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U
nitățile de produc
ție din sectorul 
textile al Ministe
rului Industriei U- 
șoare cunosc o 
dezvoltare dina
mică, fiind dotate 
cu tehnica cea 
mai avansată. Cum este și 

firesc, cerințele față de nivelul 
calificării, de orizontul de 
cunoștințe tehnice ale munci
torilor și tehnicienilor cresc 
odată cu perfecționările ce 
se aduc proceselor de pro
ducție impuse de gradul de 
tehnicitate al poilor utilaje.

în primul semestru al anu
lui 1965 — ne spune tov. ingi
ner Gh. Mareș, șeful serviciu
lui tehnic de la Filatura Ro
mânească de bumbac — au fost 
cuprinși la cursurile de ri
dicare a calificării peste 
900 de muncitori din secți
ile de bază. Frecventarea 
acestora de către un număr 
însemnat de muncitori a de
terminat un vizibil progres al 
pregătirii profesionale, fapt re
flectat și în realizările gene
rale ale întreprinderii, dar mai 
ales oglindite în calitatea pro
duselor.

Fiindcă în întreprindere au 
fost aduse în ultimii ani foar
te multe utilaje noi, moderne, 
cu un grad înalt de tehnicita
te, au fost orientate cu precă-

dere cursurile de ridicare a 
calificării spre însușirea cît 
mai corectă a mînuirilor, în 
vederea măririi zonei de de
servire la ringuri. Cunoaște
rea utilajelor cu care a fost do
tată întreprinderea și însușirea 
proceselor tehnologice este asi
gurată prin conținutul tema
tic al cursurilor de ridicare a 
calificării.

Proletari din toate țările, uniți-vă !

tineretului
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Română“. Aici funcționează 
pe lîngă cursurile de califica
re a 120 țesători (curs început 
la 1 octombrie) un curs de spe
cializare pentru ajutorii de 
maiștri și un curs de ridicare 
a calificării la care vor fi 
cuprinși 40 de țesători.

Firește, aceștia își vor pu
tea îmbogăți cunoștințele pro
fesionale, vor pătrunde mai

RAIDUL NOSTRU PRIN CÎTEVA
ÎNTREPRINDERI BUCUREȘTENE

Colectivul care se ocupă de 
pregătirea cadrelor a făcut 
repartizarea muncitorilor la 
cursuri ținînd seama, în pri
mul rînd, de nevoile imediate 
și apoi de cele de perspectivă. 
Din acest considerent servi
ciul tehnic a întocmit un plan 
de pregătire a cadrelor de 
muncitori pe etape, astfel în- 
cît într-o perioadă de doi ani 
toți cei peste 3 000 de munci
tori să frecventeze o formă 
de ridicare a calificării.

Fabrica de stofe „Postav aria

mult în tainele meseriei de 
țesător. Dar restul pînă la 
620 de muncitori cîți are fa
brica ?

Deocamdată ne arăta tova
rășul Dorin Gavrilă, inginerul 
șef al fabricii, aceștia nu au 
fost cuprinși într-o formă de 
îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale, pentru că fabrica 
noastră se găsește într-un con
tinuu proces de transformare. 
Anul viitor se vor aduce răz
boaie moderne, automate, care 
vor îmbunătăți radical gradul
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Pe agenda

lucrărilor agricole

de toamnă

ARĂTURILE
de tehnicitate al fabricii. Cu 
sprijinul ministerului sperăm 
să urgentăm aducerea în fa
brică a două războaie din 
tipul cu care vom fi dotați sau 
asemănătoare, pe care să le 
transformăm în răboaie-școală.

Pentru creșterea calificării 
muncitorilor consider că de 
mare folos ar putea să ne fie 
Direcția personal și învăță- 
mînt din ministerul nostru.

Concret, despre ce este vor
ba. Pe baza unei circulare 
dată de direcția respectivă în 
octombrie 1964 se indică, de 
pildă, ca perioada de școlari
zare a muncitorilor prin 
cursuri de ridicare a califică
rii să fie de două luni. Față 
de volumul de cunoștințe pe 
care trebuie să-l transmitem 
muncitorilor, cursurile trebu
ie ținute săptămînal cu mun
citorii din toate cele trei 
schimburi. Din această cauză 
întîmpinăm greutăți cu mun
citori, care lucrează în schim
bul III. După părerea noastră 
cursurile trebuie să se țină 
o dată la trei săptămîni, atunci 
cînd muncitorii sînt în schim
bul I. Aceasta presupune însă 
ca durata de școlarizare să se 
întindă pe o perioadă mai 
lungă.

