într-un

nd D. Gheorghiu șl sceno
graful D. Popescu a întru
chipat o bună înțelegere a 
acestei drame o interesantă 
prelucrare a tradiției cu mo
dernismul.

Principalele patru roluri 
au fost realizate cu succes 
le M. Grabenian în Anca, 
Nicolae Popescu în Ion, Ni- 
:olae Zaharia în Dragomir 
ji Vasile Hajda în Gheorghe.

Nicolae Popescu în Ion 
Nebunul, a întruchipat o 
bună realizare scenic-voca- 
lă, în monolog și final, ceea 
*e ne face să-1 remarcăm.

DRUM LARG

C. D.

GENULUI CAMERAL

CADOURI
(Urmare 

din pag. I)

Mi-ar place chiar o 
muzică in lifturi, să 
spunem plăci ale co
rului Madrigal, înso- 
(indu-te auditiv spre 
etajele cele mai de 
sus, ca să nu mai a- 
uzi scîrfîitul vechiu
lui tramcar de bloc. O 
suită de globuri u- 
șoare ar putea să dea 
Lipscanilor, să spu
nem. ceva aerian, feeric 
și sărbătoresc dacă nu

cumva s-o fi si făcut 
așa ceva pină acum.

Cu pufină recuzită și 
cu o sută de becuri în 
plus putem să schim
băm fata de iarnă a o- 
rașului. Este un prilej, 
pentru că dacă am in
trat în Luna Cadouri
lor, măcar să ne facem 
și nouă daruri, cum 
zice poetul și ce-i mai 
frumos decit lin bule
vard nins de neon, 
strigînd din vitrinele 
Iui de nichel și cris
tal ?

M-as opri un moment, acum 
in preajma Adunării generale 
a compozitorilor asupra reali
zărilor creatorilor din tara noas
tră în domeniul muzicii de ca
meră. Apariția, în ultima vre
me a unor instrumentiști talen
tat!. cu multă înțelegere pentru 
muzica zilelor noastre, precum

și a unor formații de cameră 
entuziaste, a dat un nou impuls 
creației de acest gen.

Din păcate însă, muzica de 
cameră găsește în cale obsta
colul unei înțelegeri limitate și 
în consecință a unui interes 
scăzut în rîndul publicului larg. 
Se impun eforturi sporite pen-

tru popularizarea acestui gen, 
printr-o activitate susținută de 
mobilizare a iubitorilor muzicii 
spre înțelegerea lui, mai puțin 
spectaculos, dar cu atît mai 
profund.

începînd din cele mai vechi 
timpuri, muzica de cameră ofe
ră nenumărate exemple de son
dare în profunzime a universu
lui interior al oamenilor, sobri- 
tatea ei conferindu-i o capaci
tate de interiorizare sporită. 
Mijloace eficace de sporire a 
interesului general pot fi prin
tre altele, o activitate muzico
logică susținută în presă și 
prin concerte educative, cu pre
cădere în școli, unde există po
tente nebănuite de formare a 
unui public muzical.

Se pot organiza audiții siste
matice în locul aridelor lecții 
de muzică ce se predau în ma
joritatea cazurilor, în prezent 
încurajarea și popularizarea 
formațiilor remarcate prin re
zultate deosebite poate servi și 
la această cauză.

Recent, muzica de cameră ro
mânească a început să fie cu
noscută și peste hotare prin 
turneele, ce-i drept încă prea 
puțin numeroase, ale unor for
mații entuziaste. Un exemplu 
concludent în acest sens, îl con
stituie recentul turneu al for
mației ..Musica-nova-, un exce
lent prilej de propagandă a noii 
creații muzicale de Ia noi. Și 
în acest domeniu se poate în
treprinde mai mult pentru a 
face cunoscută muzica noastră 
în restul lumii. Contactul mai 
strîns cu muzicienii, formații, 
edituri și case de discuri poate 
fi un mijloc eficace în această 
direcție.

Profesiunea noastră de cre
dință trebuie să fie ca prin lu
crări și strădania permanentă 
de apropiere a iubitorilor mu
zicii de acest domeniu să des
chidem pentru cît mai multi, 
căile care duc spre înțelegerea 
acestor comori spirituale.

prerniere dedicate eveni
mentului), recitaluri de 
poezie susținute de poeți și 
actori, pelerinaje la locu
rile cu semnificații în tra
diția culturală a județului 
vernisaje de artă plastică, 
expoziții de artă populară, 
de istorie a cărții și a tea
trului, întîlniri cu perso
nalități științifice și artis
tice originare din ; Sibiu, 
conferințe și mese rotunde, 
spectacole folclorice etc. 
Toate aceste manifestări 
au fost organizate cu minu
țiozitate, au concentrat în 
nucleul lor o serie de per
sonalități proeminente, iar 
în jurul lor un public larg 
și entuziast; așa incit, 
proiectul transformării fes
tivalului într-o acțiune pe
riodică, anuală, s-a dove
dit realist încă de la prima 
ediție.

Se înțelege de la sine că 
o asemenea manifestare a 
pretins un mare efort de 
concepție și organizare. Cu 
atît mai mult cu cit tra
dițiile culturale foarte so
lide ale Sibiului se cam 
estompaseră de la o vreme. 
Bunăoară, teatrul drama
tic sibian, după epoca de 
glorie pe care o trăise, sub 
conducerea artistică a re
gretatului Radu Stanca, 
epocă în care își conturase 
un stil, o personalitate, un 
program estetic propriu, 
intrase în anonimat, pu
ținele spectacole remarca
bile pe care le-a realizat 
de atunci încoace fiind ro
dul unor colaborări întîm- 
plătoare. Cu mișcarea lite
rară a orașului se petrecuse 
un proces asemănător, după 
scurta erupție a „Cercului 
literar de la Sibiu", care a 
intrat în istoria literaturii 
române contemporane, con
tribuind decisiv la defini
rea profilului acesteia. Or
ganizatorii festivalului „Ci
binium ’68“ au făcut, deci, 

efortul neobișnuit de difi
cil de a reinnoda aceste tra
diții întrerupte. Oricît n-am 
fi dorit-o, era de așteptat 
așadar — cunoscînd alte 
întîmplări asemănătoare — 
ca acestui efort să-i urmeze 
„calmul plat" despre care 
vorbeau.

M-am aflat, îns^, în fața 
uneia din acele împreju
rări in care reporterul se 
simte fericit de a-și vedea 
dezmințite previziunile. 
Doar două zile petrecute 
in ambianța culturală si-

biană mi-au dat convin
gerea că, desfășurîndu-se 
în spațiul unor tradiții 
temeinice, al unui entu
ziasm creator care se 
ridică deasupra conjuncturii 
imediate și își cere dreptul 
la permanență, „Cibinium 
’68“ a reprezentat realmente 
doar un punct de plecare, 
un semnal pentru intensi
ficarea vieții spirituale a 
orașului. Teatrul se află 
în pragul unei noi perioade 
din existența sa, în care 
dorința de a se defini va 
evolua spre finalizare ; pre
zența lui Dan Nasta ca 
prim regizor onorific al 
teatrului, existența 
colectiv tînăr, cu 
surse actoricești, 
parea pentru un 
riu național de 
(după „Croitorii cei mari 
din Valahia** de Al. Popes
cu vor urma „Avram Ian- 
cu“ de Lucian Blaga și „Ur
me pe zăpadă** de Paul 
Everac — spectacol-coupe 
— apoi „Alizuna** de Tina 
Ionescu—Demetrian) sînt
garanții ferme în acest sens. 
Filarmonica, sub conduce
rea artistului emerit Henry 
Selbing. are un program 
prestigios și atractiv. La 
Casa de cultură și la Uni
versitatea populară a ora
șului se desfășoară o acti
vitate vie, cunoscută și 
apreciată de un public larg, 
ca și la Muzeul de artă. 
Munca de punere în va
loare a artei populare sibi- 
ene a primit, de asemenea, 
un impuls prețios. Prileju
rile de divertisment desti
nate tineretului sînt și ele 
frecvente : seri — distrac
tive, baluri, reuniuni — 
toate organizate cu gust și 
pricepere.

Iată, așadar, că, în cazul 
festivalului „Cibinium ’68“ 
jocul consecințelor a 
favorabil. Dar „jocul 
secințelor** nu este de 
un joc. El depinde, în 
dul cel mai nemijlocit, de 
măsura preocupării, iniția
tivei și spiritului de orga
nizare al forurilor care răs
pund de destinele culturii. 
Tradiții culturale există 
pretutindeni; condiții ma
teriale care să permită pu
nerea lor in valoare — de 
asemenea. Ceea ce nu exis
tă pretutindeni — așa cum 
există la Sibiu — sînt con
dițiile subiective ale price
perii și entuziasmului. Dar 
ele pot fi create. în acest 
sens. însemnările de față se 
doresc un apel.

unui 
mari re- 

preocu- 
reperto- 
calitate

fost 
con- 
fapt 
mo-

Intr-o călătorie recentă ft- 
cută in județul Botoșani am 
admirat grija organelor lo
cale pentru păstrarea și În
treținerea caselor memoriale 
„Eminescu" și „George Enes- 
cu‘, două mari personalități 
ale culturii românești. Stră- 
bătînd plaiurile botoșenene 
rămîi totuși surprins de dezin
teresul acelorași organe pen
tru niște clădiri, altădată edi
ficii monumentale, astăzi niște 
biete ruine în devenire.

