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• Uzina de utilaj greu 
„PROGRESUL" din BRĂILA 
a realizat peste sarcinile planu
lui anual 300 tone de oțel. în
treprinderea a livrat beneficia
rilor interni și . axterni, între 
altele, 614 excavatoare, peste 
400 rulouri compresoare și 
21 000 osii montate pentru uti
laj feroviar. Planul anual de 
export a fost depășit cu produ
se în valoare de 35 000 000 lei.

• Și Uzina LAMINORUL din 
BRĂILA a dat pînă acum peste 
prevederile planului 1 000 tone 
de laminate înregistrînd un a- 
vans producție globală de 6 
milioane lei.

A PATRU
Cronica 

ipotezelor" — redacția 
fioastră inițiază, răspun- 
\zînd dorinței formulate 

de numeroși cititori, un 
ciclu de reportaje consa
crate celor mai noi desco
periri pe tărîmul științei, 
noilor certitudini ale cu
noașterii ce se deschid din 
proiectul lor și care, nu o 
dată chiar în faza primară, 
a „ipotezelor", echivalează 
cu veritabile revoluții. Pro- 
punîndu-ne să publicăm 
periodic aceste „cronici", 
așteptăm, în continuare, 
opiniile și sugestiile citi
torilor.

CRONICA
IPOTEZELOR

împărăția tăcută a apelor 
ascunde numeroase taine, pe 
care Ie dezvăluie rar, cu 
zgîrcenie. Intr-adevăr, cîte 
informații nu s-ar putea a- 
duna dacă „lumea țăcerii" 
n-ar fi atît de... tăcută ! S-ar 
clarifica poate misterul le
gendarei Atlantide, s-ar afla 
date noi deșpre străvechea 
civilizație preincașă din îm
prejurimile lacului Titikaka 
din Peru, s-ar scoate la 
iveală fabuloasele comori 
jefuite de conchistadorii 
spanioli din Lumea Nouă, 
înecate o dată cu galioanele 
ce le duceau spre Europa...

Iată, însă, că. nu de mult, 
în urma scăderii nivelului 
Iacului Savan din Armenia 
Sovietică, arheologii au des
coperit urmele unei civili-

P. JUNIE

(Continuare în pag. a TV-a)
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Dialog în jurul mesei rotundei
Două județene U.T.C. și-au propus

din județul Constanța tare a 
anunțat îndeplinirea înainte 
de termen a planului de pro
ducție. Colectivul fabricii a tri
mis pînă acum 
construcții mai 
tone de ciment 
de plan.

Biblioteca centrali de sta dn Fuccr*?# czte 
muncitori, elevi. Apropierea examene

LOCUL Șl ROLUL TÎNARULUI ÎN VIATA

SCHIȚE
LA UN PROFIL

CONTEMPORAN
Județul Brașov. Trei ținuturi 

mîndre, bogate și neînchipuit de 
frumoase — Țara Bîrsei, Făgăra
șul și Rupea.

O cumpănă de piscuri, s-ar pă
rea. Intre hotarele județului, 71 
de cooperative agricole de pro
ducție încearcg să adauge noi

tui ținut, decmndu-i, în bună mă
sură, înaintarea și ritmurile.

Dar Brașovul este, în același 
timp, o importantă cetate a in
dustriei noastre socialiste. Indus
tria brașoveană se redimensionea- 
ză de la an Ia an. Noile cote de
pășesc limitele anterioare, atît pe

să rezolve următoarea dilemă:

DE CE INTRE PROIECTE Șl REALIZĂRI
COMISIILE S-AU OPRIT LA JUMĂTATE?

I ÎNPAG.A4-A;
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EXAMENELE
BAT LA USĂ
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i oft și pe orizontală. Dez- 
vt&aiea industriei urbanizează în 
fiecare an, măcar prin ocupație 
mii și mii de oameni ai satelor. In 
maxKitatea cazurilor tineri. „De 
aid o serie de intervenții „de ul
timi orâ“ — trăsături ale activi
tății — în portretul tinărului de 
la sate.

Iată punctul din care am reluat, 
la Brașov, cu tovarășul Cornel 
Sandru, primul secretar al Comi
tetului județean al U.T.C., dis
cuția despre locul și rolul tînăru- 
hxi ia viața satului

— Profilul tinărului din satele 
județului Brașov are, înainte de 
toate, cîteva determinante, aș 
spune, noi și specifice care îl in- 
dividualizează. Organizația noas
tră județeană numără 60 360 u- 
tedști. Din aceștia însă numai 
7 245 lucrează în mediul rural. 
In cooperativele agricole avem 
doar 2 173 uteciști, în I.M.A. 682 
și 2B3 în I.A.S.

— Dar, împărțirea nu poate fi 
și nu este arbitrară. De o parte, 
uteciști cooperatori, mecaniza
tori și muncitori la I.A.S., de cea
laltă parte, în orașe, uteciști mun
citori, tehnicieni, ingineri și func
ționari, în uzine și fabrici, stu-

I. ȘERBU
(Continuare în pag. a V-a)
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In presa noastră au apărut di
verse păreri. începînd cu cele 
ale profesorilor universitari, ca
re cer. după cum e și firesc pen
tru dizșii. orientarea preuniver- 
e.^ră a clasei a XII-a cu mi
siunea nobilă de a pregăti și în
druma pe elevi în diferite dome
nii de activitate, corespunzătoa
re învățămîntul oi superior. ©

Pentru a realiza acest dezide
rat al pregătirii preuniversitare, 
e absolut necesară orientarea 
selectivă a procesului de învăță- 
mint spre anumite discipline și 
ramuri de activitate. Mergînd pe 
această linie, putem însă contra
veni structurii învățămîntului 
mediu, a cărui sarcină de bază

cesulul Instructiv-educativ, ci 
printr-o acțiune neîntreruptă de 
restructurare chibzuită. Avînd în 
vedere acest deziderat, putem 
spune că procesul de adaptare 
optimală a clasei a XII-a licea
lă la învățămîntul preuniversi- 
tar. își are unele începuturi bu
ne, încă din anul acesta, prin 
lărgirea unor științe la clasele 
reale, cum ar fi științele mate
matice ce cuprind : algebra su
perioară, analiza, calculul proba
bilităților și astronomia. Dar, în 
domeniul științelor sociale, o- 
biectele de studiu nu au căpătat 
nici o extensie deosebită în sen
sul orientării ample și integrale 
a elevilor. în dezvoltarea încli-

nu e alta, decît aceea de a for
ma un om cu o cultură generală 
multilaterală.

Ținînd seama de această tră
sătură de bază a școlii noastre, 
trebuie să analizăm cu multă 
răbdare și discemămînt acest 
aspect, impropriu fiind spus, al 
asimilării învățămîntului de cul
tură generală cu cel preuniver- 
sitar, căci „procesul de optimiza
re a învățămîntului nu constă 
în reforme spectaculoase, care 
contravin principiului relativei 
stabilități și continuități a pro-

După terminarea de curînd a noului local al Centrului de 
cercetări de chimie organică — construcție de concepție ori
ginală, utilată corespunzător cerințelor de cercetare actuale șl 
de perspectivă — o altă clădire vine să completeze baza mate
rială de cercetare a Academiei : localul Institutului de mate
matică. Situată la întretăierea Căii Griviței cu strada Budîș- 
teanu, construcția se impune atît prin dimensiuni — 11 nivele 
— cît și prin dotare. In curs de recepționare sînt, în aceste 
zile, și lucrările de dezvoltare a Bazei de cercetări din Timi
șoara a Academiei, unde s-au creat noi spații pentru diferite 
laboratoare, precum și „Vivariumul" ridicat la Institutul de 

biologie din București.

națiilor și a aptitudinilor lor. 
S-a făcut doar o simplă transfe
rare a unor obiecte ca : psiholo
gia, logica și filozofia din clasa 
a Xl-a, în clasa a XII-a. Mai 
mult chiar, spațiul lor a fost 
restrîns în multe privințe, ast
fel că psihologia și logica se pre
dau împreună doar într-o sin
gură oră pe săptămînă, determi- 
nînd pe profesor să restrîngă la 
maximum materialul de predat, 
lipsind uneori aceste discipline 
de seva lor, exemplificările și 
interpretările concrete, absolut 
necesare unor procese psihice 
ca : imaginația, gîndirea. afecti
vitatea, procesele volitive și al
tele. De aceea, credem că e ne
cesară o lărgire a numărului de 
ore. afectîndu-se neapărat o oră 
pentru psihologie și o oră pen
tru logică, săptămînal. Să nu ui
tăm că psihologia este unul din 
obiectele principale ce contribu
ie la lărgirea viziunii filozofice 
a elevilor. Logica prezintă de a- 
semenea tot atît de mare impor
tanță, dacă luăm în considerație 
ceea ce este specific acestei pe
rioade de vîrstă a elevilor, și a- 
nume înclinațiile lor spre o gîn- 
dire logică, cauzală, făcînd per
manent procese de analiză și 
sinteză, deducții și raționamen
te, spre descoperirea indepen-

DAN NECULA, 
profesor. Liceul din Bușteni

(Agerpres) (Continuare în pag. a IV-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

CU CE PAVĂM

PLANE
TARIUM

Eugen Barbu

DRUMUL VIEȚII"?
în continuarea ma

rilor restituiri, pre
zentarea piesei „Meș
terul Manole“ pe 
scena noului Teatru 
din Giulești mi se 
pare una dintre cele 
mai îndrăznețe ope
rațiuni culturale. 
Sentimental vorbind 
sînt legat de fumul 
feroviar al acestui 
cartier și ridicarea 
nnui for atît de pres
tigios în punctul geo
grafic numit este ea 
însăși o îndrăzneală 
superbă. însăși ima
ginea lui Blaga în ca
drul muncitoresc pare

l
la prima vedere de o 
mare temeritate. Me
ritele celor ce au în
drăznit sînt deci cu 
atît mai mari. Intr-o

viziune, aș zice nu de 
tot modernă și nici 
de tot tradiționalistă, 
regizorul Dinu Cer- 
nescu a realizat ceea

ce se numește 
spectacol de ținută, 
lucru din ce în ce 
mai rar, acolo unde 
faptul ar trebui să fie 
obișnuit. Dar să ne 
întoarcem la textul 
acestei drame expre
sioniste, așezate pe 
scheletul uneia din
tre cele mai cunos
cute balade populare.

Ce face un autor 
cult cînd prelucrează 
să spunem mitul con
strucției, al tiraniei

(Continuare 
în pag. a TV-a) Uzina de fibre sintetice — Săvinești. Tabloul de comandă de la 

instalația de lactamă II

Uneori îi creștem pe copii 
ca într-un fel de turn de cleș
tar, ca pe niște mici prințișori 
Buda, departe de frămîntările 
vieții, ocrotindu-i de contactul 
direct, uneori rece și dhr cu 
ea ; alteori, prea preocupați de 
propriile probleme îi lăsăm sin
guri să se descurce cum vor 
socoti de cuviință, fără spriji
nul, fără îndrumarea noâstră ; 
care dintre cele două atitudini 
e de preferat ? Și dacă e mai 
bine în al doilea caz e oare 
suficient atît ? Nu cumva, cres
cuți în puf. plutind într-o lume 
ireală sau. dimpotrivă, aruncați 
în viitoarea ei, fără cîrma în
drumărilor noastre, vor face 
pași greșiți, vor cădea în plase 
nocive, în labirinturi septice ?

Le spunem, și pe bună drep
tate, că trebuie să iubim oa
menii, sfi-i ajutăm, că avem în

credere în ei, în forța colecti
vului, că umanismul socialist 
este un sentiment superior care 
trebuie să sălășluiască în inima 
fiecărui tînăr; societatea so
cialistă oferă toate premisele 
pentru susținerea prin fapte a 
acestor realități. In același 
timp, nu putem să-i ținpm pe 
tineri departe de adevărul că 
există și oameni răi, egoiști, 
lași, că viața oferă surprize și 
întorsături neașteptate, că în 
spatele unor măști plăcute ochi
lor și binevoitoare se pot as
cunde rînjete, colți.

Undeva, într-o comună de la 
poalele Carpaților, o tînără de 
17 ani a cunoscut un pilot din 
aviația agricolă care lucra tem
porar în cooperativa locală. Fata 
a. fost impresionată de mese
ria lui frumoasă, mai rar în- 
tîlnită, de cele cîteva zboruri

de „agrement" făcute alături de 
el, de vorbele lui ademenitoare 
și, naivă, nepregătită, s-a lăsat 
convinsă de promisiunile Iul a- 
măgitoare de căsătorie.

Tînărul M. I. care a lucrat 
în timpul verii pe un șantier, 
s-a împrietenit cu un flăcău 

‘despre care nu știa prea mul
te. Dar era plăcut, simpatic și-1 
arăta mare i interes. îl învăța 
să fumeze, sa bea coniac și să 
joace cărți. Iși țineau lucruri
le. alimentele în cufărul prie
tenului. . căci avea „lacăt mai 
bun“. Și, cînd au luat a doua 
leafă, a pus-o tot în cufărul 
prietenului, „să n-o fure cine
va" a doua zi dimineață, însă, 
dispăruse și cufăr și prieten.

D. ȘERBANESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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la Editura pentru literatură universală
— Considerați că Editu

ra do. a rămas datoare cu 
ceva cititorilor ?

— întrebarea dv., e delicat 
...spinoasă. Cred că orice e- 
ditor lucid își asumă un anu
me risc de a rămîne dator ci
titorului. în măsura în care 
activitatea editorului nu e o 
halucinație roză cum și-o ima
ginează unii, ci o profesie gra
vă, care cere mult studiu, 
gust, onestitate și uneori ca
pacitatea riscantă de a tem
pera complexele de geniali
tate ale unor aufori de cîte 
numai 100 de pagini, sau me
diocritatea agresivă a altora 
care patronează mii de pagini 
de maculatură, datoria de care 
îmi vorbiți e o permanență 
amară. De altfel, a fi editor 
înseamnă, între altele, să-ți 
accepți condiția de a avea 
permanent o datorie foarte 
pură față de cititori, o dato
rie la scara eternului. Dimen
siunile acestei datorii, ca să 
trecem la problemele editurii 
noastre, sînt uriașe. Dincolo 
de succesele reale de pînă a- 
cum ale editurii — rezultat al 
unor eforturi armonioase, bine 
chibzuite, făcute cu metodă și 
simț al valorii — nevoia de 
cărți fundamentale, nevoia de 
cuprindere și mai în adîncime 
a literaturii universale fiind co
pleșitoare, ne invită în conti
nuare la cercetare și inițiati
vă. Dorința noastră este de ă 
explora tărîmuri mai puțin

străbătute și de a organiza pe 
de altă parte după criterii fer
me, valorile deja cunoscute, 
într-o epocă în care critica 
literară și estetica apelează 
frecvent la datele semanticii 
antropologiei, mitologiei com
parate, structuralismului, ne
voia de informare este acută.

Trebuie să reimaginăm — 
dacă n-am făcut-o pînă acum 
hărțile magice (nu cele 
strict geografice) ale poeziei 
lumii, și-ale literaturii în ge
neral, legăturile subtile, răs- 
frînte uneori peste secole, din
tre anumite sensibilități, une
le permanențe, structuri sau 
direcții ale spiritului uman 
creator ; realismul subteran al 
unor proze, piese de teatru 
etc.

nu cuprindea mal mult de 
70—80 pagini. Editura italia
nă Einaudi ne-a trimis de cu- 
rîr.d, drept mostre, dințT-o co
lecție apropiată ca profil, două 
volume de o grație grafică a- 
proape muzicală. Italienii au 
inaugurat această serie cu ver
surile de vibrație metafizică 
ale lui Tiutcev. Concepția 
noastră care se vrea foarte se-

— Cum vedeți oșezîndu- 
se Intr-un plan real aceste 
intenții ?

— In primul rînd, grupînd 
întreaga producție a editurii 
pe serii și colecții, continuînd 
unele dhvcele vechi, îmbună
tățind condiția grafică a alto
ra, lansînd altele noi. Colecția 
aflată în studiu, Orfeu un fel 
de rivală a celei intitulată ci
bernetic c.m.p.f. țintește să fie
— depășind ambiția cantității
— cea mai severă antologie 
de poezie universală, din cîte 
există. Colegii noștri sovietici 
au lansat nu demult ceva a- 
semănător. Am și văzut recent 
un volum Nazim Hikmet care

INTERVIUL
NOSTRU

lectivă ne-a dus la imaginea 
vastă a unui program de peste 
300 de plachete tncepînd ca 
lirica incantatorie primitivă, 
sumeriană, egipteană, grea
că, orientală, bizantină, 
pînă la cea dadaiști sau 
suprarealistă, pînă la unt 
poeți ai ’timpului nostru 
ca : Michaux, Spender, Ahma
tova și alții. Colecția Orfeu v»

CONCEPȚIA
SIMPLIFICATOARE 

A DIVERTIS
MENTULUI

Intre toate firmele dintr-un 
oraș, cea mai frumoasă ni se 
pare a fi cea de „casă de cul
tură". Întrebarea care se pune 
este dacă întotdeauna casa de 
cultură își justifică firma, cu alte 
cuvinte, dacă tot ce se ofeiă 
înăuntru îndreptățește ceea ce 
scrie afară...

Trebuie pornit de la o nuan
țare, încă rareori înțeleasă și 
încă și mai rar acceptată: casa 
de cultură, și, prin extindere, in
stituția de cultură de masă, nu 
poate oferi, ca pe o marfă, cul
tul ă. „însușirea" culturii este un 
proces prea complicat, care nu 
poate fi epuizat nici chiar de o 
instituție profesională specializa
tă și care are, deci, cel puțin teo
retic, toate posibilitățile, prin 
concepție și organizare. Rolul 
culturii de masă rămîne acela de 
a incita la cultură, de a fi o 
anticameră a culturii. Ea este 
concepută și, organizată pentru 
așa ceva. A încerca să se facă 
cultură în înțelesul deplin al cu- 
vîntului ar fi o sarcină prea 
grea pentru niște umeri așa de 
jragili. Orice încercare în acest 
sens ar fi inutilă, ca a turna 
apă intr-un butoi al Danaidelor, 
fără ca vreodată cultura să-și o- 
glindească chipul în el.

Neînțelegerea acestui specific 
al culturii de masă generează un 
punct de vedere care îi limitează 
acesteia cîmpul de manifestaie. 
Neputîndu-se să se armonizeze 
simfonia culturii, se execută par
titura simplificată de mșizică u- 
șoară. In felul acesta,- în loc de 
invitații la autentică cultură, se 
ajunge la cultivarea divertismen
tului. Credința nemărturisită, 
după care instituția culturală de 
masă este incapabilă să facă mai 
mult decît acest lucru, dezorien
tează munca multor activiști cul
turali. Casa de cultură devine, 
astfel, o sală de dans, pe lingă 
care funcționează unele cercuri 
și unde se țin, din cînd în cînd, 
conferințe, nu interesează 'ce fel 
și în ce scop. Toate eforturile, 
toată grija este acordată divertis
mentului.

Să dăm un exemplu — ilustra
tiv și în sine, și pentru concepția 
care-l promovează. La Miercurea 
Ciuc, din inițiativa unor pasio
nați, s-a înființat o formație de 
canto. De la început, a existat 
o anumită neîncredere în astfel 
de formație, chiar din partea ce
lor care, prin poziția lor profe
sională, trebuiau să o ajute cel 
mai mult. „Sîntem întimpinați 
cu un dezinteres total din partea 
Comitetului de cultură și artă — 
ne spunea tov. Molnar Ion, unul 
din membrii formației. Nu ni se 
acordă nici o zecime din soli
citudinea cu care este întîmpi- 
nată formația de muzică ușoară. 
Nu avem pian, nu avem întot
deauna posibilități de repetiție. 
Am ratat un spectacol la Sf. 
Gheorghe pentru că n-a avut 
cine să ne ajute să ridicăm pia
nul din fosă. In loc să fim în
curajați, de la început am fost 
priviți cu neîncredere". Gustul 
publicului, adesea invocat împo
triva unor inițiative ce depășesc 
divertismentul, nu este un argu
ment concludent. Chiar dacă ar

fi așa (dar faptele dovedesc con
trariul, chiar in cexul acestei fo^ 
moții atît de ciudată", potmt 
concepției despre cultura de ma
să, care operează la Comitetul de 
cultură și artă din Odorhei, for
mație ale cărei prime spectacole 
au fost un triumf), atitudinea nu 
se justifică. Instituția de cultură 
de masă trebuie să educe ea în
suși gustul pentru arta și cultu
ra autentică, atunci cînd acesta 
lipsește. E o sarcină de prim or
din, am zice însăși rațiunea de a 
fi a instituției de cultură de 
masă.

Am vrea să insistăm, în mod 
deosebit, asupra unei laturi de 
primă însemnătate a culturii de 
masă. Este vorbă despre educația 
politică, pe care o concepție e- 
ronată o face, uneori, doar o a- 
nexă a activității instituțiilor cul
turale. Am ales, două jude
țe, aflate la extremele acti
vității culturale Iași, centru 
puternic șt prin tradiție și 
prin posibilitățile sale prezen
te, și Covasna, un județ cu viață

culturală aflată încă sub media 
comună.