VASILE DINULESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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— Ancheta
I noastră —

fl
obrogea, care părea pînă nu 
demult o mare de grîu și 
orumb, ce inundase pămîn- 
ul pînă la Dunăre, tinde a- 
um, în pragul iernii, să de- 
■ină un ogor nesfîrșit. Grîul 
i fost însămînțat, iar în pre
zent convoaie de autocamioa
ne și căruțe încărcate cu

știuleți se îndreaptă spre bazele de recepție 
sau spre magaziile cooperativelor agricole, 
creîndu-se astfel condiții pentru executarea 
ogoarelor de toamnă, prin eliberarea imedia
tă a suprafețelor cultivate cu porumb. Și în 
această ultimă campanie a anului agricol, 
unii sînt mai avansați cu lucrările, alții, 
dimpotrivă.

O imagine frecventă la Uzinele „Vulcan“ din Capitală. Strun
garul Chiru Petre, elev in anul I la Școala de maiștri, evidențiat 
lună de lună în întrecerea socialistă împărtășește din expe
riența sa tînărului Dan Mișa, elev în anul II al Școlii profesio
nale. Din 1954 și pînă în prezent Chiru Petre a calificat 10 

tineri la locul de muncă
Foto: 1. CU CU

Ora unu:
PORȚILE DE FIER

GURA VĂII (prin 
telefon de Ia cores
pondentul nostru).

...Șantierul Hidro
centralei de la Por
țile de Fier. 27 oc
tombrie 1965, orele 
13. Consemnăm de 
la început și cu 
exactitate ora cînd 
transmitem aceste 
rînduri, deoarece 
cînd ele vor ieși de 
sub tipar și vor a- 
junge sub ochii citi
torilor stadiul lucră
rilor va fi cu totul 
altul.

Am însoțit dimi
neața, la ora 6, 
schimbul I străbă- 
tind Împreună pun
tea de 300 metri, in
stalată pe ponton, 
legînd malul româ
nesc de cele două 
insule suspendate în 
dreptul kilometrului 
943 pe unde va trece 
axul barajului. Iată- 
ne pe platforma nr. 
1 unde a început cu 
adevărat lupta cu 
Dunărea.

Imaginați-vă o 
platformă sub formă 
de potcoavă uriașă, 
lat-o de aproape 40 
de metri, în greutate 
de peste 1 400 tone, 
suspendată la 6 me
tri deasupra apei pe 
4 stilpi cilindrici și 
pe puntea căreia se 
mișcă „in voie“ un 
excavator-macara in

greutate de 96 de 
tone.

Această prezenta
re sumară este de
sigur departe de a 
înfățișa toate efor
turile, operațiile, ma
nevrele, instalațiile 
care conlucrează la 
instalarea unei celu
le. 15 oameni în ma
joritate tineri și de 
cele mai diverse 
specializări (meca
nici monlori, mari
nari, lăcătuși, sca
fandri, sudori, elec
tricieni) formează e- 
chipajul unei plat
forme. Despre fieca
re s-ar putea scrie 
capitole întregi. Sus
pendați deasupra a- 
pei, prinși cu centuri 
de salvare și de si
guranță, agățați pur 
și simplu pe schele
tul de ghidare, oa
menii aceștia întru
chipează simbolul 
curajului și răspun
derii.

Cînd l-am Întrebat 
pe utecistul Vasile 
Filip, maistrul prin
cipal pe platforma 
nr. 1, pentru care 
merite a fost eviden
țiat în mod deosebit 
la adunarea genera
lă de dare de seamă 
și alegeri U.T.C., a 
schimbai subiectul 
discuției. Am aflat 
insă de la tovarășii 
săi de muncă : ..Filip

nu a părăsit platfor
ma zile și nopți în 
șir. Și acolo unde s-a 
ivit o lucrare mai 
grea, acolo a fost 
prezent și el“.

— Avînd o oare
care experiență, de
oarece sînteți ia a 
doua celulă, în ce 
măsură transmiteți 
cunoștințele dum
neavoastră și celor 
de pe platforma nr. 
2, care abia au luat 
„startul“ ? l-am în
trebat pe maistrul 
Ion Găină.