Astfel, în satul Miorcani, 
altă dată reședință comunală, 
fostul conac al poetului Ion 
Pillat s-a transformat intr-un 
spital. Nimic de zis, față de 
necesitatea acestui spital. Dar 
de la cedarea clădirii către 
Ministerul Sănătății și pină 
astăzi nu s-a făcut nici o re
parație, dimpotrivă, s-a stricat 
cit s-a putut mai mult CIteva 
camere stau totuși goale, și 
prin voința forurilor tutelare 
s-ar putea amenaja cel puțin 
o cameră memorială .Ion 
Pillat", mai ales că prin inte
resul directorului școlii, Ar- 
cadie Mihăescu, s-au achi
ziționat eîteva obiecte ce au 
aparținut poetului. De aseme
nea, Parcul a fost lăsat în 
părăsire iar cineva, probabil 
mai inventiv, a dispus tăierea 
celor zece brazi din fața co
nacului. De ce oare această 
neglijență față de bunuri care 
intraseră în patrimoniul sta
tului 7

Și mai rău se prezintă co
nacul din Podriga, odinioară 
faima ținutului. La circa 50 
de metri de șosea, chiar în 
inima satului, se înalță o clă
dire impunătoare, cu două 
etaje, cu foișoare. Pină acum 
cîțiva ani a fost luat în cus
todie de C.A.P., care-și „ame
najase*' sediul in cele 20 de 
încăperi. Astăzi, în fața noas
tră apare ca o ruină : uși și 
geamuri lipsă, parchetul scos 
din saloane, sobele de teracotă 
descompletate, ba, cineva a 
avut îndrăzneala să scoată și 
tabla de pe o porțiune a aco
perișului. Și toate acestea, cind 
căminul cultural se află la 
20 metri distanță instalat 
într-o clădire necorespunzătoa
re !? ! în plus, conacul are și 
astăzi in stare de funcționare 
apă curentă adusă de la vreo 
6 km și canalizare. Situația de 
față ridică întrebarea virtuală: 
Cui îi aparține în fond această 
clădire ? Răspunsul se cuvine 
să aparțină forurilor tutelare 
care, măcar acum în ceasul al 
12-lea, se vor hotărî asupra pa
ternității și destinației acestui 
impozant edificiu.

In comuna Viișoara există, 
de asemenea, un conac cu etaj 
Și 24 de încăperi în cart sînt 
adăpostite magaziile C.A.P.-U- 
lui. De ce oare organele lo
cale nu l-au folosit ca spital, 
cămin cultural sau chiar școa
lă (actualul spital este neîn
căpător, căminul cultural 
funcționează într-o clasă de 
școală, iar școala nouă s-a 
construit abia de un an) ? As
tăzi încă nu ar fi prea tîrziu 
dacă s-ar rezolva „situația" co
nacului întrucît, Ministerul 
Sănătății, după cite se afirmă, 
ar fi trimis o comisie la fața 
locului.

Un caz cu totul aparte îl 
prezintă conacul din centrul 
comunei Coțușca ce aparține 
I.A.S.-ului. Douăsprezece ca
mere mari, un salon de 
150 m. p. și dependințele res
pective sînt folosite astăzi 
de... trei persoane — inginerul, 
contabilul și casierul fermei, 
în timp ce căminul cultural 
(culmea) „funcționează" în
tr-un fost adăpost pentru 
animale ! 7 I Oare n-ar putea 
fi cedat tineretului pentru a-și 
amenaja un lăcaș necesar ce
lor peste 1000 de tineri din 
cele opt sate componente 7 
Ce scaune trebuie, in ultimă 
instanță scuturate pentru a se 
schimba în bine actualele, stări 
de fapt semnalate 7

ȘTEFAN GANESCU

• •••••
BECKET (ambele serii)
Patria (orele 10; 13,30; 17; 
20,30).

PROFESIONIȘTII
Republica (orele 8; 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30), Festival 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21).

MADE IN ITALY
Luceafărul (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21).

TANDREȚE
Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 20,45).

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

COLUMNA (ambele serii)
București (orele 9,15; 12,45;
16,45: 20,15), Melodia (orele 10; 
13,30; 17,30; 21), Modern (ore
le 9; 12,30; 16,30; 20).

ORAȘUL MAGIC
Victoria (orele 9,30; 11,30;
13,45; 15,45; 18,15; 20,45).

CINEMATOGRAFE*» _______________________ _
NOAPTEA

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

ÎNȚELEPTUL DE PE MUN
TELE BLESTEMAT

Lumina (orele 8,45—16,30 în 
continuare; 18,45; 20,45), Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,30).

UN DOLAR GĂURIT
Doina (orele 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30).

PRINȚESA
Union (orele 15,30; 18; 20,30),
Buzești (orele 14; 16; 18; 20). 

ȚARA DE SUB ARIPILE PES
CĂRUȘULUI ; FLORILE GE

RULUI ; ÎN ȚARA INCAȘI
LOR ; DAN NĂZDRĂVAN; 
VIRFURI

Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
Feroviar (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18.45; 21), Excelsior (o- 
rele (8,30; 10,45; 13; 15,15;
17,45; 20), Gloria (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9,30—15,30 în 
continuare; 18; 20,15).

VALEA ALBINELOR 
înfrățirea (orele 15,15; 17,45; 
20).

HOMBRE
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Giulești (o- 
rele 10; 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 9—15,45 în continuare; 
18; 20,15).

DUELUL LUNG
Unirea (orele 15; 17,45; 20,30). 

VEȘNICUL ÎNTIRZIAT
Lira (orele 15,30; 20).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Drumul Sării (orele 15,30; 19). 
TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ ; 
FIUL LUI TARZAN

Ferentari (orele 15,30; 19).

TOTUL PENTRU RÎS
Cotrocemi (orele 15,30; 20,30). 

JUDOKA, AGENT SECRET
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Floreasca (o- 
rele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30).

FETE IN UNIFORMĂ
Volga (orele 9—13,30 în con
tinuare; 16; 18,15; 20,30), Mio
rița (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

SUPERAUTOMATUL
Viitorul (orele 15,30; 20,30).
(la orele 18 — OMUL CARE

L-A UCIS PE LIBERTY 
WALANCE).

SAMURAIUL
Popular (orele 15,30; 20,30). 

FIUL LUI TARZAN
Munca (orele 15,30; 20).

SUFLETE TARI (ambele serii)
Flacăra (orele 15,30; 19).

VIVA MARIA
Vitan (orele 15,30; 18; 20,30). 

TREI COPII MINUNE
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
Progresul (orele 15,30; 20,30).
(la orele 18 — FRAGII SĂL
BATICI).

HEROINA
Pacea (orele 15,30; 18; 20,15). 

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

Crîngași (orele 14,30; 16,30;
18,30; 20,30).

MARIANNA, AGENTUL 0555
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15),
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CONCURSUL 
„CEA MAI BUNĂ 

REVISTĂ ȘCOLARĂ»
Ministerul Tnvâfămîntului, 

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, redac
ția ziarului „Scînteia tinere
tului*, organizează concursul 
pentru „Cea mai bună revis
tă școlară', adresînd tutu- 
for colectivelor de redacție 
din licee și școli profesionale 
invitafia de a participa la a- 
cest concurs. Premierea lu
crărilor se va face în func
ție de :

— conținutul, varietatea, 
originalitatea și valoa
rea textelor ;

— oglindirea cu precă
dere în toate lucrările 
publicate a vieții șco
lare, a vieții tineretu
lui în general;

— diversitatea, actualita
tea, originalitatea și 
interpretarea în mate
rialele științifice ;

— participarea elevilor 
la conceperea și edi
tarea revistei;

— prezentarea artistică 
și grafică.

Cu prilejul acestui concurs 
se vor acorda următoarele 
premii i

— un premiu I — o ex
cursie de 7 zile în fără 
pentru colectivele de 
redacție ;

— un premiu II — obiec
te în valoare de 3 000 
lei;

— un premiu III — obiec
te în valoare de 1 500 
lei.

Colectivele de redacție vor 
trimite revistele cu care do
resc să intre în consurs pînă 
la data de 1 mai 1969 pe 
adresa : „Scînteia tineretului* 
— Piața Scînteii nr. 1.

Duminică, fabrica de hîrtie 
„Bistrița" din Prundul Bîrgău- 
lui a aniversat 200 de ani de 
existență. Adunarea jubiliară a 
fost deschisă de Vasile Moișan, 
secretarul Comitetului de partid. 
Ii». Constantin Herțanu, direc
torul întreprinderii, a făcut un 
la’rg expozeu, în cadrul căruia 
a înfățișat principalele etape 
din viața acestei întreprinderi, 
subliniind marea sa dezvoltare 
în anii de după eliberare a țării. 
Vorbitorul a arătat că astăzi 
fabrica „Bistrița", profilată 
pentru producția de hîrtie su
perioară, este complet recon
struită. Numai în ultimul dece
niu capacitatea întreprinderii 
s-a triplat.