La Iași, Casa tineretului poate 
fi socotită, din multe puncte de 
vedere, ca o instituție cu mani
festări interesante. Mulțimea de 
cercuri, diversitatea acțiunilor 
justifică o atare apreciere. Vom 
numi ciclurile de teme cele mai 
„prizate" de tineri: „Tinerețe și 
idealuri contemporane", „Româ
nia zilelor noastre", „Evoluție 
socială; istorie națională", „Pe 
meridiane geografice", „Arta și 
literatura contemporană", „Per
sonalități fi stiluri contempora
ne". La acestea se adaugă cele 
10 „cluburi": foto, cineclub, ra
dio, pictură, astronomie, clubul 
artelor, de teatru, de croitorie, 
dans modem și club-barul. Este 
de mirare cum, între aceste ac
țiuni multiple, formele de edu
care politică nu-și găsesc locul 
ce li se cuvine. Nu există nici 
măcar ceea ce se află adeseori 
la o arie în campania de sece
riș : panoul de afișare a presei... 
Cît de eficiente se dovedesc for
mele de educare politică și de 
cîtă audiență se bucură ele, o 
dovedește un exemplu din apro
pierea Casei de cultură a tinere
tului, de la Uzina metalurgică, 
unde Comitetul municipal U.T.C. 
Iași a organizat un „Club de in
formare politică". Aici există mij
loace de' informație puse la dis-

CU POETUL

V. NICOLESCU,

directorul E. L U.

hrăni mereu cu toate noutățile 
prozei universale, după cum 
nu m-am referit la scrierile și 
colecțiile unuia din sectoarele 
cu cele mal mari perspective : 
critica.

Nu m-am referit nici la ri
nele inițiative privind sectoru] 
— seria romanului istoric 
„Mitos" (colecție de mituri și 
legende ale popoarelor, jurna
le, memorii, corespondențe 
ilustre, biografii romanțate etc). 
Firește, am spus toate acestea 
cu sentimentul că avem tradu
cători buni, că numărul aces
tora va spori printre scriito
rii de talent, că revistele noa
stre literare („România literară" 
oferă cel mai bun exemplu) 
\or stimula discuțiile asupra 
traducerilor ; fără acest stimul 
complex dincolo de voința 
noastră nu ne-ar rămîne decît 
Jncnmtătura granitică în 
fața unui deșert de iluzii". 
Noi sîntem însă structural op
timiști.

— Și acum — dind în 
acest .fel satisfacție curio
zității anticipate a citito
rilor — cîteva titluri sem- 

• nificative.

— Saint — John Perse: 
„Versuri" ; Firdousi : „Cartea 
regilor" ; C: Fuentes : „Moar
tea lui Artemio Cruz" ; Dan
te : „Opere minore" ; Girau- 
doux : „Scrieri alese" ; Ca
mus : „Teatru" ; Apollinaire : 
„Scrieri alese" ; Casanova: 
„Memorii"; James Joyce: 
„Portretul artistului ; E. Dildn- 
son : „Poezii" ; Boris Paster- 
nek : „Versuri"; Goethe s 
„Călătorii în Italia" ; Queve
do : „Opere alese" etc.

SABINA CARAUȘU

Călușari

buie să rămină mdrerr^: la M- a 
Iul fn care o axai de culturi e " 
tineretului înțelege să focă edu
cație politică tineretului si să £ 
lipsească inițiativele interesante " 
de audiența pe care o merită.

La Casa de cultură din Tg. A 
Secuiesc, județul Cocoana, lucru
rile sînt mai evidente. Aici, to
varășul director Gaspard Arpad A 
ne spune că, în ultimul timp (ci- 
tiți: ultimul an), casa de cultură 
„a cam neglijat" latura educați- A 
vă. „Cam" și „neglijat" sînt cu
vinte prea blinde pentru situația 
de aici. Singura preocupare a ca- £ 
sei de cultură a fost formația de 
muzică ușoară. Instrumente, re
pertorii, costume... Șt promisiu- ț 
nea tovarășului director că acțiu
nile educative vor constitui o 
preocupare de seamă în perioada @ 
următoare, o credem realizabilă; 
formația de muzică ușoară a fost 
pusă pe roate : a început să facă 
turnee prin județ.

Din cele două feluri de exem- 
ple expuse mai sus, reiese clar 8» 
că și în concepția „serioasă" asu
pra culturii de masă, și în aceea 
de divertisment, educația politică w 
rămîne, nu o dată, o anexă. Pen
tru ultima concepție, argumentul a 
e simplu : în afară de divertis- " 
ment, totul este „minor"... Pen
tru prima, „argumentația" este A 
mai complicată, dar nu mai pu- “ 
țin falsă; un om cult este recep
tiv la actul etcm și fertil, care 
tulbură. El nu gîndește ca acto- 
rul din „Hamlet" : „Ce-mi pasă 
mie de «Hecuba» Dimpotri- A 
vă, pe el îl interesează numai și 
numai „Hecuba", cu ostentație 
chiar. Nu putem, să răspundem tiv de 
acestui exclusivism decît prin 
cuvintele unui om de mare cui- j__ __________ .
tură, care a fost G. Călinescu: £ nică pe scena Bienalei nu mai 
„pasiunea și frămîntarea se nasc —----- * *
atunci cînd.., îți pasă și de «He
cuba» și de... Cuba!".

Educația politică trebuie să-și 
ocupe locul firesc în cadrul cul
turii de masă, și un rol eficient 
în această direcție trebuie să-l 
joace organizațiile U.T.C.; nu 
prin acțiuni timide, la cluburi lă
turalnice, ci prin acțiuni de am
ploare la instituțiile de cultură 
ale orașelor, care să antreneze 
mase cît mai mari de tineri.

BECKET ubMc mg 
r^ieaxâ la P+zr* « 
DJ0: sjt.

PROFESIONIȘTII
rtieazâ la Bepzăti*» rrel* t; 
1134; 14; K3C IR. Fw-
tiva! (orele LM 11; 1X39. 1<; 
1834: 21); Mooers orele 934; 
12; 1430. 14.45. MJS; XI3? -

ASTA SEARĂ Mă DISTREZ
rulează la LareeOml (orele 4; 
11.15 ; 1X34 ; 14 ; 1434 : 21 45» ; 
București (orele UI; II; 1131; 
16 ;1834 ; 211

MADE ÎN IT ALT
rulează la Capitol «orele •; 
1130 : 13,45 : 16 : IU» : 33.4* ; 
Melodia (erele 9 : 1L1S : 1330 ; 
16 ; 18,30 ; 20.45).

NOAPTEA
rulează Ia Central (orele L30 ; 
11 : 1330 ; 16 ; 1834 ; 21L

COLUMNA (ambele serii»
rulează la Lumina (orele 9— 
16.45 în continuare 19.45) ; Fe
roviar (orele 9—1530 în conti
nuare; 18.45): Excelsior 'orele 
10; 13,15; 16.30; 19,45): Tomis 
(orele 10—16,30 în continuare, 
19.45).

Doina (orele 11.30 ;
1X15 : 2030).

Union (orele 15,30 ;

Ia Grivita (orele 9 ; 
13J0 : 16.45 ; 18.15 ;
Pîoreasca (orele 9; 

1X45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30),

JUDOKA, AGENT SECRET
rulează la Bucegi (orele 9; 

■ 20,30) ;
10.45 ;
18.45 :

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
Victoria (orele 8,45;
12.45 ; 14,45 : 16.45 ;
20,45).

SUPERAUTOMATUL 
rulează la Unirea (orele 
20,30).

ULTIMUL VOIEVOD 
rulează la Lira (orele 18) ;

15,30 ;

Nanny Lov, cunoscut din 
două bune filme de război: 
„CX zi ca leii" și „Bătălia 
pentru Neapole", reapare pe 
ecranele noastre dirijînd o 
suită de scheciuri sub titlul 
„Made in Italy", cu vădite 
intenții de a realiza o come
die de moravuri pe detalii de 
frescă socială.

De cele mai multe ori reu
șește admirabile pamflete ci
nematografice de cîteva ori 
filmează subiecte bune pen
tru notițele de ziar ce apar 
la rubrica faptului divers și, 
din fericire, într-un singur 
scheci plătește tribut comi
cului bulevardier. E vorba de 
lunga secvență de triunghi 
burghez — în care e distri
buit și excelentul Alberto 
Sordi — ușor împins spre 
cîteva replici în doi peri, în 
„situația" amantei frumoase 
surprinsă de o soție prostuță 
și urîtă în patul soțului șme
cheros...

în rest secvențe copioase 
de pamflet : falsa moderni
zare a aparatului funcționă
resc și a metodelor lui de 
lucru într-o primărie din 
Roma; o tînără frumoasă 
care vînează soți bogați și 
bătrîni și pentru care scurta 
perioadă a văduviei e un 
fel de frenetică vacanță a- 
moroasă cu un tînăr compa
nion (excelentă scena intrării 
în casa unui nou și viitor soț 
pe muzica triumfal-tragică a 
marșului funebru); scurta lec
tură a unui afiș ce cheamă ____________
Ia ajutorarea victimelor unui ternînd între comic $i auten

tice nuanțe de tragic pare 
superior chiar și cunoscutu
lui „Eu, eu, eu și... ceilalți" 
a lui Blasetti, nefiind însă — 
pe alocuri — destul de ferit 
de anumite facilități ale fil
mului comercial, de acea fal
să bonomie a divertismentului 
picant. Cu acest regret „no
tăm" cu trei steluțe, «Mm 
face revista CINEMA peiyru 
calitate, filmul semnificațiilor 
„faptului divers".

clasă de școală rurală, cu co
pii slabi, murdari și îmbrăcați 
în zdrențe...

Și două scheciuri de cea 
mai nobilă tradiție neorea
listă : idila dintre o tînără 
frumoasă și săracă și un june 
cu automobil de lux, pe ca- 
re-1 minte la telefon, „pen
tru a-1 păstra*4, într-o sec
vență de sigur efect cinema
tografic : lovită de un tată 
abrutizat, fata plînge și plîn- 
sul se transformă într-un rîs 
nervos ce constituie fundalul 
sonor al discuției telefonice 
tîrzii cu iubitul. Alt scheci : 
traversarea străzii într-o dumi
nică toridă de către o- 
familie săracă (compusă 
dintr-o soție energică, un 
soț avînd fobia mașinilor, trei 
copii și o soacră) 
cumpăra cîte o porție

peniru a 
_ _ x Mină 

de înghețată, singurul ltiX pe 
care și-1 pot permite în ziua 
repausului săptămînal. In ro
lul soției — una dintre ma
rile actrițe ale Italiei : Anna 
Magnani pe care n-o uităm 
din filmul „Roma oraș des
chis" și „Suspine pe”stradă". 

Regizorul Nanni Loy a 
distribuit în acest „Made in 
Italy" aproape toate vedetele 
prezente și viitoare ale cine
matografiei italiene : Lea 
Massari, Sylva Koscina, Vima 
Lisi, Catherine Spaak, Al
berto Sordi, Walter Chiari, 
Nino Manfredi, Jean Sorel, 
Peppino de Fillipo ș.a.

Mozaicul obținut din sche- 
ciurile care degajă tonuri al-

cutremur din India, ex
pus într-un mediu în care 
ilustrația afișului reprezenta 
o „bunăstare" neajunsă de 
țăranii săraci și semianalfa- 
beți din sudul peninsulei, 
țărani care silabisesc greoi 
textul: „A-j-u-t-a-ț-i-i..." ; o 
altă „lectură", a unui tînăr 
institutor, dintr-un manual de 
școală, despre fericirea de a 
trăi în Italia, într-o părăginită

*) Made in* Italy — o pro
ducție a studiourilor italiene.

9,30—16,15 în cotinuare, 18,30 ; 
20,15).

ANNA KARENINA 
rulează la Miorița (orele 
12,30 ; 16 ; 19,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
20,30) ; COLIVIE PENTRU 
DOI (orele 18).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

0;

TUDOR STANESCU

CINEMATOGRAFE
A arera (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
15.45 ; 18 ; 2430) ; Flamura (o- 
reie 9 : 1L15 : 1X30 : 16 ; 18,15 ; 
2434)

VEȘNICUL ÎNTTRZIAT
r-Jează la înfrățirea (orele
15.15; 17.45 : 20i.

HOMBRE
(raleazâ la Dada (orele 8,15—
16 34 Li continuare; 18.45 : 21).

VIV a MARL*
rtiează la Buzești (orele 15,30 ;

15;
RO-

TARZAN, OMUL MAIMUȚA
(orele 15,30 ; 20.30).

LUSTRAGIUL
Drumul Sării (orele
17.30 ; 20). .

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN

rulează la Giulești (orele
15.30 ; 19).

SAMURAIUL
rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 20,30) ; EU TE-AM IU
BIT (orele 18) ; Volga (orele

rulează la Popular (orele 
15,30 , 20,30).

TUDOR (ambele serii)
rulează la Munca (orele 15,30 ;
18.30) .

FETE ÎN UNIFORMA
rulează la Flacăra (orele 15,30 ;
20.30) ; HOȚUL DE PIERSICI 
(orele 18).

PRINȚESA
rulează la Arta (orele 9—15,45 
în continuare ; 18 : 20.15).

OPERAȚIUNEA 8AN GEN
NARO

rulează la Vitan (orele 13,30 ; 
20,15) ; VARA CAPRICIOASA 
(orele 18).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Rahovâ (orele 15,30 ;
21.30) ; SA NU NE DESPĂR
ȚIM (orele 18).

MARYSIA ȘI NAPOLEON 
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 20,30) ; AVENTURIERII 
(orele 18).

HEIDI
rulează la Cosmos (orele 18 : 
18 ; 20).

PENTRU CIȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS, UN DOLAR GĂURIT 

rulează la Viitorul (orele 16).
PIRAMIDA ZEULUI SOARE 

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

MARIANNA, AGENTUL 0555 
rulează la Pacea (orele 15,45 j
18 ; 20,15).

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Ferentari (orele
15.30) .

PARISUL VESEL
rulează la Timpuri Noi (orele
19 ; 21).

ELOGIU INTERPREȚILOR
-Deosebit de bine reprezentat 

(ceea ce ne-a făcut să ne gîndim 
că agenda' finalei a înregistrat și 
cîteva inexplicabile absențe, mo- 

’ i meditație pentru forurile 
culturale din județele respective), 
județul Constanța a adus dumi-

puțin de patru piese și un exce
lent montaj literar, excelent cel 

£ puțin sub raportul selecției texte
lor, privință în care alte înscenări 

_ similare au înregistrat cota de de- 9 ficit maxim. Un foarte bun Bie- 
dermann în piesa lui Max Frisch 
(Lucian Dumitrescu), un cuplu 

W plin de savoare în Fii cuminte,
Cristofor de Aurel Baranga (Ni- 

• colae Ionescu și Ana Chiriță) și
apoi. în spectacolul Teatrului 
popular din municipiul Gheorghe

tnT, n-au putut fi transformate 
în profesie.

Ne-am reamintit, bunăoară, de 
Mariana Vasile, protagonista 
Melodici varșoviene 'întreprinde
rea „7 construcții-montai" din 
Galați), care a parcurs virstele și 
stările succesive ale personajului 
nu numai cu intensă sensibilitate,

Î»lul tîrgoviștean al protagoniști- 
or Serenadei din trecut: George 
Comeanu — personalitate vie, 
generoasă cu simplitate, și Catri- 
nel Tănase — prezență lirică în
văluitoare, amîndoi rostind ver
surile cu o știință care, vai, lip
sește unora dintre profesioniștii 
de azi. Ne-am reamintit de, Marta

Concepția simplificatoare fi A Gheorghiu-Dej, un Petru Rareș 
iclusivistă a „divertismentului” w impresionant, profund și complexexclusivistă a „divertismentului' 

trebuie eliminată din cultura, de 
masă. ( _
să-și armonizeze toate comparti
mentele, să fie, prin activitatea 
instituțiilor respective, un apel ® 
către toate laturile culturii.

— (Nelu Mitarcă), ne-au reamintit cît
Cultura de masă trebuie A <1® numeroși au fost, în această
___ :__ _ finală, intemretii remarcabili, cei

SABIN BORCAN

finală, interpreții remarcabili, cei 
pentru care teatrul de amatori 
nu înseamnă numai satisfacerea 
unei pasiuni, ci un prilej de va
lorificare a unor virtuți actori* 
cești reale, care, din diverse mo-

TfLEVIZIUNt

.FINALA BIENALE^

„I. L CARAGIALE“
dar și cu un arsenal de mijloace 
scenice surprinzător de bogat. 
Ne-am reamintit de Tanța Gheor
ghiu (Lizzie Curry în Omul care 
aduce ploaia la Casa de cultură 
din Tecuci), interpretă căreia a- 
nii de experiență i-au dăruit o 
caldă familiaritate cu scena, o 
spontaneitate și o prospețime 
cuceritoare. Ne-am reamintit cu-

Diaconu, care în spectacolul Gio- 
conda și celelalte al Palatului 
culturii din Pitești a scos la i- 
veală neobișnuite și variate dis
ponibilități actoricești. Ne-am 
reamintit de umorul savuros al 
ieșenilor Mihai Țibichi și Geor- 
geta Aivănesei (în Stan Pățitu), 
de simplitatea tragică a Mioarei 
Spudercă și de violența interioară

a lui Gheorghe Fieraru (în 
Domnișoara Nastasia la Teatrul 
popular din Plopeni), de expresi
vitatea furiei și sarcasmului clu
jeanului Beleznay Zoltan în Pri
vește înapoi cu mînie, și de atî- 
ția alți interpreți memorabili, pe 
care numai limitele spațiului îi 
exclud din însemnările de față.

Pentru toți acești oameni, mai 
tineri sau mai puțin tineri, tea
trul 
mul 
bil 
lqngi de iarnă, sau de a-și satis
face printr-un paleativ secrete 
veleități către un ideal intangi
bil. Jucînd, ei au sentimentul — 
îndreptățit — că se exprimă pe 
ei înșiși, cu toată forța adevăru
lui lor sufletesc, Realizînd acest 
act de comunicare cu mijloacele 
artei, se realizează pe sine. Este 
o împlinire care n-o concurează 
pe cea profesională, gî i se ală
tură și o întregește. Din această 
simbioză se naște, biruitoare, ar
monia personalității umane.

SEBASTIAN COSTIN

nu reprezintă în pri- 
rînd un mijloc agrea- 
de a-și umple serile

MARȚI, 17 DECEMBRIE 1968
17.30 — Telex T. V.
17,35 — Pentru elevi. Con

sultații la matematică 
(clasa a XH-a). Tema : 
Variabile aleatorii. Pre
zintă lector Nicolae 
Micu.

18,05 — Curs de limba en
gleză (lecția a 38-a).

18.30 — Pentru copii și șco
lari. „Prinț și cerșetor" 
(ultimul episod). Balet 
după romanul lui Mark 
Twain.

19,00 — Telej urna- 
lul de seară.

19.45 — Actualitatea econo
mică. „Revoluția tehni- 
co-științifică contempo
rană și influența ei asu
pra pregătirii cadrblor 
d e specialitate".

20,05 — Film serial : „Cutre- 
lerînd pămîntul" (III).

. Prin Austria.
20.30 — Seară de teatru : 

„Vrăjitorul din Oz“ de 
Eduard Covali și Paul 
Findrihan. (Interpretea
ză actori ai Teatrului 
Tineretului din Piatra 
Neamț). - .

22,15 — Varietăți muzicale.
22.45 — Telejurna

lul de noapte.
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SĂ-I CUNOAȘTEM PE PARTICIPANT!
JUDEȚUL TULCEA

ALEXANDRU RIZU 
prim-secretar

GRIGORE VÎRJOGHE
șeful comisiei Culturale

RADU FLOREA
șeful comisiei Tineret muncitoresc 

ION BANILA
șeful comisiei Sport-turism

Pe scurt, ca să evităm 
riscul de a ne repeta, 
lucrurile stau în felul 
următor, același ca în 
urmă cu alte cîteva 
luni : o dată cu trecerea 
la noua organizare ad- 
ministrativ-teritorială. se 
impunea o revizuire 
substanțială a modului 
în care erau concepute 
și considerate comisiile 
pe probleme încă de la 
începutul existenței lor. 
Veșnic cal de bătaie al 
tuturor criticilor agresi
ve și justificărilor para
van — organul supe
rior : „N-ați antrenat 
activul nesalariat", or
ganul respectiv: „N-am 
antrenat activul nesala
riat. Face și el ce poa
te..." — membrii comi
siilor erau cei care su
portau totul, pentru că 
nici nu știau că pot 
stîrni discuții atît de a- 
prinse (și, uneori, nici 
că sînt membri ai vre
unor comisii...).

înființarea județelor, 
ca unități cu drepturi or- 

, ganizatorice și adminis
trative mai largi decît 
vechile regiuni, cu o 
autonomie care presu
pune și o sporire a spi
ritului de răspundere, 
solicită o tot atît de lar
gă participare la toate 
laturile vieții sociale a 
județului, o atragere în 
număr cit mai mare a 
oamenilor de toate ca
tegoriile ca factori răs
punzători de bunul mers 
al treburilor din județ.