— De fapt, să fim 
sinceri, învățăm noi 
de Ia ei. Maistrul 
principal de pe plat
forma nr. 2, tov. Va
sile Blănaru, este un 
om foarte priceput. 
A lucrat Ia Bicaz, la 
Argeș, iar aici a con
dus executarea celor 
două celule experi
mentale din portul 
șantierului.

Vorbim despre în
trecerea socialistă 
dintre cele două e- 
chipaje declanșată 
o dată cu montarea 
primului palplanșeu 
la platforma nr. 2, 
adică numai cu două 
zile în urmă. Fapte
le de întrecere sînt 
pe măsura oamenilor 
de aici.

MIIIAIL
DUMITRESCU

InDelta Dunării, la Maliuc,:s-a*creat în 
ultimii ani un vast laborator: stațiunea 
experimentală stuiicolă. Aici se între
prind cercetări amănunțite asupra înnobi
lării și valorificării superioare a acestui 
material. In fotografie: ing. Petru De- 
Iinschi cercetează stadiul dezvoltării a- 
cestei plante, acolo unde s-au admini

strat îngrășăminte chimice.

.Foto: AGERPRES

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a ambasadorului

R.P.
Joi, 28 octombrie 1965, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Centrtal al Partidului 
Comunist Român, a primit în au
diență pe ambasadorul extraordinar

Ungare
și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Ungare la București, Jozsef 
Vince, Ia cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

Cine se scoală de dimineață...
Vizitînd în aceste zile cooperativa agricolă 

de producție din comuna Scărișoreanu, raio
nul Negru Vodă, te convingi că acest pro
verb i-a călăuzit pe țăranii cooperatori în 
tot cursul anului. Așa se face că producției 
de peste 3 000 kg grîu la hectar obținută în 
vară, i se adaugă o recoltă de 4 000 kg po
rumb boabe la hectar. Nu este locul să vor- 
bim aici despre „secretele“ acestor recolte 
mari; vom menționa în schimb faptul că în 
prezent recoltatul este aproape terminat,. că 
paralel cu această lucrare s-a transportat la 
baza de recepție, cantitatea de porumb con
tractată ; pe terenurile eliberate, tractoriștii 
ară intens.

Am solicitat tovarășului președinte al coo
perativei rgricole din comuna Scărișoreanu, 
Dumitru Topoloi, o explicație pe tema orga
nizării acestor lucrări, în așa fel îneît ele să 
se poată desfășura concomitent.

— „Cheia“ constă în mobilizarea în cam
panie a tuturor forțelor, a tuturor mijloace
lor și în buna lor organizare la lucru. în pre
zent, atenția noastră este concentrată la cu
les, transportul porumbului și eliberarea te
renului de coceni. Oamenii au înțeles că pe 
recoltă nu te poți bizui decît atunci cînd o 
vezi în hambare, din care cauză n-am avut 
greutăți la cules. Transportul îl facem cu 30 
de căruțe, 5 autocamioane și un tractor cu 
două remorci. Țin să evidențiez aici sprijinul 
dat de organizația U.T.C. din cooperativa 
agricolă în antrenarea tuturor tinerilor la 
muncă. Majoritatea conductorilor de atelaje 
sînt tineri și ei au lucrat fără preget de di
mineață pînă seara, astfel îneît n-am rămas 
în urmă cu această lucrare.

în altă parte a regiunii, în cooperativele 
agricole de producție din Nistorești și Sîm- 
băta, raionul Hîrșova, întîlnești exemple ase
mănătoare. Și aici consiliile de conducere au 
luat măsuri bune pentru executarea conco
mitentă și de calitate, în ritm rapid, a lucră
rilor.

— La Sîmbăta, ne spune inginerul agro
nom Alexe Victor, fiecărei echipe i s-au re
partizat cîte 4 căruțe care fac patru-cinci 
transporturi pe zi. Știuleții de porumb, bine 
curățați de pănușă și mătase, sînt sortați din 
cîmp și transportați direct la baza de recep
ție sau în pătule. Dimineața și seana se taie 
și se leagă cocenii. Procedînd la fel, țăranii 
cooperatori din Nistorești au reușit să elibe
reze 300 hectare de teren pe care se fac în 
prezent arături, iar cei din Gălbiori, din 
același raion, au terminat culesul porumbu
lui, au eliberat cea mai mare parte din te
ren, astfel că tractoriștii au și arat 200 hec
tare.