într-o atmosferă de mare 
entuziasm a fost adoptată o 
telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : 
. Sărbătorirea celor donă veacuri 
de Ia darea în exploatare a 
fabricii constituie pentru noi,

cei ce trăim șl muncim aici, o a 
sărbătoare a marilor satisfac- W 
ții generate de frumoasele rea
lizări obținute în anii soclalis- 
mulul, un prilej de a încre- 
dința conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că acti- 4h 
vînd permanent în spiritul indi- 
cațiilor partidului nostru, vom 
milita cu sporită răspundere 
pentru realizarea planului de “ 
producție la toți indicatorii și 
ridicarea calității produselor; 
vom consacra toată energia și g| 
capacitatea noastră creatoare W 
pentru înfăptuirea tuturor sar
cinilor. Vă asigurăm, totodată, 
de deplina noastră adeziune la 9 
politica marxist-Ieninistă a 
Partidului Comunist Român 
pusă in slujba fericirii poporu- 
lui nostru, ridicării patriei 
noastre pe tot mai luminoase 
culmi ale civilizației și progre- W 
suini".

Un nou test pentru echipa reînnoită

a handbaliștilor noștri

(Agerpres)

Pj^caroa tovarășului 
Corneliu Mănescu 
în R. D. Germană

Festival al formații
lor corale de amatori, f

Meciul România R. D. Germană
încheiat cu Scorul de 18-14 (8-9) văzut de

HEINZ SEILER 
antrenorul echipei

R. D. Germane

Nu a fost un meci de clasă 
mare, de nivelul unui campio
nat mondial. Dar amîndouă e- 
chipele se află în perioada de 
pregătire pentru viitoarea edi
ție a C.M., ce va avea loc în 
Franța la începutul anului 1970. 
Echipa României a cîștigat 
pentru că, în repriza a doua, 
s-a angajat mai mult în joc și 
a luptat mai mult. Arbitrul 
suedez Larsson a condus foarte 
bine.

— Care jucători v-au plăcut ?
— Gruia n-a fost ca de obi

cei, totuși, a contribuit la vic
torie. Dacă voi mai arăta că 
portarii, amîndoi, au fost buni, 
pe urmă îmi este mai greu să 
găsesc alți jucători care să se 
impună, să se detașeze de an
samblul echipelor.

— Aveți o echipă tînără; 
credeți în șansele ei la viitorul 
C. M. din Franța ?

— Ne concentrăm, _ nu atît 
pentru „mondiale" cît pentru 
Jocurile Olimpice de la Mun- 
chen. De aceea, jocurile pe care 
le susținem în această perioadă 
contează mai puțin. Nu avem 
în vedere rezultatele imediate. 
Nici n-am adus echipa, și mai 
tînără, pe care o avem și pe

care o pregătim pentru Olim
piadă.
--------LENÂftT LÂftJJdN”

arbitru international (Suedia)

Constat cu plăcere că echipa 
României se află într-un stadiu 
avansat de pregătire pentru C. 
M. din Franța : schimburile 
merg bine, se trage bine, efi
cient la poartă. Formația are 
șanse mari pentru finala „mon
dialelor" din 1970. Oaspeții au 
jucat bine în prima repriză, dar 
în cea de a doua au slăbit rit
mul inexplicabil. Este o for
mație bună, despre care vom 
mai auzi vorbindu-se. In con
cluzie, consider că a fost un 
meci bun, meritul revenind am
belor echipe, care au evoluat 
într-un tempo ridicat, într-o at
mosferă de deplină sportivitate 
pe care o apreciez, un meci 
bărbătesc, fără să fie dur...

Prof. IOAN KUNST- 
GHERMANESCU 

membru al comisiei tehnice 
a F.I.H.

Un mec! mai puternio decît 
cel cu Cehoslovacia, campioana 
lumii. Echipa adversă are în 
componenta sa jucători extrem 
de valoroși, un portar inspirat, 
greu de bătut. Intr-un cuvînt, 
este una dintre cele mai tari 
echipe din lume. Eu nu văd, 
în sezonul acesta, cine-i mai 
poate învinge. Echipa noastră e

Una dintre pătrunderile atît de mult așteptate...
Foto : VIOREL RABA

în curs de formare, nu a atins 
încă, în ceea ce privește armo
nia, sincronizarea în mișcări și 
acțiuni, un stadiu care să ne 
facă să o vedem, deocamdată, 
în viitoarele competiții oficiale 
foarte sus. Jucătorii noștri tre
buie să 
mult de 
exersat

înțeleagă că au încă 
învățat, de studiat, de 
și perfecționat. Nu

vreau să fac nici o remarcă, 
dar politica justă a Federației, 
care infiltrează cu consecvență 
tineretul, care privește în per
spectivă, alegîndu-și pentru 
teste meciuri cu cele mai va
loroase echipe din 
rită menționată și 
atare.

lume — me- 
apreciată ca

I POST-SCRIPTUMUL.. CRONICARULUI

Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a plecat du
minică seara în R. D. Germană, 
unde va face o vizită oficială, la 
invitația ministrului de externe al 
acestei țări, Otto Winzer.

La plecarea din Gara de Nord 
ministrul de externe român a fost 
condus de George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului, de 
ceailalți membri ai conducerii mi
nisterului și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Karl Kormes, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Germane, Joszef Vince, 
ambasadorul Ungariei, și Karel 
Curka, ambasadorul Cehoslova
ciei la București.

• La Nlsăud s-a desfățu- 
rat duminică un festival al A 
formațiilor corale de ama- 
tori din județ. Au prezentat 
selecțiuni din repertoriul lor A 
corul Casei de cultură din 
localitate, corul Căminului 
cultural din satul Liviu Re- 
breanu, formațiilor corale W 
din Feldru, Livezile și altele. 
Festivalul s-a bucurat de 
participarea a numeroși 
oaspeți din județele Cluj, 
Mureș, Maramureș și Su- 
ceava. A

HOCHEI

VICTORIE DOAR
A'

Duminică seara 
în Capitală, acad, 
bei. președintele

s-a înapoiat 
Horia Hulu- 

- - -,--------- Comitetului
pentru energia nucleară, care 
împreună cu un grup de spe
cialiști în fizica nucleară, a fă
cut o vizită în S.U.A. și Ca
nada.

CLUJ 
Luchian

(Agerpres)
Centenarul

• Duminică 
a avut loc la 
onul „Centenarul______
organizat de Comitetul ju- 
dețean pentru cultură și 
artă, filiala Uniunii Artiști
lor plastici și Institutul de A 
arte plastice „Ion Andre- ™ 
eseu". Au vorbit despre crea
ția. viața și rolul pictorului 
în mișcarea artistică roma- W 
nească conf. univ. Daniel 
Popescu, rectorul Institutu- 
Ini de arte plastice „Ion An- M 
dreescu" și criticul de artă 
Petru Comarnescu. Au parti
cipat oameni de artă și cui- 4h 
tură, numeroși studenți. w

dnpă-amiază 
Cluj simpozi- 

Luchian"

ÎN MECIUL REVANȘĂ?
Credem altceva, și anume că ho- 
cheiștii, spre deosebire de fot
baliști, încearcă să ne convingă 
că se simt mai în largul lor în de
plasări. Acasă, dumnealor fac fa
ță, mai ales cînd întîlnesc un ad
versar decis, indiferent de vîrstă. 
Le-or fi plăcînd excursiile cu te
matică ? Mai știi ? Oricum, se 
poate afla adevărul — sînt destui 
numiți să o facă — pot fi gă
site și soluțiile. Nu de alta, da* 
pînă la Ljublijana au rămas zile 
puține și drumul... afirmării, aici 
ne fiind loc pentru plimbăreți, 
nu-i prea scurt.

în vreme ce în sala Floreasca, 
handbaliștii noștri erau aplaudați, 
pentru o victorie prestigioasă a- 
supra „șeptarului" R. D. Germa
ne, două echipe ale hocheiști- 
lor noștri (tineret) la București și 
(seniori) la Rostock, părăseau 
dreptunghiul alb de gheață cu o 
neagră durere în suflet. Așa cre
dem, cel puțin, că s-au aflat în 
ton cu amărăciunea noastră, de
loc închipuită : 3—7 la București 
și 1—8 la Rostock.

S-ar fi putut să fie și mai rău P 
Avem oare motive să ne conso
lăm, ne aflăm iarăși în fața vre
unui accident ? Și apoi, mai avem 
timp, să nu ne grăbim cu con
cluziile, căci mai există... salva
toarea revanșă. Să fim optimiști, 
deci, și să credem că „accidentul* 
se va repara peste noapte P Pînă 
atunci P

Acasă, pe patinoarul din parcul

„23 August", niște copii au în
vins „speranțele" hocheiului no
stru materializate în echipa de 
tineret. E drept, copiii aceștia, ca
re alcătuiesc formația de juniori 
a R. D. Germane, visează ziua și 
noaptea, oră de oră, la antrena
mente sau jocuri, un obiectiv toni
fiant : olimpiada albă de la Sap
poro — Japonia, 1972. Și copiii 
nu-și permit să gîndească nici o 
clipă copilărește, cînd este vorba 
de jocul cu puk pe gheață, așa 
cum fac „bătrînii" noștri, de la 
federația de specialitate, sau mai 
tinerii componenți ai reprezenta
tivei de tineret...

Dar poți oare așa de ușor să 
uiți că nu așa de multă vreme 
selecționata noastră lupta o- 
norabil și era pe punctul de 
a cîștiga grupa secundă a cam
pionatului mondial ? Aceasta oa
re ține de domeniul miracolului ?

V. RANGA

P. S. Aseară, pe patinoarul din 
București, în meciul revanșă, for
mația noastră a reușit o victorie 
cu scorul: 5—3. Se vede treaba 
că noaptea a fost un sfetnic bun...