O asemenea rațiune a 
stat și Ia baza alcătuirii 
comisiilor pe probleme, 
specializate, de pe lingă 
comitetul județean 
U.T.C. O necesitate, 
deci, și nțt un lux, o 
modalitate esențială, și 
nu o complicație inuti
lă. Ideea nu era nouă, 
însă „sarcinile" pe care 
le aveau de rezolvat a- 
cum, în condițiile atît 
de proaspete, erau cu

JUDEȚUL IALOMIȚA
ION NIȚULESCU

prim-secretar

ILIE IOSIF
șeful comisiei Tineret sătesc

RÂDUCU PETRESCU
șeful comisiei Tineret muncitoresc

altele, cereau ototul 
participare la un înalt 
grad de responsabilita
te, la nivelul pretins de 
complexitatea perioadei 
în care ne aflăm, ca și 
de propriile noastre exi
gențe. Comisiile, prin 
însuș- rostul existenței 
lor, urmau să se consti
tuie într-un stil de mun
că permanent, în orga
ne de consultare și de 
studiu atent, capabile 
să imprime comitetului 
județean interesul pen
tru cercetarea științifi
că și-orientarea bine în
dreptată către aceasta, 
ca o componentă indis
cutabilă a activității 
sale.

Dar, din păcate, pen
tru că ideea nu era 
nouă, ea a fost pusă in 
aplicare tot după pro
cedee cunoscute de mai 
înainte, cu aceeași doză 
de formalism. Multe din 
comitetele județene 
U.T.C. n-au înțeles toc
mai amănuntul esen
țial. acela că existența 
reală a comisiilor oferă 
posibilitatea rezolvării 
multiplelor probleme, 
că de la bun început 
este indispensabilă 
impulsionarea lor pen
tru a le avea drept aju
toare de nădejde pe tot 
parcursul. In loc de a- 
ceasta, însă, ele au fost 
socotite, în multe locuri, 
tot o „sarcină" oarecare, 
printre altele, ca și un 
număr sau altul de du
minici cultural-sportive, 
ca și strîtigerea cotiza
ției. Așa că. după ce au 
fost „constituite" -și. 
după cîtva timp, „in
struite". dosarul cu ta
belele a fost închis și a 
rămas uitat pe undeva. 
Și s-a pornit la treabă 
— tot fără comisii, â- 
cum. cel puțin din dis
cuțiile pe care le-am 
purtat la Slobozia și la 
Tulcea, concluzia se des
prinde cu toată clarita
tea. Este aceeași ca și 
în urmă cu cîteva luni:

1. AZI 0 VM Șl NO L.
De la această conclu

zie, însă, se poate pomi 
mai departe. Să facem, 
deci, puțină liniște și 
să ascultăm:

— GRIGORE VÎRJO
GHE (frust, fără nici o 
încercare de a acoperi 
lucrurile): Multe din 
intențiile comisiei mele 
au rămas intenții cura
te. Și nici nu se putea 
altfel: cei 15 membri 
ai ei nu s-au mai în- 
tîlnit niciodată de la ac
tul solemn al constitui
rii. Cred că nici nu 
știu ce au de făcut.
’ — ILIE IOSIF (încă 
un argument): Ba mai 
mult. Deseori activitatea 
unei comisii seamănă 
leit cu a alteia, cea de 
sport cu cea de tineret 
muncitoresc sau invers. 
Pentru că s-ați obișnuit 
să fie dirijat^, nu știu 
să se autoconducă, iar 
noi le instruim din cînd 
în cînd și gata. (Schim
bă puțin tonul: a găsit 
explicația): De ' 
cred că seamănă între 
ele pentru că nu face 
nici una nimic. Asta e !

— RÂDUCU PETRES
CU (oarecum neutru, 
parcă ; nu se referă la 
el): Ne lipsește și nouă 
ceva și nu știm ce. Tot 
tovarășul Iosif îmi spu
nea- altă dată, că nici 
nu ’are mare încredere 
în activiștii nesalariați, 
că el apelează de obicei 
Ia prieteni sau la cu
noștințe, oare, din jenă 
sau din prietenie, nu-1 
refuză. Altfel, cu comi
sia... Dacă nu o urmă
rești din scurt, nu face 
nimic.

— RADU FLOREA 
(punct pe i): Poate 
tocmai aici se află ex-

fapt,

depncația. Ne plingem 
multe ori de inactivita
tea comisiilor, dar și 
noi. șefii comisiei, ne-am 
cam obișnuit să lucrăm 
fără ele. De ce nu ape
lăm și noi mai des Ia 
membrii comisiei ? Dacă 
nu Ie cerem noi spriji
nul, nici ei nu ni-1, vor 
da.

Apoi, a mai adăugat 
ceva, un amănunt care 
îl punea și pe șeful de 
comisie într-o lumină 
nouă, dar adăugirea a- 
ceea ne-ar duce prea 
departe cu demonstrata 
și e încă devreme pen
tru asta. Deocamdată, 
să mai zăbovim puțin 
aici, la afirmația de mai 
sus, pentru că aipi se 
află. într-adevăr, expli
cația. O parte din ex
plicație. In raportul din
tre comisie și 
torul ei.

La Ialomița 
tuat, nu de

conducă-

s-a efec- 
mult, un 

studiu cerut de Centrul 
de cercetări pentru pro
blemele tineretului. în 
legătură cu condițiile de 
muncă și de viață ale 
tinerilor din zootehnie. 
Apoi, sau înainte de el, 
un alt studiu care a avut 
ca obiect tinerii din în
treprinderile agricole și 
cele de mecanizare a 
agriculturii. Dar, pentru 
nici unul din ele nu au 
fost folosiți membrii co
misiilor respective. Cei 
doi șefi de comisie în
cuviințează, scurt, din 
cap. Ba chiar, 
intervine cu o 
ție demnă de 
tenția :

— In unele 
activiștii județului, de
plasați pentru sondajele 
cerute, s-au și dublat

comune,

I
s
I

de membri ai comisiei, 
care știau, fără îndoia
lă, mai bine decit ei si
tuația, fiindcă acolo e 
locul lor de muncă. Dar 
tot nu s-a recurs la a- 
jutorul lor, sau la păre
rile lor cel puțțp.

La Tulcea s-a întîm- 
plat ceva asemănător. 
Și aici au fost utilizați 
în cea mai mare parte 
tot activiștii județului, 
cu toții, indiferent de 
comisia în care lucrea
ză, dacă aveau sau nu 
altceva de făcut atunci. 
Toată lumea la treabă 1 
iar comisiile au rămas, 
în continuare, pe de lă
turi. Există, prin urma
re, și o anumită neîn
credere a județului în 
activul său nesalariat, 
refrenul care a început 
din nouă să apară, ca

DOUĂ

perfectă dreptate: pro
pria noastră neîncrede
re ne barează drumul.

Nu este însă numai a- 
ceasta explicația. Sau nu 
este în întregime ea. A- 
mănuntul de care vor- 
l?eam mai înainte, adău- 

. girea aceea rostită după 
cîteva momente de ezi
tare, poate fi precizată 
acum : „Dacă nu le ce
rem noi sprijinul, nici ei 
nu ni-1 vor da" — s-a a- 
mintit. Și apoi, oarecum 
în treacăt: „Iar noi nu 
prea avem cînd să-l ce
rem". M-am mirat puțin, 
auzind argumentul, mi 
s-a părut într-un fel e- 
xagerat, pentru că nimic 
nu este mai firesc decît 
ca șeful comisiei, la ni
velul unui comitet ju
dețean, să se ocupe de 
comisia sa, de îndruma
rea ei, de întreaga ei ac
tivitate. Dar și alte in
tervenții ale celorlalți 
participant m-au deter
minat să dau mai multă 
atentie explicației. De 
pildă :

ION BANILA (într-o 
hotărîre de moment, în
cearcă să se facă mai 
explicit): De fapt, în 
momentul de față, cînd 
vorbim de o comisie, a

mea de exemplu, îl sub
înțelegem mai curînd pe 
șeful ei. Și nici pe el nu 
prea...

Sau, din nou :
GRIGORE VÎRJOGHE 

(încercîn'd să ia tau
rul de coarne): Prac
tic, cred că nici n-aș pu
tea fi tras la răspundere 
pentru inactivitatea co
misiei mele fiindcă nici 
nu am timpul necesar 
să mă ocup de ea.

Insfîrșit, o formulare 
fără nici un echivoc. A- 
șadar, timpul, prietenul 
și dușmanul nostru din- 
totdeauna, timpul acesta 
care nu poate fi nici în
tins, nici comprimat, de
vine deodată un obsta
col de netrecut, 
pentru absența totală 
(sau aproape...) a comi
siilor la rezolvarea tre
burilor unui comitet ju
dețean U.T.C. nu aparți
ne, așa cum credeam, 
activistului (care nu o 
antrenează, care nu o a- 
trage, care nu mobili
zează), pentru că și a- 
cesta are motivele sale 
bine întemeiate: lipsa 
de timp.

Dar atunci se ridică, 
inevitabil, fără drept de 
apel, o altă întrebare i

Vina

întrebarea nu i-a prins 
insă nepregătiți pe in
terlocutorii mei.

— RADU FLOREA (din 
punctul său de vedere): 
Sînt perioade în care ne 
abatem cu consecvență 
de Ia treburile comisiilor 
noastre. Acum, de exem-

Pentru că mi se pare că 
fiecare comisie își 
treburile ei specifice, 
asemănătoare cu ale 
tora, dar tocmai de 
nu ne putem ocupa 
cauza celorlalte, de 
tură organizatorică.

— ILIE IOSIF (din

are 
ne- 
al- 
ele 
din 
na-

știu pe seama cui s-o 
pun, pentru că au rosti
t-o de fapt.

TOȚI (însă nu în cor, 
ci pe rînd, după cum am 
stat cu ei de vorbă): în 
fond, am vrea să știm ce 
sîntem : instructori teri
toriali, ca mai înainte, 
sau șefi de comisie cu 
adevărat ?

Cer doi primi-secretari 
ai județenelor U.T.C. au 
însă anumite rezerve a- 
supra acestui punct. 
Dacă pînă acum au a- 
probat și ei unele afir
mații, găsindu-le îndrep
tățite, mai ales în ceea 
ce privește lipsa de ac
tivitate a comisiilor și 
substituirea membrilor 
lor, în multe locuri, prin 
activiștii județului, acum 
nu se pot declara întru 
totul de acord cu cele 
susținute. Și argumen
tează. ION NIȚULESCU 
de pildă, afirmă că la 
sector nu se poate în nici 
un caz renunța, încă 
vreo cîtăva vreme mă
car. „Dacă nu are un 
sector, spune dînsul, o 
comună-două de care să 
răspundă permanent, ac
tivistul se cam plimbă de 
ici-colo, se încrucișează 
și se suprapun unii cu 
alții în teren, și nici nu 
rezolvă efectiv anumite 
lucruri, ci le constată 
doar. Și trebuie'să stai 
mai mult într-un loc ca 
să nu te limitezi numai 
la constatări". Afirmație 
care are, și ea, evident, 
un sîmbure de adevăr 
și, de ce să nu o recu
noaștem, aruncă un fas
cicul de lumină asupra 
unui aspect inedit al 
problemei puse în discu
ție. O confirmă apoi și 
ALEXANDRU RIZU, 
ceea ce dă mai multă 
garanție asupra autenti
cității : „S-a și încercat 
într-o primă etapă să se 
pună accentul mai mult 
pe munca în comisii dar 
s-a observat că activistul 
nu mai avea o răspun
dere concretă și nu se 
prea vedea cu claritate 
ce face într-o comună. 
Pe de altă parte, însă, se 
poate întimpla și ca pro
blemele muncii organi-

direct. Și, dacă ne gîn- 
dim bine, chiar atît se 
și rezervase într-o vre
me, cîteva zile, cu 1 pre
cizarea ca în restul tim
pului să primeze mun
ca în comisie, însă nu 
din cauza acestor zile s-a 
dereglat treptat echili
brul și nu acesta e mo
tivul pentru care șefii de 
comisie au acum impre
sia că au redevenit in
structori. Cele 4-5 zile 
s-au făcut cu timpul 10- 
15, pentru că au inter
venit mereu alte „sar
cini", toate „urgente", 
toate „curente", toate 
„operative", care s-au, 
suprapus, au coincis, 
s-au confundat sau au 
luat locul celorlalte, ce
lor prevăzute inițial, în
locuind în bună măsură 
și munca de perspectivă, 
pe care o presupune ac
tivitatea comisiei, cu re
zolvările „de moment". 
Au mai intervenit apoi 
și diverse alte acțiuni, de 
amploare, care au nevoie 
de o largă desfășurare 
de forțe, iar acestea, în 
loc să intre în răspunde
rea directă a comisiilor, 
de care aparțineau de 
drept, au mobilizat încă 
o dată în întregime apa
ratul județului, ceea ce 
a dus în ultimă instanță 
la restrîngerea sferei de 
cuprindere și de acțiune, 
pentru că aparatul este 
totuși, mult prea mic 
față de numărul comu
nelor și satelor din ju
deț. Așa că mi se pare 
că nu degeaba exclama, 
la un moment dat, 
GRIGORE VÎRJOGHE : 
„Pot spune că nici de 
munca activiștilor din 
comisia mea nu mai răs
pund eu direct, pentru 
că și ei sînt repartizați 
de-a dreptul de către 
birou pentru treburile 
care se cer rezolvate în
tr-un moment sau altul".

Iar lucrul acesta nu 
mai este de loc firesc. 
Situația se cere redresa
tă în interesul tuturor, 
al muncii și al activistu
lui, într-un singur sens, 
care nu mai poate fi a- 
cela de a-1 readuce în 
punctul de plecare al ve-

t

putea înființa un corp de 
instructori, specializați și 
ei în problemele organi
zatorice (idee demnă de 
luat în seamă, n.n.)

La Tulcea s-a și încer
cat, de altfel, ceva în ge
nul acesta, ceea ce do
vedește că, oricum, se 
caută, se fac experi
mente, pentru că s-a ob
servat probabil că cele 
două tendințe ale muncii 
de activist nu se împacă 
de loc una cu alta. Aici 
g-au făcut, de pildă, niș
te propuneri de trecere 
a unor activiști din co
misiile în care sînt acum
— unul-doi de la școli, 
unul-doi de la cultură, 
încă unul din altă parte
— în cadrul secției or
ganizatorice, ca instruc
tori. „In felul acesta mă
rim numărul oamenilor 
care vor îndruma comu
nele cu toate , celelalte 
probleme", mi s-a spus. 
Soluția însă este și nu 
prea, ceea ce ar trebui, 
pentru că separă dogma
tic, în două părți dis
tincte, ceea ce ar 
să fie o unitate. E 
cei ce vor rămîne 
creze mai departe 
misiile lor se vor 
ra, în sfîrșit, de 
drepturile și 
care decurg de aici. Cei
lalți însă... Prin ei s-ar 
putea să se întrețină at
mosfera aceea de lucru 
pe care am socotit-o ani 
de-a rîndul unul din cele 
mai mari neajunsuri. 
Trebuie deci, evitată în 
cazul în care se acceptă 
o asemenea propunere, 
ideea — încetățenită în 
practica muncii — că de 
activitatea comunei răs
punde „tovarășul de la 
județ", trebuie înlătura
te cu fermitate și cele
lalte obișnuințe mai 
vechi: lipsa de inițiati
vă a comitetului comu
nal U.T.C., impulsul tre
cător care urnește cite 
ceva numai la apariția 
activistului, dădăceala 
travestită în „muncă de 
îndrumare", ca și lipsa 
originalității, a varietății 
de fantezie, de la un sat 
la altul, posibilă oricînd 
în cazul cînd organiza-

trebui 
drept, 
să lu- 
în co- 
bucu- 
toate 

datoriile

JUDEȚENE U.T.C. ȘI-AU PROPUS 
REZOLVE URMĂTOAREA DILEMĂ:

DE CE. INTRE PROIECTE
$1 REALIZĂRI, COMISIILE 
S-AU OPRIT LA JUMĂTATE?

nu te încumeți să por
nești la drum. Și. din 
păcate, tot șef:: de co
misii participant! la 
masa rotundă s-au de
clarat nemulțumiți de 
modul în care s-au a- 
chitat unii dintre acti
viști de această îndato
rire, de graba in care 
au expediat-o pe motiv 
că „aveau alte treburi" 
și„ din cauza aceasta, 
de concluziile cam „pe 
deasupra" cu care s-au 
întors din teren. Și sim
țeam, chiar dacă nu era 
exprimat, un anume re
gret, conjugat la modul 
optativ: „Dacă am fi 
lucrat cu comisia noas
tră...". Din păcate, insă, 
tocmai comisia, care 
n-ar fi putut spune că 
avea altă treabă fiindcă 
aceasta era exact trea
ba ei, continuă să fie 
privită de la distanță, 
pe sub sprîncene, pen
tru că nici din această 
întîmplare nu s-au tras 
învățămintele, așa că 
și cu prima ocazie se 
va spune tot că face și 
ea ce poate, deși nu s-a 
știut, de'fapt, niciodată 
ce poate cu adevărat. 
Tovarășul Iosif avea

piu, de cind au început 
alegerile. însă alegeri nu 
sânt derit o cată pe am 
la urma urmei, in afara

te p

ctr.d sistem solici
tați. și țoale sînt întot
deauna -urgente*.

îzttr-aoevăr. spusele de 
mai sus se verifică in 
•urma consultării cu cei
lalți- Pentm că. înainte 
de alegeri a fost Festrva- 

ului de la sa- 
inalr.re, Cupa 

, iar de aces
tea s-au ocupat, ca de o- 
tacei. mc întregul a tarat 
a! județului și na fiecare 
cccmsre ca partea sa de 
respor «abilitare așa cum 
s-a întâmplat și ca Mu- 
dial recent întreprins și 
care era de resortul co
misiei tovarășului Ho
rea. Aceiași stil de mun
că necrierențiat. care în
curajează vechea formu
lă a activistului — bun 
la toate — amenință cu 
mcr.otocta peisajul acti
vității noastre.

Și cin nou observații
le nb se opresc aici. Mai 
sînt și alte capete de a- 
c-rzarp nie Iosif și Ră- 
ducu Petrescu, ce la Ia
lomița, mi-au vorbit cei 
dinții despre sectorul pe 
care îl au în primire, 
despre acele una-două- 
trei comune în care tre
buie să se deplaseze cu 
regularitate pentru a se 
ocupa de toate proble
mele vieții de organiza
ție și în primul rînd de 
cele organizatorice. In 
felul acesta, spuneau ei, 
de problemele comisiei 
lor se ocupă mai mult în 
treacăt, printre altele, 
fără să le pună pe pri- 
niul plan, așa cum ar fi 
r.ormal. Iar ceilalți ac
tiviști, la rîndul lor, fac 
tot îa fel, în orice caz nu 
așa cum ar face-o ei în
șiși, fiind vorba de comi
siile lor, cu preocupările 
lor specifice.

— ION BANILA i

nn se pare absolut 
necesară o trăsâmra ■ 
rnnttnu.tarea. Pentru im
primarea cnut «turnă 
ritm de muncă. a obiș
nuinței de a fi «oLt-tatâ 
mai des. Eu însă mă o- 
cup de comisle cm d îmi 

t -np de 1a alte 
lucruri. -printre pică
turi". Ce fel de cocrinm- 
tare e asta T

— Și in cazul atesta, 
rit timp vă rămîne pen
tru comisie, tovarășe Io- 
sif ?

— O săptărmnă pe 
lună. Poate nici atit

— Dar dumneavoastră, 
tovarășe Petrescu ?

— O săptămînă, cel 
mult

— Tovarășe Vîrjoghe, 
dumneavoastră ?

— în medie, o săptă- 
mînă. Pentru că mă stră
duiesc eu să mi-o creez. 
Altfel... Și să nu uităm 
că în comisia mea mai 
sînt încă trei activiști 
salariați dar și ei își al
cătuiesc programul a- 
proape numai din pro
bleme organizatorice.

Apoi au pus și ei o 
întrebare, nu cu carac
ter revendicativ, ci cu 
dorința de a se lua o ho
tărîre, oricare, însă una 
singură, ca să știe cu e- 
xactitate ce anume au de 
făcut, care le sînt atri
buțiile principale. O în
trebare pe care nici nu

CO

pes- 
tre-

cel

SPECIALIZAREA
FLOREA 
dreptatea 
cea mai 
ne putem

— RADU 
(convins de 
sa): Soluția 
bună ar fi să 
ocupa mai pe îndelete 
de munca pentru care am 
fost chemați la județ și 
pentru care ne-am pre
gătit. Dacă vrem să fa
cem ceva cu adevărat, 
nu în mod formali (Din 
ce în ce mai clarificat 
cu sine însuși): Vrem să 
ajungem la un anumit 
grad de specializare a 
activistului, o vrem cu 
toții din inimă și acolo 
vom și ajunge cu tim
pul, însă putem să încu
rajăm sau să frînăm pro
cesul. Odată ce eu mă 
ocup în primul rînd de

treburile altor comisii, 
și nu de ale mele, nu 
văd cum încurajăm 
transformarea noastră în 
specialiști.