Problema nr. 1 : transportul

VEȘTI DIN INDUSTRIE

• REȘIȚA
Siderurgiștii de la Com

binatul din Reșița au în
deplinit cu 5 zile înainte 
de termenul prevăzut pla
nul producției globale pe 
10 luni.

O dată cu îndeplinirea 
sarcinilor de plan, siderur
gicii reșițeni anunță și ob
ținerea unei economii su
plimentare la prețul de 
cost de peste 20 700 000 lei.

Tot înainte de termen 
și-a îndeplinit planul de 
producție pe 10 luni în
treprinderea minieră Bocșa.

• BUCUREȘTI
Ia Combinatul ; de cau- 

ciuc-Jilava din București, 
unde se lac importante lu
crări de sporire a capacită
ții și de modernizare a pro
ceselor tehnologice, au lost 
construite și date în folo
sință noi spații de produc
ție, însumînd .circa 23 000 
m p. In noile hale industria
le au iost montate linii teh
nologice de mare capacita
te pentru fabricarea benzi
lor de transport din cauciuc 
și a ebonitei pentru cutii de 
acumulatori. Producția a- 
nuală de articole tehnice a 
Combinatului va li astfel în 
1966 cu 2 000 de tone mai 
mare decît in prezent.

• ARGEȘ
Constructorii și montorii 

șantierului Hidrocentralei 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
de pe Argeș o iau mereu 
înaintea timpului. La două 
din cele patru turbine cîte 
va avea hidrocentrala, eî 
au și terminat montajul. 
Experiența și înalta califi
care a energeticienilor au 
făcut ca la a doua turbină 
timpul de instalare să fie 
redus cu două luni, în con
dițiile asigurării unui înalt 
nivel de execuția tehnică. 
Montorii se străduiesc a- 
cum ca și Ia ultimele două 
agregate să scurteze dura
ta de instalare.

• ORADEA
La Uzinele construc

toare de mașini-unelte 
„înfrățirea“ din Oradea, 
a intrat în probe tehno
logice noua turnătorie 
cu o capacitate anuală 
de 10 000 tone piese. 
Turnătoria este dotată 
cu utilaje de înaltă teh
nicitate, majoritatea re
alizate de întreprinde
rile constructoare de 
mașini din țara noastră. 
Totodată, s-a dat în 
exploatare și stația de 
preparare a amestecu
rilor de formare, cu o 
capacitate de 25 m c 
amestec-pe oră.

Datorită măsurilor luate, în ultimul timp 
recoltatul porumbului s-a intensificat, astfel 
că pe regiune această lucrare a fost execu
tată în proporție de 75 la sută, iar în raionul 
Negru Vodă, în unitățile din raza orașului 
Constanța și în cele ale trustului Gostat 
Tulcea, rezultatele sînt și mai bune. Nume 
roase exemple dovedesc însă că nu în toate 
unitățile s-a dat atenția cuvenită executării 
la timp a tuturor lucrărilor; în unele locuri 
există un mare decalaj între recoltat, trans
port și arături. Sînt unități în care parcă s-a 
uitat că de recoltă poți fi sigur numai cînd ea 
se află în hambar. Dar să lăsăm exemplele 
să vorbească. La cooperativa agricolă din 
Grădina, raionul Medgidia, porumbul a fost 
cules de pe 300 hectare, ceea ce reprezintă 
75 Ia sută din suprafața cultivată. în urmă
toarele două-trei zile lucrarea va fi termi
nată, fapt pe care ni-1 confirmă și inginerul 
Osman Țichiret. Ce ne facem însă că pe 
cîmp sînt peste 200 tone de știuleți culeși de 
pe suprafața de 70 hectare și netransportați ? 
Și doar cooperativa dispune de 4 autoca-

G. MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului“ 

pentru regiunea Dobrogea

(Continuate în pag. a Il-a)

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale 
Domnului 

CEMAL GURSEL 
Președintele Republicii 

Turcia
ANKARA

Cu prilejul sărbătorii națio 
nale turce — a 42-a aniversa
re a proclamării Republicii, vă 
rog să primiți, Excelență, sin
cerele mele felicitări și cele 
mai bune urări pentru ferici
rea dv. personală, pentru 
prosperitatea poporului turc și 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de bunăvecinătate între po
poarele țărilor noastre.