După un maraton voleibalistic 
de șase zile, ieri a luat sfîrșit, 
în sala Dinamo, ediția din acest 
an a Dinamoviadei de volei. 
Competiție devenită tradițională, 
cea mai importantă întrecere in- 
tercluburi neoficială a continen
tului nostru, turneul a constituit 
un moment important de reafir
mare a școlii voleiului românesc. 
Reprezentanții acestui sport din 
țara noastră, jucătorii și jucă
toarele de la Dinamo, evoluînd 
în compania unor echipe de clu
buri dintr-o serie de țări euro
pene, în care voleiul domină su
premația mondială și olimpică, 
s-au impus în urma unei pregă
tiri superioare din punct de ve
dere tehnic, tactic, fizic și mo- 
ral-volitiv, cîștigînd detașat com
petiția, demonstrînd. în felul a- 
cesta, că voleiul românesc dis-

atîtea „intervenții*, să recunoaștem, de o____  „______înaltă com- 
J____cronicarului nu-i rămîn prea multe de spus. Totuși, sub

scriind în totalitate, ar mai fi de adăugat cîteva semne „minus". 
Așa cum a evoluat pînă acum, echipa noastră lasă încă senzația 
că nu are o personalitate distinctă, nu posedă un stil de joc 
propriu, în orice clipă teama că se poate întîmpla ceva, te ur
mărește. Combinațiile în atac n-au rapiditate, sînt stereotipe, 
lipsite de fantezie și, în consecință, de spectaculozitate, adesea 
prea lente, în așteptarea unei norocoase greșeli a adversarului în 
apărare. Se constată, de asemenea, la echipa noastră, o lipsă de 
preocupare pentru recuperarea balonului în fazele incipiente și, 
de aici, inexistența contraatacurilor fulgerătoare care fac și fă
ceau cîndva frumusețea, deliciul acestui foc. Totodată, exceptînd 
cîteva cazuri, se poate afirma — și aici sînt cele mai mari și 
costisitoare lacune — că jucătorii noștri n-au o pregătire tehnică 
și fizică corespunzătoare. Fără aceasta, nu poate fi vorba de o 
concepție tactică de joc. De aici, o serie de anomalii: nu se 
șutează la poartă de la distanță, din unghiuri și poziții diferite, 
create de circulația mingii și deplasarea jucătorilor pe teren, nu 
există o colaborare intre linia de 9 m și semicerc, jocul nu are 
un ritm susținut, sufocant atunci cînd adversarul e în derută, 
dă semne de oboseală. Aceste cîteva puncte nevralgice pot fi 
considerate de antrenori puncte esențiale în programul pregătiri
lor viitoare. __

VASILE CABULEA

După 
petență,

Dinamoviada

internațional

Arbitrii n-au intrat
în vacanță...

Balonul, cu ace
leași cunoscute peti
ce albe și negre a- 
lerga, pe undeva pe 
la mijlocul terenului 
Dinamo. Pînă cînd, 
la o centrare a lui 
Vasile Pădureanu, 
de pe dreapta. Aurel 
Bentu a marcat, din 
săritură, cu capul. E 
1—0 și discuțiile des
pre... ofsaid au în
ceput cu aprindere. 
Radu Buzdun a pro
mis chiar o contes
tație.

Pe margine. Con
stantin Petrea, și 
alți cunoscuți arbitri 
bucureșteni de fot
bal comentau cu a- 
prindere fazele și se 
amuzau la fiecare 
luft. în teren și în 
jurul lui se aflau 74 
de cavaleri ai fluie
rului. de categorie 
divizionară, care toc
mai încheiaseră 
bele atletice de 
trol.

După seriile 
bei de 1200 m 
4 x 25 și 80 m sprint, 
lungime fără elan și 
20 de flotări, mai ră
măsese fotbalul la 
două porți. Dar, din
colo de toate amă-

pro- 
con-
pro- 
plat,

nuntele de amuza
ment, trebuie spus 
că arbitrii divizio
nari au luat foarte 
în serios această 
ultimă întîlnire a 
lor în acest an 
cu gazonul. Rezulta
tele obținute la pro
bele atletice, riguros 
consemnate de către 
un corp de tehnicieni 
specializați în atle
tism ai Comitetului 
municipal de Educa
ție Fizică și Sport, 
vor constitui puncte 
de plecare în instru
irea ce va fi reluată, 
după o scurtă vacan
ță, la 6 ianuarie. în 
organizarea Colegiu
lui municipal al ar
bitrilor de fotbal și 
sub îndrumarea Co
legiului central al 
F. R. F., concursul 
probelor de control 
a relevat și un as
pect demn de toată 
atenția: probele și 
normele de control, 
pe categorii de vîr- 
stă, sînt mult prea 
vechi și neadecvate 
efortului fizic speci
fic la care este so
licitat, în mod obiș
nuit, un arbitru de 
fotbal în cursul unui

meci. Ce utilitate 
poate avea, de e- 
xemplu, alergarea de 
1200 m plat — o 
probă de efort pre
lungit — sau acele 
flotări în brațe (!?), 
față de lipsa, în to
talitate, a unor pro
be de sprint combi
nate cu elemente de 
distribuirea atenției 
în alergare (poate 
becuri colorate, ja
loane, baloane etc.) ? 
De ce se renunță a- 
tît de greu la unele 
canoane învechite, 
fără eficiență și nu 
se preferă ultimele 
noutăți recunoscute 
și cunoscute chiar și 
la federația de fot
bal ? Adică la orga
nul de specialitate, 
unde poate fi găsit 
chiar și buletinul 
F.I.F.A. nr. 46/1966, 
în care specialistul 
francez Ren6 Masson 
recomandă un com
plex de alergări 
combinate, pe zgură, 
după principiile an
trenamentului cu in
tervale, special pen
tru arbitri ! •>

VIOREL RABA

• RUGBI : Sezonul rugbistic 
pielungit justificat de pregăti
rile meciului cu Franța, a luat 
sfîrșit ieri cu ultimul act al tu
rului campionatului. în Capi
tală s-au desfășurat trei partide 
care au fost aprig disputate în 
ciuda timpului geros, realizîn- 
du-se spectacolul valoric cerut 
de performanța săptămînii tre
cute.

Dinamo, în vervă deosebită a 
surclasat cu 27—6 pe Politeh
nica—Iași, devenind astfel cam
pioană de toamnă. Steaua, care 
și-a asigurat victoria asupra Fa
rului cu 13—6 datorită jocului 
la mînă, ocupă locul secund, iar 
Grivița Roșie — campioana edi
ției trecute, din cauza fluctuației 
de formă din acest sezon — 
două meciuri pierdute și unul 
egal — semnează pînă la primă
vară locul trei, chiar dacă a dis
pus ieri cu 14—5 de Universita
tea Timișoara. Mijlocul clasa-

mentului și-1 împart echipele din 
provincie, lăsînd zona lanternei 
bucureștencelor Constructorul și 
Progresul.

CORNEL VALEANU
• BOX: Spectatorii prezenți 

sîmbătă seara în sala clubului 
sportiv Electroputere au ur
mărit satisfăcuți o foarte dispu
tată gală de box între echipele 
Metalul București și Electropu
tere Craiova, din cadrul semifi
nalei pentru Cupa federației ro
mâne de box.

învinși în prima manșă la 
București, cu o diferență de 11 
puncte, pugiliștii craioveni au 
reușit, de această dată, să cîștige 
cu scorul 28—15 calificîndu-se, 
astfel, în finala competiției în 
cadrul căreia vor avea ca adver
sari pe boxerii de la Farul 
Constanța.

V. RAVESCU

de volei
• La întrecerile feminine

* o participare valoroasă.

• Excelenta comportare a 
echipelor clubului de pe șo
seaua Ștefan cel Mare.

• Printre învinsele dina- 
movistelor bucureștene — 
campioanele europene I

pune încă de însemnate rezerve 
pentru a se plasa din nou pe o 
poziție superioară în contextul 
celor mai bune echipe de pe 
glob. Valoarea ridicată a compe
titoarelor a dat naștere la par
tide de un înalt nivel tehnic și 
spectacular în care și-au făcut 
loc forța, grația, îndemînarea, 
detenta, acrobația, fantezia: 
meciul Dinamo Moscova — Di
namo Berlin (f), Dinamo Mos
cova — Dinamo București (f), 
Ruda Hvezda Cehoslovacia — 
Dinamo București (m) etc. O 
simplă enumerare a echipelor 
feminine prezente la startul com
petiției (Dinamo Moscova, cam
pioană a Europei (1968), combi
nata Visla Cracovia — Gvardia 
în componența căreia figurează 
patru titulare din naționala Po
loniei care s-a clasat pe locul 
trei la ultimele mondiale și o- 
limpiada din Mexic, Dinamo 
Berlin campioană a R.D.G., 
Dosza Budapesta, campioană a 
Ungariei), ne scoate și mai mult 
în evidentă frumoasa perfor
manță a dinamovistelor care pe 
parcursul celor cinci partide 
n-au pierdut decît trei seturi si- 
tuîndu-se, în felul acesta, pe pri
mul loc fără nici o înfrîngere. 
Omogenitatea, jocul variat în 
atac în care au apărut elemente 
noî (atac din pase scurte la 
care participă toate jucătoarele, 
combinații cu schimburi de 
locuri etc), funcționarea corectă 
a blocajului agresiv, dublajul 
bine efectuat, mișcarea și plasa
rea în teren sînt atribute ce au 
generat jocul valoros și superior- 
ritatea netă a dinamovistelor 
față de celelalte participante. în
treaga echipă a jucat foarte 
bine, remareîndu-se în mod deo
sebit Lia Iliescu, M. Ștefănescu 
și H. Bogdan.