— ALEXANDRU RIZU 
(consecvent în ideea sa) i 
Dar nu, în orice caz, prin 
renunțarea la sector, 
mitarea cu strictețe 
cele 3-5 zile pe lună 
care să te deplasezi 
comuna de care răspunzi 
cred că nu împiedică cu 
nimic activitatea comi
siei. Sau altfel i comisii
le ar putea rămîne cu 
unul, cel mult doi, acti- 
vișți salariați care să se 
ocupe în exclusivitate 
de sarcinile lor, iar cu 
ceilalți, care rămîn s-ar

Li- 
la 
în 
în

ția comunei nu se con
duce după gindurile ei 
proprii, ci așteaptă pe 
altcineva de la județ sau 
din altă parte s-o îndem
ne. Or. in condițiile ac
tuale, cînd comunele au 
devenit unități mai mari 
și mai complexe, căpă- 
tînd astfel drepturi mai 
largi în stabilirea botări- 
rilor care le privește di
rect, efortul activistului 
de a acoperi întreg jude
țul prin drumurile sale 
se va irosi aproape în 
gol, iar pe de altă parte 
va împiedica și comuna 
să-și exercite nestînjeni- 
tă drepturile care decurg 
din autonomia ciștigată. 

Tocmai de aceea mi se 
pare tot atit de justifi
cată și de realistă o altă 
propunere, sau mai bine 
zis o observație, adresată 
tuturor și implicit, lui în
suși, de către un alt par
ticipant la discuție:

ION BANILA: La 
urma urmei, nu văd de 
ce să nu-i creăm secre
tarului U.T.C. al comu
nei responsabilitatea de 
a se ocupa el direct de 
toate problemele, orga
nizatorice sau nu, ale 
comunei sale. Doar lui îi 
și aparțin de drept, nu 
activistului de la județ. 
Comuna va trebui să fie 
mai mult atrasă în cir-

■ cuitul activității, stimu- 
lîndu-i o participare per
sonală. irepetabilă, și 
dezvoltîndu-i acel senti
ment al răspunderii față 
de propria sa activitate. 
Iar secretarul comunei, 
odată ce am început să 
zicem că trebuie să de
vină activist al comitetu
lui județean, trebuie să 
și merite din plin aceas
tă calitate. Și, desigur, 
prin aceasta nu doresc 
să arunc pe un plan se-

cundar activitatea între
gului comitet U.T.C., al 
comunei, ci dimpotrivă.

— GRIGORE VIRJO- 
GHE (aparent altă idee, 
dar va ajunge la aceeași 
concluzie): Iar în legă
tură cu comisiile noas
tre, nu știu de ce se li
mitează numărul mem
brilor lor la 10-15-20. 
Poate că într-o comisie 
ar avea loc și 40 de mem
bri, dacă sînt 40 de co
mune în județ. Și fieca
re responsabil de comi
sie din comitetul comu
nal U.T.C. să fie și mem
bru al comisiei respecti
ve de Ia nivelul județu
lui. In felul acesta se va 
ajunge pe mai multe 
planuri ca activistul co
mitetului comunal să fie, 
în același timp, și repre
zentant al județului a- 
colo.

x Așadar, cel puțin un 
lucru e destul de limpe
de, acela că desfășurarea 
ulterioară a evenimente
lor către aceasta se va 
îndrepta, pentru că aces
ta este mersul firesc al 
lucrurilor, legea pe care 
trebuie s-o respecte și 
care e în deplină concor
danță cu dezvoltarea lor. 
înființarea unor corpuri 
de instructori ar fi, de
sigur, o soluție utilă insă 
aceasta nu poate suplini 
rolul muncii de perspec
tivă a comisiilor specia
lizate.

Cel mai solid argu
ment în toată această 
demonstrație rămîne tot 
necesitatea specializării. 
„Numai în felul acesta 

•vom îndepărta din acti
vitatea noastră diletan
tismul". Iată o afirmație 
care fixează starea de 
lucruri într-o frază cu 
valoare de definiție, sau 
poate într-un fel de e- 
cuație de a cărei rezol
vare depinde totul. E- 
xistă și aici, ca în orice 
ecuație,, cîteva necunos
cute. „Activistul de Ia 
comisia culturală este 
pus acum nu o dată în si
tuația de a comenta un 
tablou, o carte sau un 
film, și mai avem încă 
din aceia care nu știu s-o 
facă, se prununța Gri- 
gore Vîrjoghe. Iată de 
ce mi se pare strict nece
sară organizarea unor 
cursuri de specializare^ 
Ia nivelul central". Este 
o idee pe care au sublini
at-o și ceilalți pe care am 
mai întîlnit-o sub o for
mă sau alta în diversa 
locuri din țară. Pregăti
rea activistului a devenit 
în momentul de față o 
problemă cerută de în
săși ptapa de dezvoltare 
pe care o traversăm, și 
care trebuie să stea în 
prim planul atenției. 
Pentru că adevărul este 
că, așa cum este făcută 
încadrarea comisiilor 
acum, cel mult șeful de 
comisie este în speciali
tatea sa în ramura res
pectivă, activiștii ceilalți 
*' " *-■ atft de

în ori- 
la în- 
e așa e 

însăși 
actuală

însă puteau tot 
bine să activeze 
care din comisii, 
tîmplare, și dacă 
foarte posibil ca 
repartizarea lor 
să fi fost făcută după 
criterii aproximative. In
terlocutorii mei au scos 
cu toții la iveală mai 
ales acest argument, in- 
sistînd în mod deosebit 
asupra ridicării nivelului 
de pregătire al activistu
lui, situarea lui la ace
lași grad cu complexita
tea problemelor pe care 
le are de rezolvat. In 
momentul de față, spu
neau ei, această specia
lizare este amenințată 
de unilateralitate, de o 
orientare exagerată în
tr-o singură direcție, că
tre preocupările de na
tură organizatorică, ceea 
ce înseamnă o înțelege
re cel puțin îngustă, a 
noțiunii. Tot tovarășul 
Vîrjoghe, dacă nu mă în
șel, preciza, și pe bună 
dreptate <

— între cele două laturi 
ale pregătirii noastre de 
activist nu se poate tra
ge o linie de separare : 
de o parte chestiunile 
organizatorice, de cea
laltă cele de „strictă 
specialitate". Mi se pare 
falsă despărțirea arbi
trară a celor două părți 
componente. Aceasta ar 
însemna ca activistul 
comitetului județean 
U.T.C. să poată lucra tot 
atit de bine și la comite
tul de cultură — sau in
vers. Or, nu este de loc 
așa.

Cele cîteva propuneri 
de mai sus nu se vor 
însă altceva decît ceea 
ce sînt de fapt: niște 
propuneri și atit. Ar tre
bui văzut acum care din 
ele, pot trezi subiecte de 
dispută în vederea apli
cării în practică, sau poa
te mai există încă și alte 
idei care pot servi în a- 
ceeași măsură efortului, 
vizibil pînă acum, de a 
se da o mînă de ajutor 
comisiilor pentru a ieși 
din dilemă. Oricum, pînă 
la stabilirea unor hotă- 

rîri definitive, se mai 
poate încă discuta.

S-o facem !

Discuțiile au fost conduse de redactorul

nostru DUMITRU MATALĂ
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ACTUALITATEA
INVITAȚIILE SINAIEI

FELICITĂRI PENTRU 
VÎRSTĂ DE AUR

a-

PENTRU REVELION
Revelionul și Si

naia sînt două „pa- 
rarele" care, în ciu
da tuturor severi
tăților geometriei, 
se întîlnesc. Punc
tul de întîlnire ? 
Frumoasele nopți 
ale revelionului pe 
care le găzduiește 
Sinaia. Interlocu
torii noștri — Ion 
Rădulescu, directo
rul întreprinderii 
balneare Sinaia și
Petre Bogdan, eco- 

, nomistul șef vor
besc astăzi cititori
lor noștri 
pregătirile

meniuri u- 
originaie, ine-

despre
___ _ care se 

fac pentru sărbăto
rirea Anului Nou 
pe Valea Prahovei.

— întreprinderea 
noastră — ne spu
ne tovarășul Rădu
lescu — va organiza 
în acest an revelio
nul pentru peste 
3 000 de vizitatori 
dintre care aproape 
1 000 se vor afla la 
odihnă în zilele A- 
nului Nou. Sînt gata 

primească oas- 
vilele din Si- 

Bușteni, Po- 
Țapului, Che- 

și cele 
confortabile 
ale munți-

iana . _ 
ia percum 
mai 
cabane 
lor Bueegi. O surpri
ză pentru cei ce vor 
veni să petreacă la 
masivul Zăgan și 
la Muntele roșu : 
cabanele de aici, 
electrificate, îi vor 
întîmpină iluminate 
feeric.

—Cu ce veți veni 
în întîmpinarea
exigențelor gurman
zilor, care sînt a- 
matori nu atît de j 
mese pantagruelice ’

cît de 
șoare, 
dite ?.

— Vă spun doar 
atît. Fiți liniștiți — 
ne asigură Petre 
Bogdan. Un „coman
dament" de încercați 
maeștri ai artei cu
linare lucrează de 
zor pentru meniul 
de revelion care va 
satisface cerințele 
tuturor consumato
rilor. Spre exem
plu : vor figura în 
meniuri vestiții 
cîrnăciori de Sinaia, 
alături 
curcan 
parate 
gătite 
locale, 
munte 
de vînat, 
brînză < 
servit 
gută aburindă.

— Alte surprize?
— Am pregătit 

un carnaval care va 
fi o amplă paradă 
a costumelor de ieri 
și de azi purtate în i 
această parte a ță-

de piftia de 
; variate pre- 

din pește 
după rețete 
pastrama de 
din varietăți 

bulful cu 
de burduf 
cu mămăli-

a
în

rii și o întrecere 
colindătorilor 
care vor fi „spuse" 
teci de plugușoare, 
urări și colinde.

Un bogat program 
îi așteaptă și pe »- 
mat o rii muzicii u- 
șoare. In sălile unde 
se vor organiza me
sele de 
orchestre 
eunoscuțl _ ____
că ușoară vor susți
ne programe ce în- 
mănunchiaxă cele 
mai iubite șlagăre 
și melodii de dans. 
Carnavalul de la 
Casa de cultură li 
va purta din sur
priză în surpriză.
Pentru zilele de 1 
șl 2 ianuarie le vor 
sta la dispoziție ba
ruri de zi și 
te cu un 
artistic 
Vizitatorii 
Nou ai Văii Praho
vei vor avea la dis
poziție zeci și zeci 
de televizoare, mag- 
netofoane și radio
uri.

„Vă felicităm". Urarea _ 
ceasta a fost rostită recent 
cu prilejul „Zilei majoratu
lui", de peste 590 de ori în 
municipiul Giurgiu. Sărbă
toriții : elevi de la Liceele 
nr. 1 șî 2, muncitori de la 
Fabrica de zahăr, întreprin
derea de prefabricate, Șan
tierul naval Giurgiu și Școa
la profesională navală. Fes
tivitățile s-au încheiat cu 
spectacole susținute de for
mațiile artistice proprii. (E- 
UGEN OPREA).

revelion, 
și soliști 
de muzi-

de noap- 
program 
adecvat, 
de Anul

De Anul Non — Cota 1480. un obiectiv 
turistic căutat
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' CLASA
A XII-A

(Urmart din pag. I)

dentă a unor adevăruri ale lumii 
înconjurătoare.

în ceea ce privește obiectul 
filozofiei și al socialismului ști
ințific — unde de asemenea, 
problemele cuprinse în manual 
nu sînt suficient de elucidate, 
iar spațiul destinat de programă 
diferitelor capitole de istoria fi
lozofiei este insuficient — cre
dem că ar fi necesară predarea 
istoriei filozofiei și a socialis
mului științific separat, ca obiec
te de sine stătătoare. Dar mal 
sînt de spus unele lucruri și des
pre manuale. Dacă aruncăm o 
privire asupra manualului de is
torie a filozofiei, vedem că el 
prezintă nenumărate carențe, 
atît din punctul de vedere al or
ganizării lui cît și al conținutu
lui diferitelor capitole. Autorii 
manualului au încercat, fără să 
reușească, să cuprindă în cele 
220 de pagini ale lui, istoria fi
lozofiei universale, istoria filo
zofiei românești, noțjunl de ma
terialism dialectic și socialism 
științific, prezentînd un manual 
Becătuit de conținut, de motiva
țiile și exemplificările necesare, 
astfel că elevii învățînd după un 
asemenea manual, nu reușesc 
să-și formeze noțiuni precise și 
exacte nici în domeniul istoriei 
filozofiei, nici în domeniul ma
terialismului dialectic și .istoric, 
și nici în domeniul socialismului 
științific. Manualul prezintă o 
înșiruire schematică de fraze 
sterlotipe cu caracter declarativ 
pe care elevii sînt nevoiți doar 
să le memoreze, fără a le putea 
înțelege sensul. Astfel de enu
merări sînt sortite’ să rămînă 
simple nume, fără a avea vreun 
ecou în mintea elevului, deoare
ce sînt lipsite de explicațiile ne
cesare.

Avînd în vedege aceste ob
servații. sperăm că manualele 
vor fi îmbunătățite pe viitor 
atît din punct de vedere al con
ținutului, cît și al organizării 
materialului. în acest sens, pro
punem elaborarea unui manual 
separat de istoria filozofiei, și a 
unui manual de socialism știin
țific.

în ceea ce privește clasa a 
XII-a tot mai multi ne punem 
în mod firesc, fiindcă abia se 
află la început de drum, întreba
rea dacă felul în care este or
ganizată și orientată, poate face 
față cu succes cerințelor de bază 
ale societății contemporane. Dar 
nevoilor și particularităților de 
vîrstă si individuale ale elevi
lor ? Știm cu toții că societății 
noastre socialiste îi este speci
fic ritmul rapid al dezvoltării 
tuturor ramurilor producției ma
teriale și spirituale, ceea ce 
duce, în mod inevitabil, la o 
sporire din ce în ce mai accele
rată a volumului de cunoștințe 
în toate domeniile. Aceasta vine 
în conflict cu capacitatea relativ 
constantă de asimilare a elevi
lor noștri ducînd la imposibilita
tea asimilării la același nivel a 
tuturor cunoștințelor predate și 
cerute în școală. Tinînd seamă 
de acestea, se impune crearea 
unui echilibru între pregătirea 
generală si pregătirea specială. 
Aceste imperative nu se pot 
realiza decît nrintr-o structurare 
a clasei a XII-a în așa fel încît 
ea să creeze posibilitatea însuși
rii cunoștințelor la nivelul cerut 
de contemporaneitate, printr-o 
specializare în anumite domenii 
de activitate, ce corespund în-

tru totul aptitudinilor și înclina
țiilor elevilor noștri. Prin a- 
ceasta, am putea evita și supra
încărcarea elevilor. Avînd în 
vedere aceste deziderate, mă 
încumet să propun reorienta- 
rea clasei a XII-a pe următoa
rele specialități : limbi, științe 
sociale și științe naturale, *pen- 
tru secția umană ; științe mate
matice și fizico-chimice. pentru 
secția reală. Aceste orientări în 
pregătirea elevilor, pe comparti
mentele principale ale secțiilor 
reale și umane, vor crea posibi
litatea ca ei să se pregătească 
mai temeinic, mai complet, la 
nivelul cerințelor epocii, con
form înclinațiilor fiecăruia. Prin 
aceasta elevii își vor preciza 
mai concret profesiunea aleasă, 
și, totodată, clasa a XII-a își 
poate realiza. menirea de clasă 
preuniversitară. Aceste cerințe 
ale timpului nostru sînt sesizate 
și de elevii noștri. Făcînd o an
chetă printre elevii liceelor din 
Bușteni și Sinaia, am observat 
că elevii, în funcție de orienta
rea lor profesională, cer o ac
centuare a rolului disciplinelor 
ce corespund înclinațiilor, apti
tudinilor și capacităților lor. 
Astfel, elevii claselor umane cer 
extinderea științelor sociale și a 
limbilor străine, iar elevii cla
selor reale cer mărirea număru
lui de ore de laborator. Mai 
mult, elevii, receptivi la apari
ția noului, cer introducerea unor 
discipline moderne, ca ciberneti
ca și automatica. In același sens, 
elevii de la secția umană cer, de 
asemenea, introducerea unor ore 
de istorie a artelor. Aceasta în
seamnă că elevii noștri încep 
să-și dea seama de carențele e- 
ducației lor estetice, care pe 
drept cuvînt a fost neglijată 
complet în școala noastră.

Putem semnala totodată faptul 
că unii elevi din clasa a XII-a, 
potrivit particularităților lor de 
vîrstă, tind spre o folosire am
plă de comparații și asociații de 
idei, care să le deschidă pers
pective în înțelegerea și clasifi
carea fenomenelor într-un sis
tem unitar. Avînd în vedera toa
te acestea, mi se pare prefera
bilă ca metodă de predare în 
clasa a XII-a, prelegerea de 20 
minute, întrucît metoda clasică 
a conversației nu mai corespun
de unei clase în care elevii ur
măresc cu mai mare atenție 
cursivitatea Ibgică a expunerii, 
prezervarea clară, elocventă a 
materialelor. Am observat că fo
losirea întrebărilor în timpul 
predării, devine uneori stînjeni- 
toare pentru elevi și chiar abate 
atenția de la firul expunerii. 
Metoda prelegerii ne oferă tot
odată și respectarea integrală a 
particularităților de vîrstă și in
dividuală a elevilor. Trebuie să 
ținem seama că acum, elevii în
cep să-și contureze propria per
sonalitate, manifestînd o oareca
re independență în interpreta
rea anumitor cunoștințe. De a- 
ceea alături de metoda prelege
rilor ar trebui folosite cît mai 
frecvent orele cu caracter apli
cativ. Elevul trebuie să găsească 
singur soluții, să compare, să 
sintetizeze ce e general și esen
țial în desfășurarea fenomenului, 
dezvoltîndu-i astfel imaginația 
și gîndirea creatoare. In felul 
acesta, școala va reuși să facă 
salturi calitative în formarea u- 
nor elevi cu personalitate bine 
conturată, cu o pregătire com
parabilă cu exigențele învăță
mântului superior.

DE MULȚUMIRE

SEMICENTENAR

spccta

CONCURS DE CREAȚIE

PLANETARIUM
(Urmare din pag. I)

nnei 
este 
pre-

în 
de 

prin

zece : 
se aș- 
ea și 
acceptă 
sacrilor

organi- 
prilejul 

6emi-

colclor**

în momentul 
spaima 
trecute

„Săptâmino

SCRISOARE

Foto :■ AGERPRESReflexe pe Olt• •••••

O fetita a fost salvată de la înec de 
sub gheata lacului Floreasca

'ion Lihaci este student in anul III al Facul
tății de zootehnie de la Institutul agronomic 
bucurești. In ziua de 15 decembrie 1968 era, 
întimplător, pe malul lacului Floreasca. Privi
rea i-a fost atrasă de o fetiță care patina pe 
gheața lacului. Deodată., gheața s-a spart ți 
fetița (Nic o teta Burlacu, in cirrfâ de 12 ani), 
este înghițită de apa rece ți adincă a lacului 
Floreasca. Fără să ezite, Ion Lihaci s-a aruncat 
în apă pentru a salva fetița.

Ieri, am primit la redacție o scrisoare de 
mulțumire din parteț părinților adresată stu
dentului Ion Lihaci, pentru fapta sa eroică.

Peste 600 de mecanizatori de la I.A.S. 
și I.M.A. au fost prezenți în aceste zile 
la Institutul de cercetări pentru mecani
zarea agriculturii. Scopul întilnirii a fost 
informarea privind creațiile tehnicii mo
derne în domeniul mecanizării agricul
turii.

Au fost prezentate cele mai noi mașini 
pe care le va asimila agricultura noastră : 
combina autopropulsată, noul plug PP4-30 
create la noi în țară, cit și produse din 
import.

ÎN LIBRĂRII

• Ca in comedia erorilor
Cine spune că nu a comis măcar o dată o 

eroare ? O scrisoare sositâ la redacfia noastrâ 
de la un grup de tineri care lucrează în stafia 
de tratarea apei din centrala termică a C.I.L.-
Bacău a fost îndrumată greșit. Inspectoratul 
sanitar de stat din cadrul birecfiei sanitare 
a municipiului București, care a constatat a- 
ceasta, ne-o retrimite cu observația cuvenită. 
Cinstit, lăutgrește. Cu un lucru nu sîntem însă 
în clar. Pentru a constata eroarea, instituției 
cu pricina i-au trebuit, nici mai mult nici mai 
puțin, decît 20 de zile (includem aici și 
tribuția" poștei). Tot o eroare I

DONEAUD A., PERSUNARU R. — Prevenirea și combate
rea brumelor și înghețurilor de noapte în legumicultura și în 
pomicultură (Ed. Agrosilvică lei 2,25).

NILOV E. — N. D. Zelinski (Ed. științifică — Colecția Sa- 
' vanți de pretutindeni lei 11).

• • • Satire și pamflete (Editura pentru literatură lei 8,50). 
••• Codul de procedură penală (E.P. lei 10).
SOLACOLU ȘERBAN — Chimia fizică a silicaților tehnici 

(Editura tehnică lei 57).
• • • Castelul de Aur (Ed. Tineretului — Colecția traista 

cu povești lei 2,00).
OVIL TANA - Nocturne (E.P.L. Lei 5,75).

Pentru agenda dv. zilnică
Din programul Universității 

populare București
• Marți, 17 decembrie, are loc la ora 19, în sala Dallee, reci

talul de poezie Marin Sorescu, Ana Blandiana, Nichita Stănescu 
(în limba franceză). Cuvînt înainte : Miron Radu Paraschivescu.