CHIVU STOICA, 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

București, octombrie 1965



LA ARTICOLE PUBLICATE DE „SCÎNJEIA TINERETULUI'

LA RUBRICAs

„După legile frumosului

DURABIL Bl RAPID
n ziarul nostru nr. 5 063, la rubrica „După 
legile frumosului, DURABIL ȘI RAPID“, au 
fost publicate articolele „Din nou despre fini
saj“, „Paleta coloristică a fațadelor“ și „Tîm- 
plăria pentru locuințe : o cenușăreasă?“ care 
au cuprins unele constatări și concluzii pri
vind organizarea șantierelor de construcții- 
montaje, lărgirea sortimentelor și îmbunătă
țirea calității materialelor de construcții.

în legătură cu părerile exprimate în aceste articole s-au 
primit răspunsuri la redacție din partea FABRICII DE 
OBIECTE SANITARE DIN PORȚELAN — BUCUREȘTI, 
FABRICII DE HÎRTIE — BUȘTENI, INSTITUTULUI DE 
PROIECTARE „PROIECT" BUCUREȘTI.

„Hîrtia melaminată produsă de 
Fabrica din Bușteni, folosită la 
lipirea plăcuțelor ceramice pen
tru fațadele noilor blocuri este de 
calitate satisfăcătoare.- Cu toate 
acestea ea se rupe ușor, la ma
nipulare, din cauza depozitării 
placajului ceramic în locuri ne
corespunzătoare și nerespectării 
timpului necesar de umezire, 
conform Normativului CSCAS 
pentru aplicarea placajului pe 
pereți.

In problema ambalajelor, din 
analizele pe care le-am făcut pe 
'diverse șantiere am ajuns la con
cluzia că schimbarea dimensiu
nilor cutiilor ar face ca acestea 
să nu se mai deterioreze.

Noile cutii din mucava, care 
au acum dimensiuni exacte con
ținutului, elimină spațiul gol din 
interior, și posibilitatea deterioră
rii placajului în timpul manipu
lării. Trebuie să facem următoa
rea observație : deși pe fiecare 
cutie de placaj există mepțiunea 
„FRAGIL“ — acestea se manipu
lează încă brutal pe șantiere.

în legătură cu orificiile pentru 
fixarea bateriei la lavoare ne 
menținem părerea că este normal 
ca acestea să fie perforate pînă 
la jumătate. Pe șantiere lucrează 
instalatori calificați și nu putem 
crede că 
necesare 
zul cînd 
cere).

în ceea ce privește aprecierea 
privind „slăbirea rezistenței la- 
voarului în cazul în care nu se 
perforează orificiile" și se folo
sește ca atare, o considerăm ne
documentată, întrucît pe supra
fața respectivă 
supus la nici

ei nu dispun de sculele 
pentru perforare (în ca- 
procedeul de montaj o

lavoarul nu este 
un efort deosebit.

ing. D. IONEȘCU. 
director

ing. EL. MINEA
șeful serviciului C.T.C.

Fabrica de obiecte sanitare 
porțelan — București

*
Fabrica noastră nu a avut con

tract cu Fabrica de obiecte sani
tare din porțelan — București 
Hîrtia pe care a folosit-o pentru 
lipirea plăcuțelor de porțelan a 
fost procurată prin baza de a- 
provizionare, fără a se stabili un 
sort ale cărui caracteristici să co
respundă cerințelor impuse de 
procesul de producție.

în fabrica noastră s-a execu
tat o hîrtie de prohă pentru fa
brica de obiecte sanitare, din 
porțelanuri. S-a primit apoi o 
comandă de 17 tone de hîrtie cu 
melamină din care, conform re
partiției D.G.A.D, din Ministerul

Chimiei, s-a executat în termen 
cantitatea de 9200 kg.

Hîrtia respectivă a corespuns 
în totalitate cerințelor procesului 
tehnologic, lucru afirmat de con
ducerea fabricii.

Este necesar însă să cunoaș
tem dacă și în viitor fabrica va 
folosi această hîrtie, deoarece fi
ind un sortiment nou, trebuie să 
întocmim norma internă după 
care să se fabrice.