Nu mai puțin valoroasă este 
și performanța băieților de la 
același club care, datorită evolu
țiilor bune, au reușit să cîștige 
pentru a patra oară trofeul.

VIOREL PAUNESCU

Nocivitatea 
inițiativelor 

fantomă
(Urmare din pag. I)

predă teorie, de multe ori nu pe 
înțelesul nostru, nici eu și nici 
colegii mei nu sîntem tentați 
să venim (Ștefan Dobric — 
strungar).

în secția prelucrări mecanice 
a Uzinei „Timpuri Noi" din Ca
pitală, continuăm discuția cu 
alți tineri lucrători. Ne adresăm 
unuia dintre ei. Valentin Anto- 
novici.

— Mai pe la început am fost 
și eu pe acolo, dar dacă nu ve
neau lectorii plecam.

în discuții intervine strunga
rul Constantin Vintilă.

— Nu sînt singurul care m-am 
calificat Ia locul de muncă. De 
aceea, noi am avea nevoie mai 
mult de noțiuni teoretice. Nu 
știu cum se face că „lectorii" țin 
neapărat să ne demonstreze tot 
felul de lucruri savante și care 
ne plictisesc. Pentru că nu le 
înțelegem. Mâ întreb, de ce nu 
se fac mai multe demonstrații 
practice la mașini ? Mai ales că 
este vorba de tineri abia trecuți 
de pragul școlii.

— După mine, spune un alt 
strungar. Gheorghe Munteanu, 
din aceeași secție, cursurile care 
se fineau nu-și aveau rostul. 
Primele lecții erau cum erau, 
fer după 3-4 ședințe, oamenii

nu ma! veneau. Lecțiile erau ne
atractive, plictisitoare.

O piramidă construită după 
cum se vede, cu vîrful în jos. 
în loc să se stabilească conți
nutul cursurilor — atunci cînd 
ele există — pornind de la bene
ficiarul lor. muncitorul, în acest 
fel fiind posibil a se asigura re
alismul lor, prin alegerea în 
funcție de necesități a raportu
lui real teorie-aplicații practice, 
se pornește de la coadă la cap. 
Lucru cu totul inexplicabil.

Am observat în cuvîntul in
terlocutorilor, atunci cînd se re
fereau la participarea lor la 
cursuri, că utilizează timpul tre
cut. De ce, o să aflăm din dis
cuția cu tovarășul Gheorghe 
Georgescu, responsabil cu pro
blemele de tnvătămînt din u- 
zină.

— Avem, ne spune tov. Geor
gescu, avem pe categorii tarifa
re, pe meserii, cum vreți...

— ?!?
— Ia uitați-vă dv. cîte cata

loage avem...
Numai că „documentele" ce ni 

se prezintă privesc o activitate 
desfășurată în urmă cu doi ani. 
în 1966.

— Bine, dar au trecut doi ani, 
de atunci nu s-au mai organizat 
cursurile de ridicare a califică
rii în uzină ?

— Nu. tovarășe. Ne-am ocupat 
doar de calificarea la locul de 
muncă

N-am putut înțelege ușurința, 
formalismul și lipsa de răspun
dere cu care se tratează la Uzi
na „Timpuri Noi" problema ri
dicării calificării tinerilor mun
citori. Mai ales că alături de 
fabricația complexă a compre-

soarelor. motoarelor și electro- 
compresoarelor. într-o gamă 
variată de execuție, vor fi asi
milate în curînd și o serie de al
te produse cu parametri tehni- 
co-economici ridicați cum sînt: 
motorul D - 30. electrocompre- 
sorul EC - 2.

în marea lor majoritate ideile 
asupra cărora intenționăm să ne 
oprim au fost subliniate convin
gător, realist. în discuțiile pur
tate. de către înșiși tinerii lu
crători din unitățile în care am 
întreprins investigațiile noas
tre. Această formă utilă — și 
care se cere permanentizată în 
calendarul de activități al con
ducerii întreprinderilor — de 
perfecționare a cunoștințelor 
tehnice de specialitate ale mun
citorilor, îndeosebi ale celor ti
neri, este subminată, după cum 
am văzut, de hazard, nepăsare 
și superficialitate. Este, oare, în 
firea lucrurilor, ca cei care răs
pund de nivelul calitativ al fa
bricației. de activitatea econo
mică a întreprinderii, în ansam
blul ei, să omită conștient din 
preocupările lor diurne califi
carea profesională ?

Credem că la aceasta contri
buie, în mare măsură, lipsa u- 
nor forme de control eficient din 
partea organelor centrale și. în 
special, a ministerelor economi
ce de resort (MICM și MEF) care 
să stabilească exact metodologia 
de desfășurare a cursurilor de 
ridicare a calificării, posibilita
tea verificării, în acest sens, a 
activității conducerilor de între
prinderi.

Pașii timizi 

ai debutului

(Urmare din pag. 1)

tivitatea turistică desfășurată 
de către comisia dv. de pro
fil ?

— Da!
— Argumente '
De data aceasta se simte 

scîrțîitul uscat al vechii op
tici :

— Unu : înarmarea secre
tarilor comitetelor U.T.C., a 
aparatului cu problemele a- 
cestea noi, prin instruiri etc., 
etc. Doi: Șeful comisiei a fă
cut o prezentare a modului 
cum trebuie să lucreze orga
nizațiile noastre, cercurile de 
turism. Trei,..

Cu punctul trei, trecem la 
concret. Tolba săracă a infor
mațiilor tovarășului Vasile se 
deșartă repede pe masa dis
cuției. O excursie la Bucu
rești, cu prilejul unui meci de 
fotbal, alte cîteva acțiuni dez- 
lînate și cele despre care ♦

cunoscute, de altfel, și de noi 
— am amintit la începutul 
acestor rînduri. Solicitînd, în 
continuare, trecerea de la a- 
cest concret... aparent la cel 
veritabil, tovarășul Vasile a- 
runcă pe masă argumentul 
suprem : „A scris și presa
locală despre noi!“ CE ? 
CUM ? Greu de amintit.
Fie-ne, de aceea, permis să 
precizăm noi acest capitol, 
într-adevăr, ziarul județean 
„Oltul" trăgea un prim sem
nal... turistic la 19 iulie (a. c.). 
Cităm : „Pînă în prezent, în 
județul Olt nu s-ar putea 
spune că numărul excursiilor 
a înregistrat o creștere, orga
nele și organizațiile U.T.C. 
dovedind lipsă de preocupare 
față de această latură deose
bit de importantă a muncii 
lor. Comisia de turism, de la 
constituirea ei și pînă în pre
zent, nu a inițiat nicio ac
țiune proprie. S-a limitat nu
mai Ia înregistrarea scriptică 
a excursiilor organizate de u- 
nele școli și organizații
U.T.C., a comunicat cercu
rilor de turism itinerariile
excursiilor organizate pe plan 
central. în rest, nici o miș
care, nici o inițiativă la ni
velul județului".

în concluzie, tovarășul 
Constantin Vasile acuză... du
rere de măsele și faptul că are 
bon la policlinică pentru ora 
la care ne prinsese discuția.

Argumentul fiind, de data a- 
ceasta, plauzibil, discuția sto
pează brusc. O reluăm mai 
tîrziu, însă, avînd ca interlo
cutor pe tovarășul Gheorghe 
Baciu, secretar al comitetului 
județean U.T.C. Prima între
bare, aceeași :

— Ce părere aveți despre 
activitatea turistică desfășu
rată în județ, a comisiei dv. 
de turism, în speță ?

— Foarte bună. Am anali
zat, de altfel, recent, acest o- 
biectiv și în plenara comite
tului nostru județean.

Solicităm materialul pre
zentat în plenară. Iată cîteva 
extrase : „Față de posibilită
țile existente pe care le are 
județul nostru, cercurile de 
turism, comisia de turism 
județeană au acționat încă ti
mid. în unele comune, între
prinderi, instituții, școli, 
cercurile de turism nu și-au 
intrat în atribuțiuni și desfă
șoară o activitate slabă, iar 
comisia de turism nu a reușit 
să îndrume și să coordoneze 
întreaga activitate a acestora. 
Comisia județeană de turism 
a organizat puține excursii 
de amploare cu tinerii, iar 
unele excursii nu au fost su
ficient popularizate".

Și pentru a nu mai aștepta 
argumentul suprem — presa 
locală —• cităm din același

ziar, care consemna, la 13 oc
tombrie a. c., dezbaterile și 
concluziile acestei plenare : 
„Din datele de care dispune 
comitetul județean al U.T.C. 
reiese că din totalul de 36 000 
membri ai organizației, nu
mai 7 500 au efectuat excursii 
la obiectivele turistice din ju
deț, iar participarea la 
excursiile din țară este și mai 
scăzută — 2 763 tineri. Cauza 
principală a acestor stări de 
lucruri o constituie existența 
aproape fantomatică a cercu
rilor de turism, de a căror 
activitate nu se interesează 
nimeni, nici din comitetele 
locale ale U.T.C. și nici din 
partea comisiei județene de 
specialitate. O manifestare a 
acestei nepăsări generale este 
nivelul propagandei turistice, 
care suferă de o anemie pro
nunțată".