• Joi, 19 decembrie, ora 18,30, în Sala Mică a Palatului, 
strada Știrbei Vodă nr. 1, are loc simpozionul „Cibernetica — 
sinteză a științei contemporane". Vor lua cuvîntul prof. univ. 
Edmond Nicolau și dr. Constantin Bălăceanu.

• Istoria începe la Sumer — este titlul unei conferințe din 
cadrul ciclului „Arheologie și istorie". Va lua cuvîntul Ladislau 
Fischer, cercetător științific la Institutul de arheologie al Aca
demiei. Conferința va avea loc vineri, 20 decembrie, ora 18,30 

în sala din șoseaua Kiseleff nr. 3.
• In cadrul „Tribunei scriitorului", poeții Ștefan Augustin 

Doinaș, Virgil Teodorescu și prozatorul Fănuș Neagu vor acorda 
un interviu colectiv. Interlocutor : Mihai Ungheanu. Locul de 
desfășurare : sala din șoseaua Kiseleff nr. 3. Data î luni, 23 de
cembrie.

Casa de cultură a 
studenților din Cluj 
a găzduit, în perioa
da 9—15 decembrie, 
„Săptămîna specta
colelor", manifestare 
culturală care a adus 
pe scenă cele mai 
bune formații de 
teatru studențești, de 
muzică ușoară și 
populară. „Nic, Nlc", 
„Escurial", „Lizzie 
Mackay" — lată ti
tlurile cîtorva piese 
pe care studenții 
le-au interpretat cu 
măiestrie și talent. 
„Săptămîna specta
colelor" a cbnsemnat 
printre reușite spec
tacolul „Music-club- 
studențesc", sub con
ducerea lui Gabriel 
Mărgărit șl specta
colul folcloric „Ca-n 
sat la noi". (MIIIAI 
TRAISTARU)

(Urmare din pag. I)

zații care a cunoscut o mare 
înflorire acum 4 000 de ani. 
Expediția arheologică a scos 
la lumină resturile unei a- 
șezări din mileniul II și III 
î.e.n, cu străzi largi, drepte, 
cu edificii impunătoare, pro
tejate de o fortăreață puter
nică, precum și aproape 200 
de morminte. Această cultu
ră era complet necunoscută 
pînă în prezent.

Examining mormintele des
coperite, oamenii de știință 
armeni au găsit ceramică, 
arme, bijuterii și chiar care 
funerare și care de luptă — 
descoperiri unice pînă în 
prezent. Aceste vehicule, mai 
ales construite din lemn de 
pin, stejar sau ulm, cu două 
sau patru roți, acoperite u- 
neori de o armătură metali
că, au stîrnit interesul cer
cetătorilor. De notat că în 
locul cailor — folosiți de o- 
bicei pentru carele de luptă 
— sau al boilor — pentru 
carele obișnuite, arheologii 
an descoperit într-un mor- 
mînt un car la care au fost 
înhâmați oameni, după cum 
dovedesc cele două schelete 
umane rămase în poziție de 
tracțiune. De asemenea, cer
cetările au scos la iveală un 
alt fapt inedit : unele din 
scheletele morților de acum 
4 OOS de ani erau acoperite 
cu un strat gros de argilă 
roșie, probabil datorită unul 
ritual funerar deosebit.

Lărgindu-și sfera investi
gațiilor, expediția arheologi
că a descoperit în minele de 
aur din apropiere — aflate

Operei care cere o 
Jertfă: sîngele sau 
fericirea artistului ? 
Mijloacele blagiene a- 
tît de cunoscute pu
teau să meargă pe o 
întunecare a textului, 
pe o mistificație a 
ceea ce pare sim
plist in tulburătorul 
text primordial, 
locul draperiei 
cuvinte, regia 
simplificările execu
tate, ne oferă o line
ară și necontorsio
nată tragedie. Prin- 
soarea constructori
lor aflați în stare de 
necesitate : zidurile 
cer între ele o teme
lie vie, devine teri
bilă ‘ 
cînd 
nopți 
rezolvată prin 
zența Mirei, soția lui 
Manole.

plana asupra tuturor 
cade pe umerii meș
terului. El trebuie 
să-și zidească ființa 
cea mai scumpă și 
după o scurtă luptă 
sufletească o roagă 
să se joace, ca în Ar- 
ghezi de-a viața și 
de-a moartea.

Există un moment 
al piesei, monologul 
femeii, cînd am cre
zut cu toții că Mira 
adresîndu-se zidari
lor :

— Nouă ucigași și 
cu Manole, 
a înțeles ce 
teaptă de la 
fără lacrimi, 
să dea totul
pereți. Dar nici auto
rul nici regia nu au 
mers pe demitizare. 
Manole covîrșit de 
remușcări se va a- 
runca de pe turle 
pentru că Opera l-a 
devorat și pe el...

GLASUL
A PATRU
MILENII

șl astăzi în exploatare — la 
o adincime de circa 75 de 
metri, unelte de lemn avînd 
aceeași vechime, care se 
pare că erau folosite la spă
larea nisipului aurifer. A- 
cest fapt îndreptățește pre
supunerea că locuitorii aces
tor meleaguri exploatau și 
prelucrau singuri aurul. Se 
pare eă ajunseseră la o ade
vărată măiestrie în acest do
meniu, după cum o dove
desc bijuteriile de mare va
loare artistică, cu lucrătură 
fină și incrustații din pietre 
prețioase. descoperite în 
mormintele vechil așezări. 
Arheologii au identificat nu 
mai puțin de 35 de tipuri de 
decorație pe obiectele de 
aur.

S-a stabilit că nici prelu
crarea bronzului nu era mai 
puțin desăvîrșită. Statuetele 
reprezentînd lei, capre, boi, 
păsări, broaște sau care mi
niaturizate sînt lucrate cu o 
artă uimitoare. In affrșit. se 
pare că și în ceramică se a- 
junsese la rezultate deosebi
te : s-au găsit vase cu moti
ve decorative încă necunos
cute în Armenia sau pictate 
în trei culori — negru, alb 
și roșu — fapt cu totul nou.

Oamenii de știință armeni 
au stabilit eă această civili
zație a cunoscut patru epoci 
de înflorire între începutul 
mileniului III și secolul XII 
î.e.n. In ultima fază — și 
cea mai avansată — a aces
tei culturi profund originale, 
s-a produs în urma unei 
cauze încă necunoscute, o 
creștere bruscă a nivelului 
apelor lacului Savan. care 
au înecat străvechea așezare.

Totuși, aceste inundații au 
ferit de distrugere, timp de 
mai bine de 3 000 de ani, 
comorile acestei vechi civi
lizații... 

(Urmare din pag. I)

Tînărul I. F„ Jiul unor cunos
cut! de-ai mei, a fost crescut 
de părinți într-o strictă, exa
gerată supraveghere. A intrat 
într-o școală profesională unde, 
de asemenea, a fost ținut de 
scurt și iată-1 lucrător — insta
lator de lumină — repartizat 
într-un oraș, departe de pă
rinți. cu mulți bani pe mînă, 
avîntîndu-se în mod nechibzuit 
în viață, cheltuindu-și leafa în 
localuri, la joc de cărți etc.

Privesc la acești tineri și mă 
gîndesc că viața îi așteaptă cu 
brațele deschise, cu luminile și 
umbrele ei. cu netezimile și as
peritățile ei. Ce știu ei despre 
ea ? Cum o întîmpină ? Ce in
strumente de cunoaștere și ac
țiune duc cu ei ?

M-am adresat elevilo/ din 
clasa a XII-a a Liceului „A- 
lexandru Ioan Cuza" din Plo
iești. cu cîteva întrebări : „Con
siderați că sînteți suficient pre
gătiți pentru viață, că după ter
minarea liceului veți fi în stare 
să vă descurcați singuri ?“, „Ați 
întîlnit prieteni, oameni, cercuri 
rele (egoiști, interesați, invi
dioși etc) ; ce atitudine ați luat 
sau veți lua față de aceștia ?“, 
..Cine v-a ajutat : familia, școa
la. activitățile extra-școlare 
(sportul, lectura, munca obșteas
că etc.), firea, propria expe
riență ?“, „Ce propuneți ?“.

Am selecționat numai cîteva 
răspunsuri, cîteva păreri :

A. Liliana : „Drept să spun, 
după absolvire, plecînd din fa
milie, nu știu cum am să mă 
descurc singură, deoarece sînt 
obișnuită cu părinții și. în spe
cial, cu mama care îmi dă to
tal de-a gata. Nu pot să afirm 
că aș cunoaște oamenii, dar

între 18 și 21 de
cembrie va avea 
loc în Capitală se
siunea științifică 
jubiliară a Acade
miei de Studii E-

conomice, 
za:ă cu 
sărbătoririi 
centenarului învă
țământului econo
mic superior 
România.

ATENȚIE, ȘOFERI!
Lucrătorii Inspectoratului de miliție al 

județului Cluj utilizează la verificarea 
tehnică a autovehiculelor, un dispozitiv 
original care indică direct, în grade, jocul 
volanului. El se compune dintr-un disc 
metalic gradat, prevăzut cU un magnet 
permanent sau electro-magnet și un sis
tem cu tije. Fixat pe volan, dispozitivul 
indică cu mare precizie orice abatere d« 
la normele tehnice.

Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor a organizat ce-a de-a treia ediție 
a concursului anual „Cel mai bun cîntec 
pionieresc al anului".

Pentru cele mai valoroase lucrări — 
imn, marș, cîntec de școală, drumeție, foc 
de tabără — juriul, care va fi format 
din personalități ale vieții literare și mu
zicale, va acorda : Premiul I în valoare 
de 12 000 lei, premiul II, de 10 000 lei, 
premiul III, de 7 500 lei și trei mențiuni 
de cîte 4 000 lei fiecare.

Cîntecul distins cu premiul I — cel 
mai bun cîntec pionieresc al anului — 
va intra în repertoriul tuturor formațiilor 
corale pionierești în anul 1969—1970, iar 
cîntecele premiate și unele lucrări valo
roase vor fi difuzate, la recomandarea 
juriului. în rîndul pionierilor și școlarilor.

Nu cred prea mult 
In virtuțile scenice 
ale teatrului lui Bla- 
ga și s-ar părea că 
nu sînt singurul, dar 
există momente cînd 
cu ajutorul ideilor 
regizorale, textul re
flexiv, mai propriu 
lecturii decît drama
tizării, devine cople
șitor. Dintr-un perete 
amorf răsar boierii 
în costume verzui ca 
tencuiala, cu lumi
nări în mînă. Coloa
nele faimoasei mî- 
năstiri au fost ridi
cate cu mașinăriile 
moderne de culise și 
sînt sugerate numai 
de niște frînghii, ce 
pot sugera clopotele 
de sus sau chiar stîl- 
pii de piatră. In fu
mul mirositor al sce
nei pot pluti nevă
zut! heruvimii bol
navi de slavă ai poe
tului ; hieratismul

poemului blaglan este 
sugerat cu o econo
mie demnă de aplau
dat. Publicul mare, 
merge afectiv cu 
drama lui Manole, el 
suferă și plînge și 
asta mi se pare su
ficient.

In rest comentariul 
muzical foarte adec
vat al lui Zorzor, 
discret și suficient, 
magica hătaie a cio
canelor în lemn, ca o 
toacă, totul împinge 
drama în acel respect 
față de text oe tre
buie să existe ori- 
cînd este vorba de un 
mare actor.

Teatrului Giulești, 
într-o superbă haină 
nouă,' intimă, moder
nă i se cuvin oma
giile cele mai fier
binți pentru că s-a 
cinstit pe sine relu- 
îndu-și activitatea cu 
o operă dificilă.

• Ce e fi ce nu e la mag a

zi nul din Preluca
VIRGINIA DORBEȘ din subredacția noastră 

județeană Neamț, face în ultima sa scrisoare 
un tablou aproape complet al dezinteresului 
ridicat la rangul de principiu. Locul cu pri
cina : magazinul mixt din satul Preluca, co- 
muna Pîngărați. Elemente de atmosferă exte
rioară : o clădire părăginită în spatele brută
riei, de-ai crede, mai degrabă, că aici stau 
lemnele pentru copt pîinea. Elemente de at
mosferă interioară : mărfuri textile peste cele 
alimentare, pe o masă improvizată (aici nu 
se cunoaște cuvîntul galantar), în praf, brînză, 
mezeluri, marmeladă. E drept, lipsesc din a- 
ceastă „natură moartă’ bidoanele cu gaz. Dar 
oamenii nu se miră, pentru că la cooperativa 
din Preluca nu se găsesc nici multe alte măr
furi. Corespondenta trece în rîndul lor și lipsa 
de răspundere a conducătorilor cooperativei 
din Viișoara, sub tutela cărora se află maga
zinul descris.

• Dorinfe multe

Dor Mărunt

la

Din satul înfrățirea, comuna Dor Mărunt, 
județul Ialomița, ne parvine o scrisoare mai 
deosebită. Cel care scrie, TOMA MARIN, ne 
roagă, în final, să aducem, prin mijloacele 
noastre, la cunoștința altor tineri penuria de 
activități culturale. La înfrățirea, lucrurile stau 
cam așa : există” o școală de 8 ani, deci (zi
cem noi), sînt și ceva cadre didactice ; există 
un cămin cultural, deci (iarăși zicem noi), tre
buie să fie și ceva bază materială. Și așa este 
(un aparat de proiecție, un televizor cu o sală 
aparte).

Lipsește însă ceva. Lipsește organizarea, ini
țiativa. în umbra frumoasei comune Dor Mă
runt, satul amintit duce doruri multe. N-a fost 
întotdeauna așa, dar acum asta-i situația. Scri
soarea am expediat-o comitetului județean al 
U.T.C. Tînărul vă invită, însă, prieteni, să-i po
vestiți, pe la voi cum stau lucrurile.

• 7950 km pentru o

adeverință? Răspunsul

birocraților: da!
Vă veți întreba cum pot fi puși oamenii pe 

drumuri și, cu siguranță, un exemplu tot se 
găsește. Vă îmbogățim și noi colecția cu încă 
unul. între anii 1946—1950, Istrate D. Ion,unul. între anii 1946—1950,
stabilit acum la Oradea, a făcut școala profe
sională de pe lîngă Uzinele „23 August * din 
București. în zadar încearcă omul să obțină 
o adeverință necesară la completarea cărțio adeverință necesară la completarea cărf 
de muncă pentru că serviciul personal al mari 
uzine, după ce l-a amînat în cîteva rînduri, î 
comunică acum că nu i se găsește dosarul. O 
mul a făcut în acest an, pe puțin, 3—4 drumuri 
la București, a cheltuit bani; de la Oradea— 
București e cale, nu glumă I Acum e sfătuit cu 
un aer degajat : ia matale frumușel trenul, du-te 
după colegi, gâsește-i, ia-le cîte o declarație, 
certific-o la notariat și du-o apoi la comitetul 
sindicatului unde lucrezi I

Păi, treabă-i asta, tovarășe șef de serviciu ? 
Noi cunoaștem o zicală cu cine greșete...

Rubrică realizata de I. BODEA (după scrisorile 
corespondenților noștri voluntari)

mi-am dat seama de prietenii 
răi, de cercurile rele și am cău
tat să-i tratez cu mare indi
ferență și, mai ales, să-i evit, 
la aceasta contribuind în mare 
măsură șl mama".

N. Zoe : ..Mărturisesc că nu 
știu mai nimic despre viață, 
despre grelele probleme care 
ne așteaptă, nu știu cum le voi 
rezolva, cum mă voi descurca. 
Cumpărături, mîncare, curățe
nie, spălatul rufelor, toate aces
tea nu le-am făcut, pentru că 
părinții totdeauna au zis : lasă, 
că ai timp și de astea, acum 
învață. Nici oamenii n-am prea 
avut ocazie să-i cunosc, căci în 
afară de părinți, cîteva rude 
și colegi n-am avut alte legă
turi. în excursii, plimbări, am 
fost sau cu școala sau cu pă
rinții. Alți colegi ai mei merg 
în tabără, la muncă obștească, 
în excursii ; de multe ori aș 
fi dorit să merg și eu, dar nu 
am fost lăsată. E adevărat că 
părinții țin foarte mult la mine 
și eu la ei, că-mi asigură tot 
ce-mi trebuie, îmi dau povețe 
bune, mai ales mama, dar nu
mai din cuvinte nu cred că poți 
învăța prea multe despre viață. 
Și la școală am discutat despre 
muncă, viitor, profesie, dar, de 
^asemenea, sînt numai cuvinte 
bune, frumoase, dar practic...".

D. Virginia : „Din sînul fa- 
țniliei am plecat încă din clasa 
a VIII-a și pînă acum am în
vățat să mă descurc în viață, 
să prețuiesc puținii bani pe ca- 
re-i obțin din bursa școlară, să 
fiu harnică, econoamă, să mă 
gospodăresc. Am întîlnit și alt
fel de oameni, știam că există 
însă. întotdeauna caut să mă 
îndepărtez de cercul lor, să 
discut cît mai puțin cu ei. să 
mă Jntîlnesc mai rar. Mi-e

foarte grea să vorbesc la acest 
capitol de părinții mei dar... fa
milia mea e formată din mamă 
bună și tată vitreg sau tată 
bun și mamă vitregă. în sinul 
acestor două familii nu am pu
tut duce cu adevărat o viață 
de elev și m-am mutat la bu
nicii din partea mamei bune".

S. Magdalena : „Nu cred că 
sînt pregătită pentru viață. Ce 
știu este numai diri experiența 
personală. Dar parcă se poate 
vorbi despre experiență atunci 
cînd nu ai încă 18 ani ? Știu 
să mă gospodăresc, aș zice că 
viața m-a învățat, nu părinții. 
Foarte mult timp am fost nu
mai cu unul sau cu celălalt.

ența. în fiecare vară am trăit 
la țară, între fel și fel de oa
meni cu care am muncit, am 
discutat, m-am apropiat de ei. 
Am fost pe șantier la Comar
nic ; eram fericit în fiecare 
seară să analizez ce am făcut 
în ziua aceea, știind că nu 
mi-am pierdut vremea".

I. Cristian : „Sînt dintre cei 
care aprobă experiența „pragu
lui de sus". Am fost mai tot 
timpul acasă singur, a trebuit 
să mănînc singur, să-mi supra
veghez singur programul etc. 
(ambii părinți avînd serviciu). 
Am fost un tip timid și efortul 
de a ascunde defectul 
atitudine duală, foarte

crea o 
nesufe-

caleidoscop de gînduri, păreri, 
sentimente, fapte. Din mișcarea 
lor vie se desprind cîteva idei, 
se cristalizează cîteva categorii, 
se conturează cîteva concluzii. 
Folosește urmărirea 
pas, fiecărui gest al copilului, 
al tînărului ? Ce foloase îi a- 
duce creșterea „în seră", feri
rea de treburile gospodărești, 
de contactul cu lumea, cu rea
litatea ce se extinde și dincolo 
de familie, de școală ? Din cu
vintele lor, din felul de a gîn- 
di, reiese nevoia de dezvoltare 
liberă, de integrare în reali
tate, de cunoaștere anticipată 
a aspectelor celor mai diferite 
ale acesteia. Dintre cei 100 de

fiecărui

Le-am simțit pe rfnd lipsa, nu 
numai sufletește. Nu cunosc 
oamenii și, să fiu sinceră, une
ori mi-e teamă de ei. Cînd am 
întîlnit prima dată un om rău, 
asta a fost foarte demult, n-am 
știut să mă apăr sau n-am știut 
cum să mă apăr. De atunci 
ocolesc oamenii răi. Nu-mi do
resc să-i mai înfrunt. M-a aju
tat, în putina cunoaștere a vie
ții, munca : am lucrat într-o 
G.A.S., la grădină, am avut o- 
cazia să văd tot felul de oa
meni. M-au ajutat și lecturile*'. ■

T. Nicolae : „Nu prea mă gos
podăresc cînd știu că are cine 
să muncească, însă cînd rămîn 
singur acasă, pot să mă descurc. 
Pînă acum m-a ajutat experi-

rită. M-am hotărît să-mi vindec 
acest defect. M-am antrenat 
singur sau cu prietenii, într-un 
sport care îmi dă satisfacții 
reale, Judo-ul. M-am antrenat 
și în alte sporturi : atletism, 
înot; în prezent, acord zilnic 
un sfert de oră culturismului. 
Pregătirea fizică, practicarea 
sportului, mi-au dat îndrăz
neală, echilibru, siguranță. Cam 
aceleași calități mi le-a format 
și lucrul la șevalet, pictura. Nu 
e puțin să vezi lucruri, a- 
mănunte pe care semenii tăi 
nu le văd ; de multe ori. un 
tablou te învață mai mult decît 
sute de cărți citite ca să umpli 
timpul".

E interesant de urmărit acest

V

tineri chestionați nu există u- 
nul care să nu afirme necesi
tatea dezvoltării degajate, lip
site de tutelare excesivă, dar 
sub supravegherea părinților; 
ei sînt de acord cu controlul 
acestora, cu manifestarea auto
rității lor, dar în așa fel. încît 
să se și poată mișca în voie, să 
li se acorde și prilejuri de au- 
toconducere, de alegere inde
pendentă a soluției celei mai 
bune în diferite împrejurări.