La aceasta poate răspunde nu
mai Fabrica de obiecte sanitare 
din porțelan, iar pentru regle
mentare urmează a se adresa 
D.G.A.D. din Ministerul Chimiei 
pentru obținerea repartiției nece
sare.

ing. POMPONOIU 
GEORGETA 

șeful serviciului C.T.C.
Fabrica de hîrtie — Bușteni

•Ir

Institutul „Proiect" București a 
propus întreprinderii de prefabri
cate „Progresul“ din Capitală 
modificarea naturilor la panourile 
de fațadă ale blocurilor amplasa
te pe Bd. Păcii și Bd. Armata 
Poporului.

întreprinderea a fost de acord 
cu această propunere și în felul 
acesta s-au putut obține unele 
variații în aspectul fațadelor.

De asemenea, pentru șantierul 
Berceni s-a realizat experimen
tal un bloc la care panourile de 
fațadă au fost parțial placate cu 
ceramică, rezultatele nefiind însă 
satisfăcătoare din punct de ve
dere al aspectului. Deși aceste 
încercări au adus unele elemen
te noi ce pot fi dezvoltate, pro- 
blerha importantă rămîne a cali
tății panourilor 
încă deficiențe ■ 
plane, muchiile nu sînt < 
par crăpături și ciobituri care au 
un efect negativ asupra 
fațadelor.

în orice caz, nu numai culoa
rea miturilor sau placajul ceramic 
pot influența aspectul, ci fabrica
rea unor noi și variate tipuri de 
panouri. în această privință un 
rol important revine Institutului 
pentru proiectarea construcțiilor 
tip din cadrul Comitetului de 
Stat pentru Construcții. Arhitec
tură și Sistematizare, care are 
sarcina elaborării proiectelor tip 
de panouri mari și care trebuie 
să aibă inițiativa unor noi propu
neri, cit și întreprinderii de pre
fabricate „Progresul" care trebuie 
să colaboreze strîns cu proiectan
tul.

de
Institutul 

trasaj

A
rUnere. să stăm fle vorbii

politehnic Galați. O oră de lucrări practice in sala 
a navelor cu studenții anului V al Facultății de nave 

și instalații de bord.
.Foto: AGERPRES

șadar, reluăm tema de rîn- 
dul trecut : buna compor
tare în anume locuri publi
ce ca act de cultură.

Să intrăm, de pildă, în 
sala Ateneului. Lume mul
tă. Njci un loc nu e liber, 
Toți, îmbrăcați cu îngrijire, 
au venit să asculte, să zi

cem, una din simfoniile titanului Beetho- 
ven în interpretarea orchestrei simfonice 
a Filarmonicii noastre. Și cadrul, și pro
gramul, și interpreții impun respect. Mai 
mult : impun oarecare solemnitate. Și to
tul ne garantează de la început că, în cti- 
rind, vom avea o înaltă satisfacție artistică. 

După agitația și zgomotul inerente așe
zării fiecăruia la locul său, tăcerea devine 
deplină. E o reculegere generală. Și a- 
ceastă reculegere a publicului are, de ase
menea, darul să impună respect. Bagheta 
dirijorului dă semnul începutului. Aproa
pe de la primele măsuri, inefabila armo
nie beethoveniană ne cuprinde învăluitoa
re și ne ridică mult peste contingențele 
cotidiene, în straturile superioare ale su
fletului nostru răscolit.

Deodată, nitam-nisam, se face auzit gla
sul acut al unei domnișoare :

•— Gostică, dă-mi puțin programul.
Asupra acestui incident — care nu-i 

bănuire și la care mi-a fost dat să asist — 
merită să ne oprim și să reflectăm o clipă.

A voi, la un moment dat, să consulți 
programul care-i un ajutor, menit să te 
informeze despre unele detalii neștiute sau 
să lămurească bine lucruri știute vag — 
iată o faptă pe care nimeni n-o poate con
damna- Dar atunci, eonsultă-1, cît de înde
lung și eu atenție» înainte de începerea 
concertului ori în prima pauză. Dacă to
tuși „fatalitatea crudă“ a voit să nu ai pro
gramul la dumneata, ci la vecin, iar dum
neata sjmti nevoia imperioasă a consultă
rii lui chiar atunci, pe loc, fă-o barem 
cu cea mai mare discreție. Așa fel îneît, 
nu numai musca, dar nici glasul și foș
netele dumitale să nu se audă.