Documentarea făcută de 
noi, conducînd la un acord 
perfect cu opinia colegului 
de la ziarul local, ne îndritu- 
iește să scutim cititorul de 
orice comentarii în plus. Con
semnăm, însă, un ultim fapt: 
tabloul sinoptic al rulajului 
activiștilor salariați în- comi
sia județeană de turism. Ion 
Delu, șeful inițial al comisiei, 
ocupă, încă din perioada ano

timpului cald, scaunul de di
rector al Casei de cultură din 
Corabia. De la sfîrșitul lui 
septembrie a plecat la cursuri 
și Ion Bulcandra, alt activist 
al comisiei. Unicul membru, 
Ion Stoian, se afla, la data 
discuției (ca mai întotdeauna, 
de altfel) pe teren cu proble
me, în marea lor majoritate 
de cu totul alta natură decît 
turistică. Radu Racoviceanu, 
angajat cu cîteva zile înainte 
de 1 noiembrie se afla în pe
rioada de... acomodare.

Ce filozofie să mai facem, 
atunci, pe marginea activită
ții turistice ? Ce concepție și 
competență să mai solicităm 
comisiei, cînd însăși esența 
ei era fantomatică ? Ar în
semna să ne răcim gura de 
pomană sau, în cel mai feri
cit caz, să batem apa în piuă. 
De unde, atunci, acea mul
țumire de sine, acea satisfac
ție afișată zgomotos în intro
ducerea oricărei discuții la 
comitetul județean U.T.C. ? 
Și, mai ales, de ce această 
optică, această atitudine — 
această automulțumire agă
țată cu orice preț pe zîmbe- 
tul superior al răspunsurilor, 
atunci cînd întrebi ? Iată 
semne de întrebare, după care 
enunțările serioase nu trebuie 
să se lase mult timp aștep
tate.



săptămîna pe glob delp
Bocetul văduvelor de la Avola 

0 avut ecou și pe scena Scalei 
din Milano. Sîmbătă seara, cor
tina nu s-a mai ridicat. Peste 
sala celebrului teatru a plutit o 
tăcere gravă, tristă. Gala inau
gurală a sezonului liric, moment 
înscris cu majuscule în cronica 
mondenă a Italiei, a fost amî- 
nată ca un omagiu adus memo
riei celor doi muncitori agricoli 
uciși de politie în insula neferi
cirii. Doliul pe care venerabila 
institute milaneză l-a arborat 
dezvăluie profunzimea șocului 
produs de evenimentele de la 
Avola. Evoluția politică, plasată 
sub semnul incertitudinilor, a 
dobîndit o notă de dramatism 
pe care comentatorii au relie- 
fat-o cu promptitudine. Roma a 
cunoscut iarăși agitația grevis
tă, paralizia unor sectoare- 
cheie. Lîngă zidurile seculare 
ale Coliseumului, pe magistrala 
ce conservă gloria apusă a ce
tății, nesfîrșite coloane ale celor 
cp muncesc au defilat. O defi
lare ordonată, fermă, desfășu
rată sub semnul unei unități năs
cută în luptă. Cele trei mari 
centrale sindicale au acționat 
în comun și efectele au fost vi
zibile. Convulsiunile sociale sînt 
reflexul unei situații complexe 
ce nu poate fi ignorată decît cu 
prețul unor viitoare explozii de 
o gravitate incalculabilă. Reven
dicările celor ce muncesc, ale 
milioanelor de oameni care tru
desc în uzine și pe ogoare, nu 
si-au găsit înțelegerea meritată

săptămîna pe glob
La hotelul Pierre din New 

York — unde președintele ales 
al Statelor Unite, Richard Nixon, 
și-a instalat cartierul general 
pentru perioada de interregn — 
— s-a desfășurat în tot timpul 
saptamînii trecute o activitate 
neobișnuit de febrilă. Pe măsură 
ce avansăm în timp, devine evi
dent că noul președinte a rupt 
CU tradiția potrivit căreia „ad
ministrația care vine“ se ține 
deoparte de treburile „admini
strației care pleacă“, pînă la 
data instalării oficiale. „Se cre
ează impresia fermă — remarcă 
James Reston în WASHING
TON POST — că Nixon do
rește să cîștige timp și să pună 
de pe acum jaloanele acțiunilor 
sale viitoare".

Marți, trimisul special al pre
ședintelui ales, William Scran
ton, pleca într-un cuprinzător 
„turneu de informare" în țările 
Orientului Mijlociu. Miercuri 
Nixon intra în contact direct cu 
șeful administrației de Ia Saigon, 
Nguyen Van Thieu. Joi, el avea 
la hotelul Pierre o lungă între
vedere cu șeful delegației ame
ricane la convorbirile de la Pa
ris, Averell Harrimann. După a- 
ceastă întrevedere s-a anunțat 
oficial că Harrimann va demi
siona și va fi înlocuit, după 20 
ianuarie, cu actualul ambasador 
al S.U.A. la’ Bonn, Henri Cabot 
Lodge. A doua zi devenea cu
noscut faptul că președintele 
ales nu-și va trimite pînă la data 
instalării nici un observator per
sonal Ia tratativele de Ia Paris. 
Cu cîteva ore mai tîrziu se a-

NELINIȘTE LA CARACAS

O săptămînă a trecut de cînd 
birourile de votare și-au închis 
porțile și numele noului preșe
dinte al Venezuelei n-a devenit 
cunoscut.

încetineala numărătorii s-ar 
explica prin dorința de a asi
gura o exactitate maximă dar 
unele forțe politice au început 
să folosească cuvinte violente 
iar printre ele și „fraudă elec
torală". După o campanie elec
torală care a adus pe zidurile 
Caracasului cele mai pestrițe ti
părituri, decizia urnelor pare 
incertă. Distanta dintre candi
datul guvernamental Gonzalo 
Barrios și rivalul său democrat- 
creștin Rafael Calderas este re
dusă : doar cîteva zeci de mii 
de voturi în plus în favoarea 
opoziționistului. Totuși posturile 
de radio s-au grăbit să-l decla
re victorios pe Barrios și — nu-i 
exclus — să nu fi fost vorba 
doar de o informație grăbită.

Ritmul comunicării rezultate
lor reeditează, în epoca elec
tronică, viteza melcului. Mai 
mult : sîmbătă nici nu s-a publi
cat vreun comunicat. După ce 
88 la sută din voturi au fost 
numărate, Calderas conducea 
cu 44 000 voturi. Duminică, a- 
vansul s-a redus la... 27 000 vo
turi. Ar mai fi rămas de calcu
lat rezultatele din două state 
care, după unele păreri, înclină. 
definitiv balanța de partea can
didatului opoziției. Consiliul e- 
lectoral suprem dă și el semne 
de nervozitate, somînd consilii
le locale să se grăbească. Va 
găsi ascultare acest ordin ?

La Caracas atmosfera politică 

săptămîna pe glob

în cabinetele ministeriale. Chiar 
CORRIERE DELLA SERA vorbea 
despre „o Italie a inegalității 
salariilor, a mîinii de lucru ne- 
calificate, a reformelor nereali
zate, amînate". Promisiunile nu 
pot reprezenta o politică de 
lungă durată. Există un moment 
al scadențelor, iar atunci sub
terfugiile devin inutile, promi
siunile nu mai pot fi reînnoite,

A

Intre Avola 
și Montecitorio

se impune examenul sever a! 
realităților. „Speranțele au o li
mită. Cînd limita aceasta este 
depășită resemnarea poate în
colți pe terenul deznădejdii sau, 
dimpotrivă, energiile luptei por 
izbucni violent din dezamăgi 
re". Sînt cuvinte pe care, în 
zilele fierbinți ale unei veri elec
torale, ni le rostise un tînăr mi
litant de stînga în apropierea 
unei piețe din Roma în care po
lițiștii se adunau în număr mere 
pentru a preveni o manifestație 
studențească. De altfel, recru
descenta acțiunilor tineretului 

nunța de la Casa Albă că ^re
uniunea finală*4 care a precedat 
reîntoarcerea Iui Harrimann la 
Paris s-a desfășurat „cu partici
parea consilierilor președintelui 
ales*.

Paralel cu această1 „intrare 
directă in arenă - statul major al 
lui Nixon a angajat o veritabilă 
goană după talente. Cel mai 
spectaculos rezultat de pînă »- 
cum al ei îl constituie numirea 
tînărului profesor al Vniven*- 

Febra
de la Hotel Pierre

tații Harward. Henry Kissinger, 
în funcția de consilier preziden
țial pentru problemele externe 
și ale securității naționale. Con
siderat drept un specialist in 
chestiunile securității europene. 
N.A.T.O. și ale zonei Mării 
Mediterane, Kissinger a primit 
drept principală însărcinare re
organizarea Consiliului Național 
al Securității căruia, președin
tele ales pare că vrea sâ-i atri
buie funcții și puteri mai largi 
decît pînă acum, mai ales in ce 
privește studierea anticipa ti vă 
și planificarea acțiunilor in do

s-a încins. S-au înmulțit zvonu
rile despre o lovitură de stat 
militară, deși vîrfurile armatei 
se declară fidele legalității con
stituționale. Intîrzierea cu care 
se calculează rezultatele este 
interpretată ca un semn de rău 
augur. Acuzațiile reciproce se 
întețesc, accentuînd neliniștea 
Forța brutală va înăbuși, încă 
o dată, legalitatea ? Caracasu 
își dorește o infirmare a temeri
lor alimentate de o situație con 
fuză.