Este un mare adevăr că a-1 
ține prea „din scurt" pe copil, 
pe tînar, a-1 crește „îmbrobo
dit", a-1 avea în permanență 
sub aripa călduță, ocrotitoare 
înseamnă a-i facilita o dezvol
tare incompletă, artificială, a-1
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ÎNCHEIEREA REUNIUNII INTERNATIONALE I

IN PROBLEMELE EDUCAJIEI TINERETULUI
Luni au luat sfîrșit, la Casa 

Universitarilor, lucrările Reuniu
nii internaționale de experți în 
problemele educației tineretului, 
manifestare organizată, sub egi
da U.N.E.S.C.O., de către Co
misia națională română pentru 
U.N.E.S.C.O., în colaborare cu 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Ministe
rul Învățămîntului.

Timp de o saptamînă, experți 
și observatori din Anglia, Bul
garia, Finlanda, Franța, Iran, 
Iugoslavia, România și Senegal 
au dezbătut probleme referitoa-

ro la metodele, formele și căile 
de aplicare în viață a principii
lor cuprinse în Declarația pri
vind educația tineretului în spi
ritul idealurilor de pace, respect 
reciproc șit înțelegere între po
poare, adoptată la cea de-a XX-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Participanții au elaborat un 
studiu reprezentînd sinteza pro
blemelor discutate și a recoman
dărilor făcute în cadrul Reuniu
nii, studiu ce urmează a fi edi
tat și difuzat de U.N.E.S.C.O.

(Agerpres)

înapoierea din R. D. Germană

a tovarășului Corneliu Mănescu
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, s-a înapoial 
luni la amiază în Capitală, venind 
din R.D. Germană, unde a făcut 
o vizită oficială la invitația mi
nistrului afacerilor externe al a- 
cestei țări, Otto Winzer.

La sosire, în Gara de Nord, 
tovarășul Corneliu Mănescu a fost 
tntîmpinat de George Macovescu,

afa-prim-adjunct al ministrului 
cerilor externe, de alți membri ai 
conducerii ministerului și de func
ționari superiori din M.A.E?

Erau prezenți Karl Kormes, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.D. Germane, Karel Kurka, 
ambasadorul Cehoslovaciei, și 
Sandor Argvelan, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Ungariei la 
București.

Ministrul afacerilor externe, Comeliu Mănescu,

va face o vizită
La invitația secretarului' de 

stat pentru afacerile externe al 
Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba jr.» ministrul afaceri-

oficială in Tunisia
lor externe al Republicii Socia
liste România, Comeliu Mănescu, 
va efectua o vizită oficială în 
Tunisia între 21 și 27 decem
brie 1968.

Starea unei delegații a Comitetului orășenesc de partid și
« Comitetului Executiv al Sovietului din Moscova

însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la Bu
curești, și fnembri ai ambasa
dei.

Luni la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Comitetului 
orășenesc de partid și a Co
mitetului Executiv al Sovietu
lui din Moscova, condusă de 
V F. Promîslov, membru al 
C.C. ăl P.C.U.S., președintele 
Comitetului Executiv al Sovie
tului din Moscova, care, la in
vitația Comitetului municipal 
București al P.C.R. și a Comi
tetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, va face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost salutați de Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
Ion Cosma, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al mu
nicipiului București, și alte per- 
sbane oficiale.
•Au fost de față I. S. Ilia.

★
La plecarea din Moscova, de

legația a fost salutată de V. P. 
Isaev, prim-vicepreședinte al 
Sovietului orășenesc Moscova, 
precum și de Ion Ciobotaru. 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 

terim al României în Uniunea 
Sovietică.

★
Membrii delegației Comitetu

lui orășenesc de partid și Comi
tetul Executiv al Sovietului din 
Moscova au făcut luni o vizită la 
Comitetul municipal București al 
P.C.R., unde au fost primiți de 
Dumitru Popa, prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei.

Seara, primarul general al Ca
pitalei a oferit în cinstea delega
ției sovietice o masă prietenească.

(Agerpres)

Primire la C.C. al U.T.C. Sărbătorirea

Ziarul „Scînfeia tineretului" solicita părerile tuturor citito
rilor sâi — iubitori ai sportului, ziariști sportivi, specialiști —- 
care, prin votul lor, sâ desemneze, într-un plebiscit al opiniei 
publice, pe :

CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMANI Al ANULUI 1968
Sugeram cititorilor — deși e dreptul lor să-și aleagâ crite

riile — ca în votul pe care-l vor da să find seama de :
1. Comportarea sportivului pe parcursul întregului an.
2. Valoarea performantelor obținute în competiții interna

ționale (compeliții balcanice, europene, campionate mon
diale, olimpiada).

3. Angajarea totala în lupta într-o deplina sportivitate.
Comunicați-ne — după opinia dv. — care sînt primii 10 

sportivi români ai anului 1968.
REZULTATELE ANCHETEI VOR FI PUBLICATE ÎN NUMĂ

RUL SPECIAL DE ANUL NOU ÎNSOȚITE DE INTERVIURI CU 
SPORTIVII DV. PREFERAȚI.

Așteptăm răspunsurile la ancheta noastră pînă la data de 
25 decembrie, pe adre 
LUI*, PIAȚA SCÎNTEir. 
CHETA SPORTIVA DE ANUL NOU.

îsurile la ancheta noastră pînă la data de 
adresa ZIARUL „SCÎNTEIA TINERETU- 

NR. 1 cu mențiunea : PENTRU AN-

PE SCURT
• în ultima erapă a turului,

campionatului republican (divi
zia A) la baschet feminin s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Rapid București—Cons
tructorul București 77—49
(34—25) ; LE.F.S. București— 
Progresul București 53—45 
(22—13) ; Crișul Oradea—A.S.A. 
Cluj 88—42 (31—12) ; Universita
tea Cluj—Voința Brașov 59—42 
(34—20).
• Etapa de duminică a campio

natelor diviziei A la volei s-a 
soldat cu următoarele rezultate : 
masculin : Steaua București— 
Politehnica Cluj 3—0 ; Progresul 
București—Tractorul Brașov
2— 3 ; Celuloza Brăila—Politeh
nica Timișoara 3—2 ; Politeh
nica Galați—Farul Constanța
3— 0 ; Petrolul Ploiești—Viitorul
Bacău 2—3 ; feminin : I.E.F.S. 
București—Universitatea Cluj
3—1 ; Dinamo București—C.S.M. 
Sibiu 3—0 ; Medieina București 
—C.P. București 3—2 ; Penicilina 
Iași—Universitatea Timișoara 
3—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț— 
Rapid București 0—3; Farul 
Constanța—Universitatea 
iova 3—0.

O SIMBIOZA INTRE
ARTĂ Șl SPORT

Cra-

• Turneul de șah de la Palma 
de Mallorca s-a încheiat cu vic
toria marelui maestru sovietic 
Viktor Korcinoi, care a totalizat 
14 puncte din 17 posibile. Remi- 
zînd în ultima rundă cu Ivkov 
și cîștigînd partida întreruptă 
din runda a 16-a cu Diez del 
Corral, marele maestru român, 
Florin Gheorghiu, a totalizat 8,5 
puncte, ocupind în final locul 9.
• Au luat sfirșit întrecerile 

grupei semifinale de la Belgrad 
a „Cupei campionilor europeni" 
la polo pe apă. Echipele Parti
zan Belgrad și Mladost Zagreb 
s-au calificat pentru semifina
lele directe ale competiției.

• Campionatul de fotbal al Un
gariei a fost cîștigat în acest an 
de formația Ferencvaros Buda
pesta, care a totalizat 49 de 
puncte din 30 de jocuri disputa
te.

Sîmbătă, 
decembrie, 
biu, prima 
lui național de gimnastică ar
tistică. Deși tardiv — federația 
de specialitate ezitînd parcă să 
patroneze o disciplină aflată la 
punctul de intersecție între artă 
și sport — evenimentul se cere 
consemnat și apreciat în adevă
rata sa semnificație. Cu atît mai 
mult, cu cît, deși în premieră, 
el a prilejuit o veritabilă paradă 
a grației și supleței, a talentului 
nativ sau, după caz, a ambiției 
concurentelor.

In acest „spectacol* cu multe 
„stele* (Vîlcu Victoria, Zaharia 
Iulia și, exceptînd maniera total 
inelegantă de a primi înfrânge
rea, Ana Moțet), cea mai intens^ 
strălucire a avut cea care se nu
mește, în afară sălii unde-și exe
cută partitura, LIVIA GRAMA. 
Titlul de campioană absolută la 
categoria „maestre* răsplătește, 
în cazul Liviei Grama, nu nu
mai o tehnică desăvîrșită a mi-

14 și duminică, 15 
s-a consumat, la Si- 
ediție a Campionatu-

cilor inflexiuni de gest, nu numai 
un talent aparte, șlefuit cu grijă 
în nenumărate ore de antrena
ment, ci și un spirit sportiv în 
accepția cea mai înaltă a cuvîn- 
tului. Intr-un scurt interviu pe 
care l-am obținut după clipele 
de profundă emoție ale victoriei, 
tînăra profesoară de la Liceul 
nr. 35 București preciza: „A 
fost un concurs greii, atît din 
cauza valorii bune a majorității 
concurentelor, cît și dintr-un alt 
motiv. Personal, am participat la 
această competiție într-o dublă 
postură: aceea de concurentă și 
de antrenoare. Desigur, emoțiile 
pentru elevele mele au fost mai 
mari decît cele care se datorau 
propriei evoluții. Iar succcesele 
Sabinei Șerbănescu și ale Măriei 
Preda m-au bucurat cel puțin 
tot atît de mult, cît acela repur
tat de mine la acest prim cam
pionat republican*.
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UN ZIAR ESTE
0 FEREASTRĂ

SPRE LUME

NICOLAE BALTAG

(Urmare din pag. I)

Tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., și 
Nicolae Cristache, adjunct de șef 
de secție la C.C. al U.T.C., au 
primit delegația Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist, condusă 
de Oriol Vladimir Nikolaevici, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
U.T.C.L., care la invitația C.C. al 
U.T.C. face o vizită în țara noas
tră. In cadrul discuțiilor au fost 
abordate o serie de probleme de 
Interes comun, precum și dezvol
tarea relațiilor de colaborare între 
cele două organizații pe anul 
viitor.

Discuțiile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

scriitorului
Kos Karoly

Luni seara a avut loc la Fili
ala Uniunii Scriitorilor din Cluj 
festivitatea sărbătoririi scriito
rului Kos Karoly, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 85 de ani. 
Vorbind despre viața și opera 
sărbătoritului, scriitorul Vasile 
Rebreanu a arătat că, în vasta 
frescă „Buday Nagy Antal-, 
ca și în multe alte scrieri ale 
sale, Kos Karoly a militat pen
tru dreptate socială și adesăr, 
pentru prietenia dintre români 
și maghiari. Criticul literar Lang 
Gustav, subliniind valoarea ar- 1 
tistică și documentară a operei 
scriitorului, a adus acestuia un 
cald omagiu.

Kos Karoly a mulțumit pen
tru caldele cuvinte adresate.

Aflate acum în plină desfășu
rare, întrecerile ediției de iarnă 
a „Cupei tineretului de la sate* 
s-au bucurat din ziua startului 
de adeziunea plenară a partici- 
panților. Sigur, prezența tineri
lor in competiție nu s-a petrecut 
ca un fapt de la sine. Oricît de 
antrenantă ar fi o întrecere, ziua 
startului trebuie pregătită din 
vreme printr-o atentă populari
zare care să vizeze cunoașterea 
pînă în amănunt a disciplinelor, 
a zilelor și locului de desfășu
rare.

„Spre deosebire de edițiile pre
cedente — ne preciza într-o re
centă discuție tovarășul VASILE 
TELEANU, șeful Comisiei sport, 
turism și pregătire militară a Co
mitetului județean U.T.C. Buzău 
— actuala ediție a „Cupei tine
retului* a fost pregătită cu mi
nuțiozitate, din creme. In cola
borare cu CJ.E.FS^ a fast des- 

^fășurată o largă popularizare a 
9 competiției, a disciplinelor aces

teia, a etapelor și zilelor de con
curs. In afara mijloacelor clasi
ce — afișe, stațiile de radioam
plificare — am folosit diversele 
acțiuni ale organizației noastre:

adunări generale — unde mobi
lizarea tinerilor a constituit un 
punct distins al ordinei de zi, 
ședințele de instruire ale activu
lui nostru, consfătuiri etc. In de
plasările efectuate de activiștii 
noștri, „Cupa tineretului* s-a 
situat printre sarcinile cotidiene*.

In comuna Rusețu, 200 de ti
neri — și numărul lor este în 
continuă creștere — s-au aflat 
la start. Asemenea lor, și cei din 
comunele Pogoanele, Săhăteni 
(peste 500 de participant , Cili- 
bia, Lopătam și Nehoiu, Aproape 
in fiecare zi de atunci, tinerii 
își dispută mtUetatea la cele 
două discipline : șah și tenis de 
masă — disciplina care prin pro
filul lor — nu sînt condiționate 
de dărnicia naturii. O dată cu 
căderea primei 
lansa startul cu 
acolo unde, mai 
tuna disciplină, 
jate pirtii.

E drept, la ora aceasta există 
șt unele comune in care întrece
rile se află încă 
pregătire. Așa se 
rile in comunele

țova, Prisoi. Cauza ? In aceste 
comune asociațiile sportive nu 
dispun încă de o corespunză
toare bază materială, dar nici cea 
care există nu e folosită pe de
plin. De altfel, trebuie precizat

I
I

că încă de la pregătirea competi- ■ 
ției asigurarea condițiilor mate- I 
riale a constituit un obiectiv al ■

zăpezi, se ta 
săniuțe și schi 
ales pentru ul- 
pot fi ameno-

in faza de— 
petrec hicru- 

C inepți, Scor-

colaborării între organizațiile 
U.T.C. și organele CJ.E.FS. Și I 
începutul marcat prin dotarea | 
asociațiilor sportive cu peste 2W 
jocuri de șah, palete și mingii | 
pentru tenii de masă erte con- | 
tmuat în paralel cu derfășu?area 
întrecerilor.

Pe agenda competițiilor spor- I 
tice se află, la ordinea zilei, in " 
județul Buzău, și pregătirea com- - 
pet^alor „Săniuța de argint* și | 
„Concursul popular de șah*. In 
aceste zile rint difuzate regula- I 
meritele întrecerilor, se organi- | 
zează instruirea activului și a 
comisiilor sportive.

Există, așadar, unele certitu
dini ca pînă in ultima zi a în
trecerilor etapei I 
va putea înregistra 
pozitiv.

denți, lucrători în administrația 
de stat, în comerț și în sectoa
rele de cultură. Mulți din cei 
53 115 uteciști — în special mun
citori și tehnicieni din uzine și 
fabrici — deși lucrează în Brașov 
sau Făgăraș, își au familiile, tră
iesc în sate — de unde pleacă 
și se întorc zilnic. Aveți drep
tate, satul brașovean are un pro
fil aparte, determinat tocmai de 
ritmul intens de industrializare a 
orașelor și centrelor sale munci
torești. Astfel, din circa 38 000 
bărbați, membri ai familiilor ță
rănești, numai 17 000 se ocupă 
de agricultură. Iar din 49 000 de 
femei, doar 25 000.

Conviețuiiea în același sat, în 
aceeași familie în foarte, foarte 
multe cazuri, a tinerilor care lu
crează în agricultură, a coopera
torilor în speță, cu cei care lu
crează în oraș, în industrie, oferă 
coordonate noi de evoluție în 
profilul primei categorii. Numai 
într-o comună cum este Vulcan 
avem 2 500 de salariațL

— Socotiți ca fiind definitorie, 
pentru evoluția parcursă și cea 
viitoare, numai prezența, convie
țuirea laolaltă a tinerilor coope
ratori și mecanizatori cu tinerii 
care după profesii și locul de 
muncă sînt realmente urbani, iar 
după familie, locuință, rurali ?

— Evident nu. In profilul tâ
nărului sătean ultimii ani au adus 
și alte stratificări nu mai puțin

V.

a Cupei se 
un bilanț

B AN G A

i
i

•
trimite în viață nepregătit, a-1 
lipsi de mijloace realiste de cu
noaștere, de acțiune. Un ase
menea tînăr va fi lipsit de ceea 
ce numim platoșă de rezistență 
necesară în unele împrejurări. 
Contactul direct, nemijlocit cu 
realitatea, îi vor provoca și 
reacții nesperate, imaginile ide
ale făurite uneori se vor spar
ge sau nu vor fi cele așteptate, 
visate. îmbrățișarea prea strîn- 
să a familiei, a școlii sufocă • 
personalitatea copilului, a tână
rului.

Sigur, majoritatea familiilor 
duc o viață normală, de înțele
gere, de muncă, de participare 
efectivă la viața societății. Fa-

ților determină buna lor pregă
tire pentru viață ; a-au înturdt 
destule cazuri de copii care 
tocmai datorită faptului că au 
rămas fără supraveghere în o- 
rele de serviciu ale părinților, 
sau că pleacă la internate și 
gazde, deviază de la conduita 
normală. Tutelarea excesivă, ca 
și lipsă de supraveghere își pun 
amprenta negativă asupra dez
voltării copiilor. Soluția se gă
sește în priceperea părinților 
de a le forma copiilor un fond 
moral sănătos, de a-i căli in
terior. de a le da în prealabil 
îndrumări corecte.

Iată ce spune P. U., de pro
fesie lăcătuș — „Fiul meu a lu-

eert sens, mârrurisesc cu re
gret că n-am făcut mai nimic".

80 dintre tinerii chestionați 
afirmă că familia trebnie să 
manifeste mal molii apropiere 
față de copii și tineri, mai mul
tă prietenie, să se deschidă căi 
noi de comunicare sufletească 
dintre ei. Numai în felul aces
ta se va putea împleti dragos
tea părinților cu exigența lor, 
se vor putea da sfaturi. îr.dem- 
nuri pozitive, se vor putea crea 
condiții pentru discutarea des
chisă a problemelor dragostei, 
căsătoriei.

Dar școala ? care e rolul ei 
în această privință? Iată ce ne 
spun d’rigtr.tii :

„DRUMUL VIEȚII"?
milli care oferă prin exemplul 
lor, prin Îndrumarea pe care o 
asigură copiilor, minunate pri
lejuri de cunoaștere, de educa
re a lor pentru viață. Faptul 
că se dovedesc mai bine pregă
tiți pentru viață, unii tineri ai 
căror părinți au ambii serviciu 
și sînt nevoiți să se descurce 
singuri, sau cei care sînt siliți 
să plece la studii în alte orașe, 
să stea la internate sau gazde 
(dintre cei 44 de tineri de a- 
ceastă categorie, 38 afirmă că 
se simt destul de pregătiți pen
tru viață), e bine să dea de 
gîndit părinților. Bineînțeles că, 
nu simplul fapt al rămînerii co
piilor un timp fără tutelarea, 
de multe ori excesivă, a părin-

crat alături de mine pe șantier 
vara, cîte o lună ; aceasta l-a 
ajutat foarte mult în cunoaște
rea și a altor aspecte ale vieții 
în afară de cele oferite de școa
lă, de familie. Cred că l-au 
ajutat mult și taberele sporti
ve, deplasările ce le-a făcut cu 
echipele școlare și în care era 
nevoit să se descurce singur, 
fără ajutorul nostru. De altfel, 
avînd amîndoi serviciu, el a 
stat de multe ori acasă singur. 
Totuși, nu-1 consider suficient 
pregătit pentru viață. Ar mal 
fi multe de făcut în această pri
vință șl, în primul rînd, lămu
rirea lui în unele probleme e- 
sențiale ca : relațiile cu oame
nii, dragostea, căsătoria. în a-

Prof. Cecilia Ilieacu — „în 
general, școala nu face totul în 
ceea ce privește pregătirea ti
nerilor pentru viață, dar și po
sibilitățile de care dispune sînt 
limitate. Se observă la unele 
dintre elevele mele că au pu
țin simț gospodăresc (reiese din 
lipsa de gust a îmbrăcămintei, 
nepotrivirea culorilor, înclinații 
către stridență), unele nn știu 
să facă decît ouă prăjite și ca
fea cu lapte. E drept că. rolul 
principal e al familiei, dar șl 
școala ar putea face mai mult. 
Orele de gospodărie, cîteva în 
clasele elementare, dispar cu 
desăvîrșire în liceu. Dirigenția 
oferă prea puțin timp pentru 
aceste probleme și, îndrumările

sînt mai mult sub forma dis
cuțiilor. Dar, în materie de 
gospodărie (să nu se creadă că 
exagerez), ce faci numai cu 
discuția ? Socotesc că s-ar pu
tea organiza, dacă nu ore, mă
car cercuri de gospodărie cu 
participare benevolă. In privin
ța viitoarelor profesii se con
stată la unele eleve o depla
sare in ideal a aspirațiilor ; vi
sează să se facă 3rtiste, cîntă- 
rețe, balerine, fără să porneas
că de la o cunoaștere realistă 
a propriilor posibilități.