Asemenea 
dezvăluie în 
Incultura — 
toațe tainele 
într-asta nu

intervenție intempestivă 
ochii celor din jur incultura, 
nu în sensul că n-ai pătruns, 
unei simfonii de Beethove.i. 
e nimic rușinos. Nimeni nu

î|i

întrucît. există 
fețele nu sînt 

drepte, a- S 
ri. care nu ® 

plasticii g

se naște cult. Nici nu-și face cultura din- 
tr-o dată, ci cu încetul, prin acumulări 
treptate. Dar dumneata te-ai,arăta! incult 
în chipul cel mai elementar, arătîndu-ți 
lipsa de sensibilitate, de respect față de 
momentul artistic. Cine nu știe cum să se 
comporte în anume împrejurare, care poa
te fi nouă pentru el, are cel puțin simțul 
adaptării imediate în cadrul neprevăzut și 
necunoscut pînă atunci. Știe cel puțin să 
se uite la cei din jurul său și să învețe pe 
loc să se comporte ca ei. Această însușite 
— a imitării aproape instantanee — e pri
mul semn al culturii intuitive. Și mai e 
semnul, foarte frumos, că știi să dai res
pectul cuvenit semenilor în mijlocul cărora

?

concert...
de Lascar Sebastian

te afli. Exact așa cum dumneata însuți 
pretinzi, cu dreptate, să fii respectat

Dar aș fi nedrept dacă m-aș mărgini să 
subliniez numai fapta domnișoarei cu pri
cina, care, simțind nevoia să capete o in
formație din program, a dovedit că nu 
știe să se poarte, dar și că nu e „inițiată“. 
Se cuvine, aici, să aruncăm o întrebare : 
ce ne facem cu unii foarte inițiali în ma
terie, foarte culte dar care totuși nu știu 
să se poarte ori nu le pasă cum se poartă ? 
Din păcate, există și dintre aceștia.

In privința aceasta, tinere cititor, am 
să-ți istorisesc altă întîmplare. Tot la un 
concert. Renunț, firește, să mai evoc o 
dată atmosfera solemnă a sălii. E de la

R.P. Polonă.

Qptician.nl Gheorghe Petrache 
de la Întreprinderea Optică Ro
mână lucrind la mașină de ebo 
șat lentile de ochelari cu scule 

de diamant.

.Foto: AGERPRES

• Echipa de box Oțe
lul Galați, care se află în 
turneu în R. D. Germană, 
a întîlnit la Guestrow for
mația Traktor Schwerin. 
Au cîștigat gazdele cu 
12—8. Din echipa română 
au obținut victorii Potolea, 
Eremia și Bogoi, iar Tă- 
nase și Voinescu au termi
nat la egalitate.

CHIȘINĂU 28 (Ager
pres). — Echipa masculină 
de handbal C.S.M.S. Iași a 
susținut două jocuri în 
R.S.S. Moldovenească. în 
primul meci handbaliștii 
ieșeni au întîlnit selecțio
nata orașului Tiraspol de 
care au fost întrecuți cu 
scorul de 26—19. în cel 
de al doilea joc C.S.M.S. 
Iași a învins formația Mol
dova Chișinău cu 16—15.

Joi dimineața s-a reîntors în 
Capitală, venind de la Varșo
via, delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovară
șul Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Galați al P.C.R., care, 
la invitația P.M.U.P., a fost 
într-un schimb de experiență 
în

La sosire, delegația a 
salutată de tovarășii Simion 
Bughiei, Dumitru Popa, Ghi- 
zela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R., Ion Iliescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost de față Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

(Agerpres)

Scintela 
tineretului

® Duminică 31 octom
brie cu începere de la ora 
9,30 pe traseul din împre
jurimile fermei G.A.S. Ro
șia (Pipera) se va desfășu
ra competiția de eiclocros 
dotată cu „Cupa Olimpia“.

Proba seniorilor care va 
măsura 24 de km va reuni 
la start numeroși specia
liști ai probei de ciclocros, 
printre care Petre Simion 
(Steaua), Ștefan Suciu 
(Dezrobirea Brașov), Radu 
Gheorghe și Constantin 
Popescu (Olimpia Bucu
rești). Ieri a părăsit Capitala pe

orele
18,15;

arh. BUJOR GHEORGHIU 
director tehnic — Institutul 

„Proiect" - București

din

Capitol, orele 
16,30; 18,45; 21.