MALADIA MONETARA
Boala de care suferă siste

mul monetar al Apusului a dez

Tar de orizont
văluit noi simptome : sfirșitul de 
săptămînă a readus febra în in
stituțiile bancare. Bursele au cu
noscut iarăși ceasuri dramatice. 
Vineri, lira sterlină a înregis
trat o scădere drastică, consi
derată a fi cea mai gravă din 
ultimele luni. „Lira sterlină a su
ferit cel mai mare asalt căruia 
a trebuit să-i facă față de un 
an de zile, adică de la devalo
rizare", transmite FRANCE PRES- 
SE. Nici dolarul n-a avut o si
tuație mai stabilă, ceea ce ex
plică strădania americană de 
a evita o prăbușire a valutei 
britanice. Dar unii consideră că 
schimbarea apropiată de la 

universitar în acest început de 
decembrie nu este întîmplătoa- 
re. Deseori, aceste acțiuni au 
fost privite ca efectul unei „con
tagiuni' pe o scară mai largă. 
Nu-i vorba, însă, de imitații sau 
de idolii filozofici „la modă' ca
re hrănesc neliniștea din univer
sități. Cauzele tensiunii se gă
sesc în structuri anacronice îm
potriva cărora se ridică o ge

nerație dornică de dreptate și 
afirmare plenară. Pot exista și 
excese, pot exista și neclarități, 
dar nota dominantă o furnizea
ză acea studenți me pentru cere 
progresul social reprezintă oxi
genul indispensabil existenței 
sale.

Pe fundalul unor from întări 
sociale agravate, tentativele de 
soluționare a crizei guverna
mentale cu cunoscut o înceti
nire și chior o întrerupere, pen
tru că socialiștii s-au văzut în- 
ccodatc confruntați cu g'e*’e 
responses?iitâți. La palatul Mon-

postul de «raetar al Depart»-

Washington împiedică o politi
că fîncnocră certă, fapt ae na
tură se ogruveze criza moneta 
râ. Lipsa de stabilitate pe piața 
schimburilor va lut ere oglindește 
un impas profund ce nu poete 
fi depășit arin paleative. Ziarul 
DAILY EXPRESS scria că Anglia 
„ore nevoie de încredere, bani 
și cooperare. Din toate acestea 
încrederea este cea ma; impor
tantă*. Regăsirea încrederii pa
re, însă, o operațiune imposi
bilă. Chiar cacă Angliei i se 
va acorda un nou împrumut, iar 
domnul Wilson își va mai schim
ba un ministru sau mai multi, 
sistemul monetar occidental nu 

se vo însănătoși, pen-ru că ade
văratele probleme și adevăra
tele soluții nu trebuiesc căutate 
la suprafață.

EXPORTURI DE ARME

A stîmit vîlvă o afacere cu 
arme descoperită în Elveția. O 
firmă producătoare de arma
ment s-a îndeletnicit cu livrarea 
de arme (plus instructori) în 
zone explozive ale globului. în
deletnicirea contravine legisla
ției elvețiene, normele în vigoa
re fiind încălcate prin șiretlicuri 
oarecum elementare. Faptul a 

tecitorio, viitorii parteneri^ de 
guvernare au petrecut împreună 
multe ceasuri încercînd să pună 
la punct un program comun 
(știri de ultimă oră pretind că, 
în linii mari acest program ar 
fi fost elaborat). S-a avansat cu 
dificultate, pentru că o grea 
ipotecă apasă asupra viitorului 
guvern.

Corespondenții din capitala 
italiană observă tăcerea cu care 
sînt înconjurate convorbirile, 
efortul de a nu bloca o înțele
gere prin indiscreții cu efecte 
necalculate. Dar este evident că 
destule divergențe persistă, că 
în unele probleme compromisul 
nu este realizabil cu ușurință 
si că agenda încărcată a noului 
cabinet obligă, încă din această 
fază, la delimitări precise. Se 
afirmă că s-c ajuns la o înțe
legere în privința reformei uni
versitare, autonomiei regionale 
și sporirii pensiilor. Unele 
cercuri presează pentru forma
rea guvernului, lâsînd în seama 
timpului misiunea de a soluțio
na ceea ce, deocamdată, nu s-a 
putut reglementa. Se mai con
semnează și încercarea de a de
termina guvernul de mîine la un 
refuz total față de cerințele 
muncitorești. Un asemenea drum 
nu poate conduce, însă, decît 
la naufragiu politic. Oricum, 
Mar’c"o Rumor are un cîmp de 
manevra limitat iar partenerii 
săi nu se găsesc nici ei într-o 
poziție mai comodă.

ne! de coaliție, cu participarea 
unor personalități din partidul 
democrat. Supoziția aceasta a- 
pare întărită in lumina insisten
ței cu care s-a avansat la con
ferința guvernatorilor republi
cani (desfășurată vineri și sîm
bătă la Palm Springs) ideea cre
ării unei comisii mixte democrat- 
republicane care să se ocupe de 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
Casa Alba și Congres.

Sub același semn al supoziții
lor. se află de altfel și acțiunile 
viitoarei administrații. în prima 
iui luare de poziție mai cuprin
zătoare după alegeri. Nixon de
clara marți, răspunzind ziariști
lor. că printre problemele de 
politică externă cele mai pre
sante care vor sta în fața guver
nului său. se află cea a încetării 
războiului din Vietnam și a re
ducerii tensiunii în Orientul A- 
propiat El s-a referit, de aseme
nea. la necesitatea ca Statele U- 
nite să ducă negocieri cu 
UJUS-S. intr-un cerc larg de 
probleme, printre care a eviden
țiat reducerea producției de ar
mament nuclear defensiv și o- 
fensh. In ce privește relațiile cu 
Europa Occidentală. Nixon re
levă că Statele Unite vor trebui 
să țină mai mult seama de in
teresele și sfaturile partenerilor 
lor europeni-. Liniile sînt, evi
dent schițate în mod foarte sa
mar. Râmine să așteptăm insta
larea noului președinte la Casa 
Albă și mesajul cu care-și va 
inaugura mandatul. pentru a 
descifra direcțiile și accentele 
politicii noii administrații.

ajuns în titlurile ziarelor și se I 
discută insistent despre compor
tarea industriașilor avizi de pro
fituri ce pe urma vărsărilor de 
singe. Unii comentatori încear- ■ 
că să descopere sursa denun- i 
tului care a dus la descoperi
rea afacerii. Alții — evaluează 
dimensiunea afacerii (peste zece 
n* ii ioane franci elvețieni). TRI
BUNE DE GENEVE profită de 
ocazie pentru a cere ca indus
tria elvețiană de armament să 
se limiteze la piața internă, iar 
pierderile de pe urma sistării ex
porturilor să fie suportate de stat. 
Ziarul afirmă că „pentru asigu- 
rarea respectării neutralității el- 
vetîene*, subvențiile acestea 
20—40 milioane franci elvețieni 
adăugate unui buget militar de 

miliarde) „nu reprezintă un 
pre? exagerat". Se dau chiar a- 
sigurări că oprirea comerțului 
cu arme nu va dezechilibra co
merțul exterior al Elveției.

Sfaturile acestea îndeamnă la 
reflecții ce depășesc cazul firmei 
infractoare. Din păcate, către 
„zonele fierbinți' trimit arme nu 
numai industriași dornici de îna
vuțire grabnică, ci și puteri mari 
sau nu tocmai mari, mînate de 
variate interese. Bine ar fi dacă 
aceste exporturi de moarte ar 
lua sfîrșit. Omenirea ar avea nu
mai de cîștigat, chiar dacă pen
tru aceasta ar trebui subvențio
nați o duzină de industriași a- 
flați în pagubă.

Dar ce facem cu exportatorii 
ce nu vizează doar profituri 
în valute, ci beneficii de ordin 
politic sau militar ?

EUGENIE’ OBREA 
EM. RUCAR

Din noul peisaj industrial al R. P. D. Coreene

RISCURI
COSMICE

Cei trei cosmonauți care vor 
alcătui echipajul navei cosmice 
..Apollo-8“, Frank Borman, Jim 
Lovell și Bill Anders s-au, în- 
tîlnit cu ziariștii la centrul spa
tial din Houston (Texas). Cu a- 
cest prilej cosmonauții au pre
cizat că lansarea navei urmează 
să aibă loc la 21 decembrie la 
Cape Kennedy, în noaptea de 
23 spre 24 decembrie, urmînd 
să ajungă în apropierea Lunii. 
Planul de zbor prevede aproxi
mativ 10 revoluții în jurul sa
telitului Pămîntului. Ameriza
rea este prevăzută pentru 27 de
cembrie cu puțin timp înainte 
de ivirea zorilor. Este pentru 
prima dată că o amerizare va 
avea loc noaptea, dar, au afir
mat cei trei cosmonauți, aceasta 
nu implică absolut nici un pe
ricol.

„Desigur că explorarea Cos
mosului este o acțiune riscan
tă". a declarat ziariștilor Frank 
Borman, șeful echipajului de pe 
.,Apollo-8“. Dar pregătirile fă
cute sînt de așa natură îneît 
împiedică cea mai mare parte a 
riscurilor posibile, rămînînd ca 
noi cosmonauții să acceptăm un 
minimum de neprevăzut. Pen
tru mine cel puțin din punct 
de vedere al riscului acest zbor 
e comparabil cu o zi pe frontul 
din Vietnamul de sud",

Vedere din Mostar (R. S. F. Iugoslavia)

sloiul r* rt
• MAREA BRITANIE a pre

dat oficial duminică autorități
lor locale baza sa navală și 
docurile din Singapore. Măsura 
este o urmare directă a hotă- 
rîrii anterioare a guvernului 
britanic de a-și retrage trupele 
la est de Suez pînă în 1971.