Prof. Gh. Dinulescu — „Fruc
tificarea într-o mai mare mă
sură a unor posibilități de care 
dispune școala (îndrumarea lec
turii. activitățile din cercuri, 
activitățile cultural-a rtistice, 
sportive, munca obștească) ar 
avea un rol pozitiv în ceea ce 
privește formarea tinerilor pen
tru viață. Lecturile din biogra
fiile oamenilor de 6eamă îndru
mate sistematic, metodic, ex
cursiile cu caracter metodic în 
care se pot face observații so
ciologice (însușiri psihice, obi
ceiuri. folclor), munca în timpul 
vacanțelor în laboratoare indus
triale. îndrumarea către marile 
șantiere (unde pot cunoaște oa
meni, profesii, aspecte diverse 
ale activității umane), cercuri 
de specialitate, echipe artisti
ce unde pot să-și descopere vo
cații. să pătrundă mai adînc în 
conținutul științelor, artelor 
(mijloace de sustragere de la 
activitățile sterile, banale, de la 
influențele dăunătoare), toate a- 
cestea, sub îndrumarea cadrelor 
didactice, vor reuși să contri
buie la lărgirea orizontului ti
nerilor în ceea ce privește cu
noașterea multilaterală a vieții, 
a oamenilor, a societății, la au- 
tocunoaștere șî autoeducație-.

*

N'J numai famli-'a
implicate in acțiunea de for
mare a tinerilor pentru viață, 

eci și însăși tinerii. 23 de tineri 
afirmă că așteaptă de la școa
lă mai mult ajutor, 38 de la 
familie, 49 de tineri consideră 
că ei înșiși pot contribui la 
dezvoltarea capacității de for
mare pentru viață. Cum ? Prin 
autoeducație (12), prin muncă 
pe cont propriu (26). prin sport 
(27), lectura (24). artă (6). știin- 
ță-tehnică (4). 32 de tineri afir
mă că-și cunosc firea și sint 
conștienți de rolul pe care-l 
joacă ea în orientarea în viață. 
Dar numai 8 dintre aceștia ape
lează la voință pentru a-și com
bate trăsături ca : timiditatea, 
moliciunea etc.

Acei tineri care au știut să 
culeagă la timp rodul sfaturilor 
celor vîrstnici, al lecturilor, să 
tragă înțelesuri din experiența 
de viață a celorlalți și a lor 
personală, care sînt atenți, vi- 
gilenți la ce se petrece în ju
rul lor, vor ști să se descurce 
în acele situații în care se a- 
mestecă, se confundă binele cu 
răul și să opteze cu curaj, cu 
convingere pentru primul, vor 
ști să simtă dincolo de unele 
Intrări triumfale, încărcate cu 
flori și miresme, lunecușul pră- 
pastiei și să se oprească la timp.

A fi stăpîn pe propriile în
clinații, tendințe, a face din 
voință, chibzuință instrumentul 
nr. 1 al conduitei, a-ti dobîndl 
priceperi și deprinderi de auto
educație, a folosi în acest scop 
toate mijloacele, de Ia lectură 
și sfaturi pînă la sport șl mun
că în uzine, pe șantiere, pe o- 
goare. iată „sesamul" care, des
chide tinerilor accesul către 
drumul corect, neșovăitor în 
viață. 1

școala sînt
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Scînteia ® 
tineretului

deschide pentru dumneavoastră in fiecare dimineafă, prin 
paginile sale, o vastă panoramă a lumii contemporane. 
ABONAMENTUL — noua formulă modernă a serviciilor 
publice, vă scutește de grija cotidiană pentru procurarea 
„SCÎNTEll TINERETULUI" — ziarul dumneavoastră pre
ferat. lată de ce in agenda informațiilor utile a fiecărui 
din dumneavoastră nu trebuie să lipsească mențiunea 
că ABONAMENTELE LA ZIARUL „SCÎNTEIA TINERETU
LUI" SE PRIMESC DE CĂTRE OFICIILE SI AGENȚIILE 
P.T.T.R., DE CĂTRE TOTI FACTORII POȘTALI Șl DIFUZO- 

Rll DE PRESĂ DIN INSTITUȚII Șl ÎNTREPRINDERI

vp, pe de o parte, alături de exem
plul tinerilor care lucrează în o- 
raș, determină pe prea mulți ti
neri țărani cooperatori să pără
sească agricultura căutîndu-și de 
lucru în oraș.

Comuniunea despre care vor
beam are o mare influență asu
pra tinerilor care trebuie să-și 
aleagă o profesie. Sigur că 
și dezvoltarea industriei își are 
cuvîntul său hotărîtor, dar nici 
influența, exemplul fratelui, al bă
ieților din sat nu poate fi ig
norată. Astfel, în anul 1967, 35 
la sută din totalul tinerilor din 
grupa de vîrstă 14—19 ani au 
optat pentru școlile profesionale 
și medii față de 
1959.

— Coordonata 
fixează profilul 
operator, cred, este tocmai munca 
în cooperativa agricolă, locul pe 
care îl ocupă el în producția a- 
cestor unități. Vă este cunoscută 
nevoia de brațe de muncă a mul
tor cooperativi agricole din ju
deț. Aceasta fiind situația, între
barea care se pune este ce au 
întreprins organizațiile U.T.C. 
pentru a statornici în sate o ge
nerație care mîine va trebui să 
ia în mîinile sale treburile, des
tinele satului ?

— Cu cîțiva ani în urmă în 
sectoarele zootehnice ale C.A.P. 
lucra un număr de țărani echi
valent cu numărul total al tine-

13,5 la sută în

esențială care 
tânărului co

șovene, care după absolvire vor 
lucra aici, să fie recrutați din ju
dețe mai puțin industrializate un
de C.A.P.-urile nu duc lipsă de 
forță de muncă.

Nu am pretenția că propune
rea ar fi formidabilă, ceea ce sîn- 
tem siguri este că o dirijare a 
forței de muncă, după studii te
meinice, științific fundamentate, 
este imperios necesară.

Dar se poate și trebuie să ac
ționăm și dinăuntru. Acordînd a- 
tenția cuvenită promovării tine
retului în posturile și muncile 
pentru care s-a pregătit, am deter
mina un alt curent de opinii în 
rîndul tineretului sătesc. Se pe
trec acum pe această linie ano
malii de neimaginat.' La I.A.S. 
Feldioara unui inginer mecanic 
agricol, proaspăt absolvent, i s-a 
oferit ca loc de muncă, în ciuda 
repartiției, volanul unui camion 
în timp ce ca șef al atelierului 
mecanic funcționează un maistru. 
Din cauza neîncadrării pe pos
turi, a salarizării necorespunză
toare la Beclear, 10 tineri absol
venți ai școlilor medii tehnice a- 
gricole — de contabilitate, agro
nomie, horti-pomicolă, veterinari 
— au mers la Combinatul chimio 
Făgăraș și s-au recalificat în me
serii industriale.

Oamenii care au deja o ca
lificare de tehnician agricol s-au 
recalificat ca șoferi, vopsitori,

PROFIL CONTEMPORAN
importante. Nu am Ia îndemîr.ă 

Idate despre județul Brașov, dar 
în vechea regiune am urmărit o 
evoluție interesantă.

■ cadrelor agricole cu 
superioară a crescut în această 

' perioadă de șase ori, iar a me
dicilor veterinari de 3,8 ori. In- 

I tr-o oarecare măsură, situația 
este reflectată și de unele activi
tăți desfășurate cu tinerii din me
diul rural. Mai mult de jumătate 
din asociațiile sportive sătești au 
în fruntea lor tineri care lucrează 
in oraș, fac naveta. Comitetele 
comunale au și ele de regulă 
ca secretari, tineri care cel puțin 
au absolvit o școală medie. Și a- 
cestea sînt poate niște exemple 
nu din cele mai semnificative.

— în ce mod influențează, de
termina această evoluție profilul 
tânărului țăran cooperator din 
județul Brașov ?

— In general în bine. Sigur că 
pentru situația concretă din u- 
nele sate, din unele cooperative 
agricole, la prima vedere, ea a- 
pare ca negativă, ca nefiind de 
natură <să sporească aportul tine
rilor în producția agricolă. In 
principal această întrepătrundere 
a tinerilor care lucrează în cele 
două mari sectoare ale economiei 
— agricultură și industrie — îm
preună cu constituirea unui nu
meros detașament de tineri in
telectuali, a condus pe plan ge
neral la o mare creștere a gradu
lui de cultură, de civilizație — 
la ștergerea în multe privinți a 
diferențelor dintre oraș și sat. 
In special este vorba de 
condiții de culturalizare și dis
tracție — cinematograf, cămin 
cultural, săli de dans etc. In 
al doilea rînd, situația econo
mică mai slabă a unor cooperați-

Numărul 
pregătire

rilor ocupați acum în producția 
agricolă a județului.

— Tocmai. A existat atunci o 
preocupare, s-au desfășurat a- 

, tunci multiple acțiuni subordo
nate acestui scop pe care nimeni 
și niciodată nu le-a socotit gre
șite. Au fost continuate aceste ac
țiuni, au fost organizate activi
tăți, care să preîntâmpine depopu
lates unor sate de forța de muncă 
tânără care le este atît de nece
sară ?

— Paradoxal — ne spunea to
varășul Șandru — deși numărul 
uteciștilor săteni reprezintă mai 
puțin de a șasea parte din nu
mărul membrilor organizației 
noastre județene, le afectăm mai 
mult de 80 la sută din activitatea 
noastră. Cunoaștem exact situa
ția. necazurile de la noi, soluții 
însă nu am găsit încă. Sperăm că 
într-o dezbatere largă, în presă 
sau în alt cadru să găsim îm
preună și un număr de soluții.

— Și totuși, personal, nu aveți 
de făcut nici o propunere ?

— Sigur că am. Consider, și de 
această părere sînt mulți acti
viști de la noi, că problema ti
neretului de la sate, a migrării 
trebuie abordată de la... oraș. 
Brașovul, este știut, și-a lărgit mult 
capacitățile sale industriale, s-au 
pus în funcțiune noi uzine și fa
brici, s-au deschis multe șantiere. 
Forța de muncă a fost recrutată 
însă numai din satele județului. 
Partidul depune eforturi stărui
toare pentru dezvoltarea armoni
oasă a tuturor județelor, dar pe a- 
ceastă cale nu au ajuns încă la 
capătul drumului. Se mai men
țin încă diferențe. De aceea cred 
că, pentru această fază ar fi bine 
ca elevii școlilor profesionale de 
pe lîngă uzinele și fabricile bra

electricieni, lăcătuși, mecanici, 
fierari, strungari etc. întâlnești a- 
semenca cazuri la Jimbov, Ho- 
morod, Apața, Sînpetru, Racoș.

Cu multă greutate tinerii sînt 
promovați în funcțiile de șefi de 
echipe, de brigadieri în consili
ile de conducere ale cooperative
lor agricole. Nici chiar secretarii 
noștri U.T.C. nu sînt aleși în 
consiliile de conducere. Atunci 
unde, în ce cadru, va fi exprimat 
operativ 
tinerilor 
rile este identic cu al președin
telui ?

— Statutul C.A.P. prevede a- 
legerea într-o funcție de condu
cere de la vîrsta de 21 de ani.

— Așa este, dar este complet 
anormal. Nu-și pune nimeni pro
blema alegerii unui președinte de 
18 ani. Atunci de ce acest ba
rem ? Este în special o piedică 
în calea promovării tinerilor ab
solvenți ai școlilor tehnice agri
cole în funcția de brigadieri.

— Ce propuneți ?
— Ca secretarul organizației 

U.T.C. să facă parte din consi
liul de conducere al cooperativei 
agricole.

Ar fi necesar, de asemenea, ca 
lâ comitetul județean U.T.C. o ac
tivistă să se ocupe de activitatea 
fetelor de la sate. Mai cred — 
este o părere personală — că de 
activitatea tinerilor mecanizatori 
— ar trebui să se ocupe la co
mitetul județean comisia tineret 
muncitoresc. Reconsiderată ar 
trebui și munca cultural-artistică 
desfășurată la sate, unde avem 
un contingent eterogen de consu
matori de cultură.

punctul de vedere al 
care nu în toate cazu-



LUCRĂRILE

CONSILIULUI

GENERAL AL F.S.M.
BERLIN 16 (Agerpres), — 

Luni s-a deschis la Berlin a 
18-a sesiune a Consiliului Ge
neral al Federației Sindicale 
Mondiale. La lucrările sesiu
nii participă o delegație a U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., membru al 
Comitetului Executiv și al 
Consiliului General al F.S.M.

în cadrul lucrărilor vor fi 
dezbătute rapoartele cu privi
re. la activitatea F.S.M. pentru 
formarea cadrelor sindicale, 
convocarea și pregătirea ce
lui de-a) VII-!ea Congres sin
dical mondial.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de Renato Bitossi, 
președintele F.S.M.

BERLIN 16 (Agerpres). — 
Duminică s-a desfășurat la 
Berlin sesiunea Comitetului 
Executiv al F.S.M. Membrii 
Comitetului Executiv au discu
tat documentele ce vor fi su
puse dezbaterilor celei de-a 
18-'â sesiuni a Consiliului Ge
neral al Federației Sindicale 
Mondiale.

Luînd cuvîntul în cadrul 
discutării acestor documente 
tovarășul Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., membru al 
Comitetului Executiv și al 
Consiliului General al F.S.M., 
a subliniat deosebita lor im
portanță pentru reușita pre
gătirii celui de-ai VII-lea 
Congres sindical mondial și 
a prezentat unele conside
rații izvorîte din dorința 
sindicatelor din România de 
a facilita, în perioada pre
mergătoare Congresului, mo
bilizarea tuturor organiza
țiilor sindicale pentru realiza
rea aspirațiilor fundamentale 
ale celor ce muncesc. Vorbito
rul a apreciat faptul că rapor
tul asupra activității F.S.M. 
scoate în evidență necesitatea 
ca Federația Sindicală Mon
dială să pună pe primul plan 
problemele specific sindicale, 
să adîncească preocupările ca
re îi conferă caracterul de Fe
derație sindicală internaționa
lă. El și-a exprimat părerea că 
nu este suficientă simpla enun
țare a acestor probleme, ci că 
trebuie arătat clar prin ce mij
loace și prin ce forme de acti
vitate își va realiza F.S.M. sar
cinile care îi revin.

Tovarășul Gheorghe Apostol 
a subliniat justețea afirmației 
cuprinse în raport, potrivit că
reia pentru realizarea unității 
de acțiune nu trebuie ca punc
tele de vedere ale unora să fie 
impuse. Nimeni nu poate fi o- 
bligat să însușească toate con
cepțiile altora. Idei ca necesi
tatea consultărilor reciproce, a 
dezvoltării democrației, carac
terizarea F.S.M. ca organizație 
democratică, de clasă și de ma
să, în cadrul căreia fiecare se 
exprimă pe baza respectului 
reciproc, a părerilor și orien
tării sale, fără amestec în tre
burile interne, corespund în 
întregime rolului și sarcinilor 
F.S.M. pe plan internațional.

Arhitecții Egiptu
lui antic, autorii fai
moaselor piramide 
menite să păstreze 
corpurile și comorile 
faraonilor, nu-și pu
teau imagina că mii
le de artificii con
structive ingenioase 
folosite pentru a feri 
mormintele de hoți 
și profanatori se vor 
dovedi inutile în fa
ța unei creații a 
minții omenești — 
numită computer. în 
mod cert, ei n-ar fi 
putut prevedea că 
într-o zi. toate ca
merele secrete pro
tejate de gigantice 
blocuri de piatră și 
rămase inaccesibile 
cinci milenii (nu nu
mai hoților rutinați, 
ci și nenumăratelor 
expediții arheologi
ce), vor fi „radio
grafiate" și desenate 
cu cea mai mare 
precizie.

Ideea „radiografie
rii" piramidelor a- 
parținc laureatului 
premiului Nobel pen
tru fizică, Louis Al
varez, de la Univer
sitatea California. 
Bineînțeles, este vor
ba de un procedeu 
special, fiindcă, se 
știe, metodele obiș
nuite de „radiogra
fie", cu folosirea ra
zelor X sau gama nu 
pot pătrunde prin- 
tr-o piramidă de 100 
—150 de metri con
struită din blocuri 
masive de piatră. 
Procedeul imaginat 
de profesorul Alva
rez se bazează pe 
proprietățile așa-nu- 
miților „mezonimu", 
particule de masă 
intermediare între

SESIUNEA COMISIEI MIXTE 
ROMÂNO UNGARE

BUDAPESTA 16 — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pjn- 
tea. transmite : în zilele de* 13
— 16 decembrie 1968 a avut 
loc la Budapesta, sesiunea a 
VIII-a a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare e- 
conomică româno-ungară.

Comisia a făcut o analiză a 
desfășurării colaborării econo
mice dintre cele două țări, de 
la sesiunea precedentă, cons- 
tatînd că în ultima perioadă 
au fost obținute rezultate im
portante — încheierea de con
tracte de cooperare și livrări 
în domeniul materialului ru
lant de cale ferată, utilajelor 
pentru industria alimentară și 
a altor categorii de mașini — 
utilaje, a! metalurgiei, al 
schimbului de sortimente de 
bunuri de larg consum 
etc., precum și semnarea 
de convenții de colaborare 
în domeniul turismului, va
mal, sanitaro-veterinar ș.a.
— menite să aducă o con
tribuție valoroasă Ia dez
voltarea relațiilor economice 
dintre Republica Socialistă 
România și R. P Ungară. Ac
tivitatea depusă de reprezen
tanții și specialiștii organelor 
și organizațiilor economice de 
resort ale celor două părți, in 
îndeplinirea recomandărilor 
comisiei își găsește reflectare 
în creșterea continuă a volu
mului schimburilor de mâluri 
dintre România și -Ungaria.

La sesiune au fost exami
nate o serie de acțiuni noi ce 
cooperare în producție și li
vrări, pentru care, pe baza 
lucrărilor efectuate de specia
liștii ’ celor două părți, au re
zultat posibilități de colabo
rare între cele două țări.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
de înțelegere reciprocă, in 
spiritul prieteniei trainice 
care caracterizează relațiile 
dintre cele două țări socia
liste vecine.

Protocolul încheiat cu oca
zia sesiunii a fost semnat de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții ro
mâne în comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare e- 
conomică româno-ungară și 
de Apro Antal, vicepreședinte 
al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar, 
președintele părții ungare în 
Comisia mixtă guvernamen
tală.

La semnare au fost de față 
cadre de conducere din Co
misia de stat a planificării, 
din conducerile unor ministere 
economice, din Ministerul A- 
facerilor Externe, Jozsef Vinc- 
ze, ambasadorul Ungariei la 
București, precum și membrii 
celor două comisii guverna
mentale. ~

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Dumitru Turcuș, amba
sadorul României la Buda
pesta, Jean Leontescu, șeful 
Agenției economice române 
din Budapesta, și membri ai 
ambasadei.

*■ ★
Tovarășul Gheorghe Rădules

cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, aflat la Budapesta 
cu prilejul lucrărilor sesiunii a 
VlU-a a Comisiei mixte guver
namentale de colaborare econo
mică româno-ungară, a fost pri
mit luni dimineața de către Jeno 
Fock, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, an asistat M auriei a 
Novac, vicepreședinte al Comite
tului de Stat a! Planificării, și 
Dumitra Turcuș, ambasadorul 
României la Budapesta.

★
Luni după-2xniază a părăsit 

Budapesta îndrept^du-se spre 
țară tovarășul Gheorghe Radu
lescu «i persoanele oficiale care-1 
însoțesc. •

cele ale protonilor și 
cele ale neutronilor, 
care iau naștere la 
întâlnirea dintre ra
zele cosmice și nu
cleele atomice ale 
gazelor ce compun 
atmosfera Terrei. 
Provenind din toate 
direcțiile spațiului, 
cu energie variabilă, 
„mezonii mu" lo
vesc suprafața exte
rioară a piramidelor 
cu o intensitate uni-

coltate de această a- 
paratură au fost au
tomat „transcrise** 
pe un înregistrator 
magnetic și apoi tre
cute spre „elabora
re" unui calculator 
electronic complex 
„I. B. M. 1130". Com
puterul a furnizat 
imediat „desenul" 
structurii interioare 
a piramidei. El a in
dicat că nu exiștă 
altă încăpere fune-

R. D. VIETNAM. Aspect din 

timpul unui exercițiu tactic 

al unei unități a Armatei 

populare

Radiografia 
piramidelor

formă, dar, pătrun- 
zînd astfel prin e- 
norma masă a gigan
ticelor monumente 
pierd din energia lor 
proporțional' cu den
sitatea materialului 
traversat. Cu apa
rate adecvate se 
poate stabili precis 
dacă la traversarea 
unui mediu fizic, 
„mezonii mu" au în
tâlnit rocă sau spa
țiu vid. Fără a in
tra în amănunte teh
nice complicate, pre
cizăm că fizicienii a- 
mericani, împreună 
cu colegii lor de la 
Universitatea Ein 
Shams din Cairo, au 
instalat în singura 
încăpere descoperită 
pînă acum, în inte
riorul piramidei din 
Chefren, aparatură 
de măsurători pe 
baza sistemului „me- 
zoni mu". Datele re-

rară decît cea deja 
descoperită, dezvă
luind. însă, un al 
doilea culuoar spre 
această încăpere (cu
luoar care a foșt ast
fel imediat depistat 
la coordonatele și în 
poziția indicată cu 
cea mai mare pre
cizie).

Ingenioasa metodă 
„computerizată" a 
profesorului Alvarez 
e aplicată actual
mente Ia „radiogra
fierea" altor pira
mide. Specialiștii 
speră că în scurt 
timp, cu ajutorul 
mașinilor electronice, 
vor fi dezlegate tai
nele care înconjoară 
încă, actualmente, 
majoritatea celor 40 
de piramide din E- 
gipt.

P. NICOARA

NOUL premier italian, Maria
no Rumor, a prezentat luni in 
Parlament un program de re
formă legislativă, elaborat de 
guvernul său, subliniind că „tre
buie depuse toate eforturile pen
tru a se împlini speranțele 
populației și a nu provoca de
cepții care s-ar putea dovedi fa
tale pentru viitorul democrației 
italiene". Pronunțîndu-se în ter
meni foarte critici asupra biro
crației de stat, premierul italian 
a arătat că guvernul său va ur
mări cu prioritate modernizarea 
aparatului de stat, precum și â 
sistemului de învățămîni.

GUVERNUL Republicii Costa 
Rica a trimis o notă de pro
test guvernului panamez în le
gătură cu noile violări ale te
ritoriului costarican de către 
trupe ale gărzii naționale din 
Panama. în document se arată 
că doi cetățeni din localitatea 
San Antonio (Costa Rica) au 
fost răpiți de membri ai gărzii 
naționale panameze și trans
portați în Panama. Documentul 
consideră că junta militară din 
Panama refuză să ducă o po
litică de bună vecinătate față 
de Costa Rica, al cărei guvern 
și-a exprimat neutralitatea în 
conflictul dintre comandanții 
militari și fruntașii panamezi

R. S. F. IUGOSLAVIA. Imagine din Titovo Uzica

Școli 

de categoria
a doua

Pericolul „birch“-iștilor a 
fost semnalat în repetate rîn- 
duri în viața politică ameri
cană. De cind Richard Welch 
a părăsit negoțul familial 
cu zaharicale ca să se de
dice politicii și a dat „so
cietății" sale numele unui că
pitan John Birch, decedat 
întâmplător in Asia după în
cheierea celui de-al doilea 
război mondial. în America 
s-a scris și s-a vorbit mult 
despre isprăvile bandelor 
„bireh'-iste. Sărbătorind îm
plinirea unui deceniu de cind 
a adunat intr-o clădire lu
xoasă din Indian opolis 11 oa
meni de afaceri dispuși sa 
finanțeze -o forță de șoc" 
«•elementară poliției, Wel
ch a editat cu vin tarea rostită 
atunci ea un veritabil -pro
gram de acțiune. Și el este 
mlndru că sloganurile sale 

prins", astfel incit acum 
^Joha Bireh Society** numără 
lai MD de membri și are 
4M de cluburi răspîndite în 
tmreaga Americă și un venit 
anual de 5 milioane de dolari 
pe care ii folosește — pe lin
gi căpătuiala liderilor ,.so- 
oeîâtii" — pentru răspândi
rea ideilor _bireh“-iste. Pro
gramul radiofonie ^Aseuita- 
ți-1 pe Unchiul earn" es’.e o- 
ferit grzxaat la seci și zeci 
de pessurl de radio locale. 
Iar «iWm ^ireh"-rstâler 
era astă vară să-«i r wwir 
energia ia ea năzuia electo
rală in favoarea eandidxxaiui 
undependecr* George Wal
lace. Aportul „bireh"-tșxilor 
ai l-a împins pe fostul gu
vernator al Alabamei pe pri
mul plan, dar legăturile măr
turisite după alegeri au. ne
îndoielnic, darul sâ atragă 
atenția asupra resurselor ma
teriale și umane pe care s-a 
bizuit , .independența* lut

Cum însă audiența „bireh“- 
iștâlor s-a dovedit destul de 
redusă, a fost pusă la punct 
o întreagă rețea de organiza
ții „înrudite", a căror titula
tură ar putea induce mai 
lesne în eroare publicul nea
vizat. Pentru susținerea noi
lor grupuri de bătăuși, fondu
rile n-au lipsit. La Chicago 
au apărut 50 de „cercuri" 
T A.C.T. („Truth about civil 
turmoil" — Adevărul despre 
furtuna drepturilor civile). 
In alte orașe au început să 
acționeze „cercuri" T.R.A.I.N. 
(To restore American inde
pendence now" — Pentru re
stabilirea imediată a Americii 
independente), în altele gru
pările „birch“-iste au lansat 
„cercurile" T.R.I.M. (Tax re
forms immediatly — Reforma 
fiscală imediat) sau M.O.T. 
O.R.E.D.E. (Movement to tes- 
tore decency — Mișcarea pen
tru restabilirea decentei). A 
fost, de asemenea, realizat un 
film intitulat „Anarchy _ U.S." 
care înfățișează „prejudiciile" 
aduse de acțiunile pentru e- 
galitatea rasială și pentru 
drepturi civile : imaginile au 
fost alese cu grijă pentru ca 
brutalitatea poliției și a hu
liganilor extremiști să fie tre
cută cu vederea, iar manifes
tațiile să apară „violente"...

Z. FLOREA

F> e
ce-l sprijină pe fostul preșe
dinte al țării, Arnulfo Arias.

Guvernul de la San Jose a 
trimis o copie a acestei note 
Comisiei interamericane pentru 
pace, organism al O.S.A. «

Este pentru a doua oară cînd 
Costa Rica protestează împo
triva violării frontierelor sale 
de către trupele panameze.

PRIMELE VOTURI ALE
ELECTORILOR AMERICANI
CEI 538 de membri ai Cole

giului electoral american, s-au 
întrunit luni în capitalele . ce
lor 50 de state și la Washing
ton, capitala federală și a dis
trictului Columbia, pentru a 
oficializa alegerea lui Richard 
Nixon ca președinte al State
lor Unite.,

Primele rezultate ale voturi
lor electorale transmise de 
agențiile de presă, arată că

Comunicat al delegației
R. 0. Vietnam la Paris

PARIS 16 (Agerpres). Abor- 
dînd din nou problema proce
durii începerii discuțiilor, dele
gația R. D. Vietnam la tratati
vele de pace asupra Vietnamu
lui de la Paris, a dat publicității 
luni un comunicat în care arată, 
printre altele: „Dovedind din 
nou buna sa voință, delegația 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, de acord cu cea a 
Frontului Național de Eliberare, 
a adresat la 13 decembrie 1968 
delegației americane o nouă pro-

punere, comunicînd că cele pa
tru delegații se vor putea așeza 
în locul care le va conveni în 
jurul unei mese rotunde. Dar, 
Statele Unite și Administrația de 
la Saigon, adaugă comunicatul, 
s-au încăpățînat pînă acum să 
mențină ideile lor absurde, îm- 
piedicînd conferința în patru, 
care ar fi trebuit să se deschidă 
la 6 noiembrie a.c. Statele Unite 
și Administrația de la Saigon 
trebuie să poarte întreaga răs
pundere pentru această situație".

încordarea din Brazilia
• Sute de persoane arestate « Zvonuri
privind anunțarea unor noi măsuri represive

Guvernul brazilian a instituit o 
cenzură severă asupra presei și 
a telegramelor corespondenților 
de presă străini, în timp ce se in
tensifica zvonurile privind ares
tările masive efectuate în rînduri
le fruntașilor politici de diverse 
tendințe. Aceste masuri au fost 
luate în virtutea puterilor depline 
asumate vineri de președintele 
țării. Artur Costa e Silva.

După am relatează agenția 
U-Pl, cel puțin 200 de persoane 
an rest arestate pînă duminică 
într-o acțiune considerată ca ur- 
mârind „sâ reducă Ia tăcere opo
ziția-. Printre arestați se afli fi
guri preeminente ale vieții poli
tice, printre care fostul guverna
tor al statului Guanabara, Carlos 
Lacerda, directorul celui mai ma
re ziar brazilian „Journal do Bra
sil", Jose Sette Camara, precum 
și trei guvernatori de state : Paulo 
Pimentel (Parana), Geremias Fo- 
naes (Rio de Janeiro) și Pedro 
Pedressian (Matte Grosso). S-a a- 
nunțat că o serie de fruntași po
litici au părăsit pe ascuns țara sau 
se ascund în momentul de fa{â 
pentru a nu fi arestați.

Ziarul „Journal do Brasil" nu 
a apărut duminică pentru prima 
oară în cei 78 de ani de la inte

melerea lui. O serie de alte or
gane de presă au înlocuit arti
colele pe problemele politicii in
terne cu știri din străinătate. Po
trivit agenției U.P.I., președintele 
Artur Costa e Silva, care se pare 
că acționează sub presiunea co
mandanților militari, va anunța 
o serie de noi măsuri, printre 
care privarea de drepturi poli
tice a unui număr important de 
personalități politice. Din cauza 
cenzurii severe, opinia publică nu 
are posibilitatea să ia cunoștință 
!n amănunțime de situația din 
țară. Comunicațiile telefonice în
tre diferite orașe se desfășoară, 
de asemenea, cu greutate.

După cum se știe, vineri seara 
președintele Braziliei a promul
gat un „Act instituțional" prin 
care Parlamentul a fost trimis în 
vacanță pe o perioadă nedeter
minata, și președintele a fost îm
puternicit cu puteri depline. A- 
ceste măsuri sînt o urmare a re
fuzului Camerei Deputaților de a 
ridica imunitatea parlamentară 
uniri deputat de opoziție care a 
fost acuzat de comandanții mili
tari de a fi „adus injurii grave 
forțelor armate".

„Dacă aș controla educația populației Bantu (africană, n.r.), 
aș organiza-o în așa fel îneît, încă de la naștere copiilor le-aș 
da de înțeles că pentru ei nu poate exista egalitate cu euro
penii"... „Locul africanilor în societate nu trebuie să treacă de 
acela al muncii pur fizice". Cuvintele de mai sus au fost rostite, 
în urmă cu ani, de o binecunoscută personalitate din Republica 
Sud Africană, în perioada cînd se afla încă la începutul ca
rierei sale politice : defunctul prim ministru al R.S.A., Vervoerd. 
Tn acest domeniu el nu va putea fi acuzat în nici un caz de 
lipsă de consecvență. Vervoerd și actualul său urmaș; Vorster, 
au introdus atîtec „reforme" în sistemul educației din Africa 
de sud îneît școlile au devenit unul din principalele locuri unde 
apartheidul este aplicat cu strictețe.

Guvernele rasiste de la Pretoria nu au irosit nici un prilej 
pentru a face din copiii și, mai tîrziu adulții de culoare, cetățeni 
ae categoria a doua. Cea mai concludentă mărturie o consti
tuie actualul sistem de învățămînt din Republica Sud-Africană. 
Școlile sînt separate riguros după principii rasiale. Pentru 
elevii de origine europeană, guvernul alocă anupl 75 de lire, 
pentru școlarii africani numai 7 lire ! Limbile engleză și afri- 
Icaans, cele două limbi oficiale ale țării, sînt predate școlarilor 
de culoare numai în măsura în care să poată să înțeleagă să 
citească instrucțiunile și ordinele ce le vor fi date, mai tîrziu, 
de patronii lor albi din industrie și comerț. Localurile de școală 
pentru elevii de culoare nu numai că sînt mult mai proaste în 
comparație cu cele rezervate albilor, dar numărul lor este cu 
totul insuficient. Nu mai miră pe nimeni, de aceea, faptul că 
în unele asemenea școli, copii din diverse clase trebuie să în
vețe în aceeași încăpere.

Că regimul rasist sud-african se îngrijește de „pregătirea șco
lară" a copiilor de culoare o dovedesc și următoarele statis
tici ale O.N.U. care, prin ele însele, reprezintă o condamnare 
a apartheidului. Imensa masă a elevilor africani învață cel mult 
patru clase elementare. Din cei aproximativ 3 ' milioane de 
elevi de culoare numai 2 la Suta reușesc să frecventeze liceul, 
iar din rîndurile acestora numai 0,03 la sută își iau bacalau
reatul. Cu nimic nu diferă situația și în ce privește învâfâmîn- 
tul superior. In anul 1963, universitățile din R. S. A.'au fost 
absolvite de 5517 studenți albi și... 117 stuaenți de ci’Liare. 
Diferența s-a accentuai și mai mult în ultimii ani. Și roate 
acestea reportate la o populație de 12,5 milioane negri și 
3,5 milioane albi I Rasismul se face prezent chiar și în sistemul 
de salarizare a corpului didactic. Un profesor de culoare pri
mește un salar lunar de maximum 20 de lire, q profesoară nu
mai 12,5 lire. Aceasta în condițiile în care, potrivit statisticilor 
oficiale, minimul necesar de frai pentru o singură persoană, 
este stabilit la 30 de lire pe lună I

Thtr-adevăr, este vorba de un sistem de învățămînt, unic în 
lume. El nu urmărește altceva decît să facă din populația afri
cană o mînă de lucru ieftină, o forță fizică care să poate fi ex
ploatată cît mai ușor de stăpînii albi. In fond si aceasta este 
una din „performanțele" realizate de rasiștii de la Pretoria.

I. RETEGAN

AGITAȚIILE STUDENȚEȘTI 
DIN FRANȚA

PARIS 16 — Coresponden
tul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : Recrudescența agi
tației studențești din ultimele 
zile, atît în facultățile cît și 
în liceele din Paris, Marsilia, 
Grenoble, Nantes, dar mai 
ales la Nanterre l-a determi
nat pe ministrul educației na
ționale, Edgap Faure, să ia o 
serie de măsuri destinate „să 
garanteze funcționarea nor
mală" a universităților fran
ceze. în primul rînd, au fost 
acordate rectorilor depline 
puteri, pentru a face să fie 
respectată ordinea în inte-

Duminicâ au avut Ioc în 
Luxemburg alegeri parlamen
tare. Zeci de mii de ale
gători au fost chemați la 
urne înainte de termen, ca 
urmare a destrămării coaliției 
guvernamentale dintre Parti
dul crești n-social și Partidul 
socialist și a demisiei guver
nului prezidat de Pierre Wer
ner. Rezultatele provizorii in
dică un progres însemnat al 
partidelor de opoziție și unele 
regrese ale partidelor fostei 
coaliții guvernamentale. Ast
fel, Partidul socialist a obți
nut 92 369 voturi (față de 
109 406 în alegerile din 1964), 
Partidul creștm-social a întru
nit 74 491 voturi (față de 
76 941 în 1964), Partidul co
munist — 79 428 voturi (o 
creștere cu 14 la sută față de 
1964).

Departamentul de Stat,
avertizează...

Lo Lima s-a anun
țat că ambasadorul 
S.U.A. în Peru, Ew-> 
sley Jones, a adresat 
o notă Ministerului 
Peruvian al Afacerilor 
Externe în care a a- 
vertizat asupra „gra
velor consecințe11 pe 
care le-ar putea a- 
vea hotărirea guver
nului Peruvian de a 
naționaliza * proprie
tățile aparținînd socie
tății „International 
Petroleum Company". 
Această notă a De
partamentului de Stat

al S.U.A. este inter
pretată ca un răspuns 
la nota M. A. E. al 
Republicii Peru din 
TI noiembrie în care 
se afirmă că guvernul 
de la Washington nu 
ire nici un drept să 
intervină în disputa 
dintre guvernul Peru
vian și societatea 
I.P.C., ivită în urma 
expropierii zăcămin
telor petrolifere din 
regiunile La Brea și 
Parinas.

în urmă cu cîteva 
zile, ministrul peru-

vian al economiei, ge
neralul Angel Valdi
via, a criticat faptul 
că, în urma presiuni
lor S.U.A., o serie de 
organisme bancare 
occidentale au refuzat 
să acorde împrumu
turi Republicii Peru. 
S-a menționat, de ase
menea, că printre <alte 
măsuri pe care gu
vernul S.U.A. inten
ționează să le adopte 
împotriva Republicii 
Peru, se află o redu
cere a cotei de zahăr 
importată din această 
țară.

riorul Universității. Pe viitor 
accesul în clădirile universi
tare va fi îngăduit numai 
studenților înscriși, pe baza 
prezentării legitimațiilor de 
student. La nevoie, rectorii 
vor putea face apel la forțăe 
de ordine publică. Rectorii 
vor putea, de asemenea, 'a- 
plica toate sancțiunile care 
se impun studenților vinovați 
de acțiuni care lezează ordi
nea în incinta universităților. 
Aceste măsuri au fost puse în 
aplicare luni la Facultatea de 
la Nanterre, unde s-au produs 
zilele acestea cele mai se
rioase incidente.

Uniunea Națională a Stu
denților din Franța a hotărît 
să organizeze o acțiune de 
protest pe .plan național îm
potriva măsurilor disciplinare 
hotărîte de Ministerul Educa
ției Naționale. La rîndul lor. 
profesorii comuniști de la 
Nanterre au dat publicității o 
declarație în care după ce 
reamintesc motivele nemulțu
mirilor studențești, cer respec
tarea libertăților universitare 
și retragerea din facultate a 
forțelor polițienești.

»Nu este de conceput, se 
arată în declarația profesori
lor comuniști, ca mișcările să 
provoace un lanț de provo- 
cări-reprimări, care să permită 
autorităților să creeze la Fa
cultatea de lă' Nanterre un 
abces pentru a discredita a. 
devăratele aspirații și reven
dicări ale cadrelor didactice 
și ale studenților".

s c r4 -t
pentru președintele Richard 
Nixon, și vicepreședintele Spiro 
Agnew au votat electorii din 
statele Tennessee (11), Wer- 
mont (3), Oklahoma (8) și Ari
zona (5). Pentru Hubert Hum
phrey, au votat electorii din 
districtul Columbia (3) și statul 
Virginia de est (7). Richard 
Nixon conduce, deci după par
venirea primelor rezultate cu 
27 de voturi față de 10 obținute 
de Hubert Humphrey.

AGENȚIA TASS anunță că la 
Dar Es Salaam, capitala Tan
zaniei și principalul ei port, a 
sosit luni, într-o vizită de prie
tenie de 7 zile, un grup de nave 
militare sovietice.

ANDREI GROMÎKO, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a avut luni o întreve
dere cu Vaclav Pleskot, care 
îndeplinește funcția de ministru 
al afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace. Cu acest prilej au 
fost abordate probleme de inte

res reciproc pentru cele două 
Părți.

TEL AVIV. — După cum re
latează agențiile de presă, citind 
surse de la Amman și Tel Aviv, 
duminică au a^ut loc două inci
dente iordano-israeliene, primul 
în regiunea Mării Moarte, cel 
de-al doilea în apropiere de flu
viul Iordan. Cele două părți s-au 
acuzat reciproc pentru declanșa
rea schimbului de focuri.

ARMISTIȚIU TEMPORAR
NIGERIANO-BIAFREZ?

RĂSPUNZÎND unei inter
pelări parlamentare făcute în 
Camera Comunelor, ministrul 
afacerilor externe al Marii 
Britanii, Michael Stewart, a 
arătat că un eventual armisti
țiu în timpul sărbătorilor de

Crăciun între trupele federale 
nigeriene și 'cele biafreze, ar 
putea să însemne începutul 
unei încetări definitive a fo
cului. Ministrul englez a adău
gat însă că nu poate face nici 
o afirmație sigură în legătură 
cu posibilitatea încheierii unui 
asemenea armistițiu. „Dar dacă 
există o cale pe care am putea 
ajunge Ia o încetare a focului 
și dacă șe poate organiza o în
tâlnire a celor două părți beli
gerante, este foarte posibil ca 
un progres în această direcție 
să fie obținut prin încheierea 
unui armistițiu temporar în 
timpul sărbătorilor de iarnă".

ÎNTR-O cuvîntare rostită în 
fața profesorilor și studenților 
atenieni, întruniți în clădirea 
Parlamentului, primul ministru 
grec Papadopoulos, a declarat 
că legea marțială va fi menți
nută. Primul ministru s-a pro
nunțat în favoarea introducerii 
unei legislații sociale care să 
prevadă sporirea pensiilor și 
îmbunătățirea asistenței medica
le a populației în mediul rural.

Comentând aceste declarații, 
ziarul atenian „Mea Politika" 
scrie : „în discursul său, primul 
ministru nu a evocat nici in

troducerea unei legi electorale, 
nici acordarea dreptului de ac
tivitate pentru partidele poli* 
tice".

PATRULE PE STRĂZILE

CAPITALEI MEXICANE
PATRULE ale poliției și ar

matei au ieșit duminică pe stră
zile capitalei mexicane, ca ur* 
mare a două atentate cu bom
be care au avut loc în ultimele 
24 de ore și a unui nou val, de 
agitații studențești. Noile mă
suri sînt o urmare și a marșu
lui de protest organizat vinerea 
trecută de 3 000 de studenți din 
capitala mexicană, în cursul că
ruia aproximativ 800 de per
soane au fost arestate.

LUNI a intrat în vigoare în 
S.U.A. legea prin care se limi
tează vînzarea armelor de foc și 
a munițiilor, semnată lă 22 oc
tombrie de președintele John
son. Se remarcă din nou faptul 
că legea nu prevede înregistra
rea deținătorilor de arme și nu 
interzice categoric comercializa
rea lor.
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