La scurta ceremonie care a a- 
vut loc cu acest prilej, a luat 
parte ministrul de externe al 
Singaporelui, S. Rajaratnam.

• PREȘEDINTELE Tunisiei, 
Habib Bourguiba, a demis din 
funcție pe directorul siguranței 
naționale Tahar Belkhodja 
care a fost scos și din condu
cerea Partidului socialist destu- 
rian. Agenția oficială Tunis-A- 
frique Presse arată că în exer
citarea funcțiilor sale, acest 
înalt funcționar s-a făcut vi
novat de numeroase abuzuri.

• IN NOAPTEA de sîmbătă 
spre duminică la Okinawa au 
avut Ioc puternice ciocniri în
tre aproximativ 4 000 de mani- 
festanți care cereau evacuarea

A.

încordare 
la frontiera dintre 

Costa Rica 
și Panama

Guvernul Republicii 
Costa Rica a cerut Co
misiei interamericane de 
pace să trimită de ur
gență un grup de obser
vatori din cauza „stării 
de tensiune" existente 
la frontiera dintre a- 
ceastă țară și Panama.

în cererea înaintată de am
basadorul costarican președinte
lui interimar al Comisiei, se sub
liniază că „guvernul costarican 
dorește să fie reafirmată neutra
litatea sa în problema panameză“.

După cum scriu ziarele din 
San Jose, aproximativ - 600 de 
militari din garda națională pa- 
nameză au fost mobilizați în di
ferite puncte ale frontierei cu 
Costa Rica de teama unei invazii 
din partea elementelor care-1 
sprijină pe fostul președinte al 
Panamei, Arnulf o Arias, răstur
nat de la putere luna trecută, 
în urma unei lovituri militare de 
stat. S-a relatat că în zona Chi- 
riqui au avut loc ciocniri armate, 
iar numeroși răniți panamezi au 
fost transportați la Ciudad de 
Panama pentru a primi îngrijiri.

bombardierelor strategice B-52, 
staționate în insulă și forțele 
polițienești, mobilizate în gra
bă, pentru restabilirea ordinei.

Se menționează că 10—15 ti
neri au fost răniți.

• DUPĂ CUM transmite a- 
genția France Presse, fostul 
președinte al Republicii Mali, 
Modibo Keita, împreună cu 
miniștrii care erau membri ai 
fostului/ Comitet național al a- 
părării revoluției au fost trans
ferați duminică din Bamako, 
unde erau deținuți după lovi
tura de stat, la un post militar 
din nordul țării. Se apreciază 
că acest transfer a fost făcut 
pentru a împiedica eventualele 
contacte pe care le-ar fi putut 
avea cei deținuți cu partizanii 
lor. în acest sens, s-a apreciat, 
probabil, că regiunea unde ei se 
află în momentul de față, un 
deșert fierbinte și aproape pus
tiu, oferă mai multe „garanții" 
în această privință.

• COMITETUL social umani

Intîlnirea unor conducători 
ai P.C.U.S. și ai P.C. 

din Cehoslovacia
In1 ziua de 8 decembrie la Mos

cova și Praga a fost dat publici
tății următorul comunicat: „La 
7 și 8 decembrie 1968, la Kiev 
a avut loc o întîlnire a unor con
ducători ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Din partea sovietică au parti
cipat : Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., Ale
xei Kosîghin, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Nikolai Podgomîi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Piotr Șelest, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Ucraina, Vladimir Șcerbițki, mem
bru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Ucrainene, Konstantin Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., Va
sili Kuznețov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-locțiitor al minis
trului. afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Din partea cehoslovacă au par
ticipat : Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P. C. din Ce
hoslovacia, Ludvik Svoboda, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, Oldrich 
Cemik, președintele guvernului 
cehoslovac, membru al Prezidiu
lui C.C. al P. C. din Cehoslova
cia, Gustav Husak, prim-secretar 
al C.C. al P. C. din Slovacia, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, Lubomir

In Germania occidentală a 
fost creată o coaliție electo
rală denumită „Acțiunea 
pentru progresul democra
tic" (A.D.F.), la care parti
cipă Partidul Comunist Ger
man, recent format, Uniunea 
germană a păcii și Federa
ția germană. După ședința 
de constituire, care a avut 
Ioc Ia Frankfurt pe Main, 
s-a dat publicității un comu
nicat în care se stabilesc o- 
biectivele platformei electo
rale în vederea alegerilor 
parlamentare din 1969. Prin
tre acestea se numără reu- 
nificarea celor două state 
germane, recunoașterea fron
tierelor europene stabilite 
după cel de-al doilea război 
mondial, un sistem de secu
ritate europeană, desființa
rea actualelor blocuri mili
tare, acceptarea Tratatului 
de neproliferare a armelor 
nucleare, naționalizarea prin
cipalelor industrii și între
prinderi, băncilor și societă
ților de asigurare, acceptarea 
libertății de conștiință.

tar și cultural al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a votat cu 55 
votui-i pentru, 16 împotrivă și 
41 abțineri un proiect de rezo
luție care recomandă instituirea 
unui grup special care să fie 
împuternicit cu investigarea 
tratamentului la care sînt su
puși civilii arabi în teritoriile 
ocupate de Israel în timpul 
conflictului arabo-israelian, din 
iunie 1967.

Acest proiect de rezoluție ur
mează să fie supus aprobării în 
Adunarea Generală a O.N.U.

• AVERELL HARRIMANN. 
șeful delegației americane la 
convorbirile de la Paris cu re
prezentanții R. D. Vietnam, s-a 
reîntors duminică în capitala 
Franței, după întîlnirile pe care 
le-a avut în cursul săptămînii 
cu președintele Johnson și cu 
președintele ales, Richard Nixon, 
în aceeași zi a sosit și gene
ralul saigonez, Nguyen Cao Ki, 
împreună cu delegația adminis
trației de la Saigon, condusă de 
Pham Dang Lam.

Strougal, președintele Biroului 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia 
pentru conducerea activității de 
partid în regiunile cehe, membru 
al Prezidiului C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia.

Părțile au făcut un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea 
în continuare a colaborării din
tre P.C.U.S. și P. C. din Cehoslo
vacia, dintre U.R.S.S. și R. S. Ce
hoslovacă. Au fost, de asemenea, 
discutate alte probleme de inte
res reciproc.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, în spirit 
de tovărășie și prietenie.

La 8 decembrie delegația ce
hoslovacă a plecat spre patrie. 
Delegația a fost condusă de con
ducătorii sovietici care au parti
cipat la convorbiri".

(Agerpres)

Ceva
studenților

spanioli
ÎNCORDAREA semnalată 

în rîndurile studenților spa
nioli se menține. Dintre cei 
aproximativ 50 000 de studenți 
aflali în grevă, 20 000 sînt de 
la Universitatea din Madrid, 
unde Școala de arhitectură și 
Facultatea de drept continuă 
să fie închise, iar facultățile 
de economie și medicină ve
terinară nu funcționează, din 
cauza grevei studenților. A- 
ceștia revendică democratiza- 

' rea sistemului de învățămînt 
și punerea în libertate a co
legilor lor arestați cu prilejul 
demonstrațiilor din 4 noiem
brie. Se află, de asemenea, în 
grevă mii de studenți 
Universitatea din San Sebas
tian, care protestează împo
triva menținerii „stării de a- 
larmă“ instituită în această 
provincie încă din vara aces
tui an, și prin care au fost 
suspendate o serie de drepturi 
civile. Studenții din Bilbao au 
declarat, la rîndul lor, o gre
vă pe termen nedefinit, pen
tru a protesta împotriva lip
sei fondurilor necesare pe 
care statul urma să le aloce 
școlilor universitare din acest 
centru.

Manifestațiile studențești au 
luat amploare și în orașul 
Barcelona, unde Universitatea 
se află sub controlul poliției. 
Din ordinul autorităților au 
fost suspendate cursurile la 
Facultățile de drept și medi
cină.

• închiderea

Politehnicii

din Lisabona
MINISTRUL portughez al 

învățămîntului, Jose Hermano 
Saraiva, a hotărît duminică 
închiderea Institutului poli
tehnic din Lisabona și sus
pendarea conducătorilor Aso- i 
ciației studenților universită
ții. Aceste măsuri, anunță a- 
genția Reuter, au fost luate 
în scopul neutralizării grevei I 
pe care studenții din Lisa
bona au hotărît s-o înceapă 
luni, pentru a revendica îm
bunătățirea condițiilor de stu
diu. '

Ministrul de 

externe columbian 
despre comerțul 

cu țările socialiste
• MINISTRUL de externe al 

Columbiei, Alfonso Lopez Mi- 
chelsen, a declarat la reuniunea 
Centrului columbian pentru 
studierea problemelor comerci
ale că volumul comerțului țării 
sale cu statele socialiste mar
chează o creștere continuă. Ex
tinderea relațiilor comerciale 
cu țările socialiste, a adăugat 
ministrul, va permite slăbirea 
dependenței Columbiei de „ca
priciile unuia sau altuia din 
importerii de mărfuri colum
biene".
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