VINJERI 
OCTOMBRIE

CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNU
LE SORGE?

rulează la Patria, orele 10; 12,15; 
15,45; 18,30; 21,15, București, ore
le 9,15; 12; 15,3Q; 18,15; 21.

MARYLIN (în completare „Cerami
ca din Oboga“)

rulează la Republica, orele 8,45; 
10,45; 12,45; 16,45; 19; 21,15, Fe
roviar, orele 9; 11,15; 14,45; 
18,30; 21.

PRIMA ZI DE LIBERTATE
rulează la Festival, orele 10 ; 12; 
15; 17; 19; 21.

UNCHIUL MEU
rulează la Luceafărul, 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
20,30.

PĂCAT DE BENZINĂ
rulează la
11,45; 14;

JUDEX
rulează la
12; 14; 16; 18,15;
orele 9,30;
18 15’ 20 30

CĂLĂTORIE IN JURUL PĂMÎN- 
TULUI

rulează la Victoria, orele T0; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Flamura, 
orele 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.

CLIMATE
rulează la Central, orele 9,30; 
12,15; 17,45; 20,30.

RUNDA 6
rulează la Miorița, orele 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.

CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE 
(completare „Știați că...")

rulează la Union, orele 11; 15,30; 
18; 20,30, Buzești, orele 10; 12,30; 
15,30 ; 18 ; 20,30. Cosmos, orele 

16 : 18 ; 20.
CÎNTÎND ÎN PLOAIE

rulează la Doina, orele 11,30; 
13,45 ; 16: 18,15; 20,30.

CORBII
rulează la Giulești. orele 16; 
18,15; 20.

GESTAPOVISTUL SCHMIDT (com-

Excelsior, orele 9,45;
20,30 ,Tomis, 

11,45 ; 13,45; 16;

Informații
® După cum s-a anun

țat între 10 și 12 decem
brie se. va desfășura pe pa
tinoarul „23 August“ din 
Capitală turneul de baraj 
pentru desemnarea unei e- 
chipe participante în gru
pa B a campionatului 
mondial de hochei pe 
gheață care se va desfă
șura în martie 1966 în Iu
goslavia.

La turneul de baraj de 
la Bucureești vor participa 
echipele României, Italiei 
și Franței

Ieri a părăsit Capitala pe calea aerului, îndreptîndu-se 
spre Paris, echipa de volei Dinamo.

Dinamoviștii bucureștepi vor participa Ia un turneu inter- 
națipnal organizat de Federația franceză de volei, în zilele de 
30, 31 octombrie și 1 noiembrie, cu participarea a două echi
pe franceze și o echipă străină.

Turneul reprezintă o utilă verificare a sportivilor noștri 
în vederea participării lor în Cupa campionilor 
unde, în primul tur, vor întîlni echipa elvețiană 
Geneva.

Au făcut deplasarea următorii jucători : Derszi, 
Schreiber, Corbeanu, Cozonici, Stoian, Mânu, Tîrlici și Sme- 
recinski.

europeni 
Servette

Ganciu,

Echipa feminină de gimnastică (tineret) a tării noastre va 
evolua la 30 octombrie la Schwerin (R.D. Germană) unde va 
susține o intilnire cu selecționata de tineret a R.D. Germane. 
în cadrul concursului se vor desfășura numai exerciții liber 
alese.

Televiziune

(Agerpres)

Cadru din comedia cinematografică „Unchiul meu“ care nu 
nici unui cinefil.trebuie sâ scape

19,QQ Jurnalul tele
viziunii. 19,20 Sport 
școlar — „Pe ring 
și pe planșa de scri
mă“. 20,00 Săptămî- 
na. 21,00 Avanpre
mieră. 21,10 Telefila
telia. 21,15 „Prin ex
poziții“, emisiune de 
artă plastică. 21,45 
Interviu... pe porta
tiv cu Gică Petrescu. 
22.15 Jurnalul televi
ziunii șl Buletinul 
meteorologic.

Cu prilejul Zilei drapelului 
austriac, sărbătoarea națională a 
Austriei, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
a organizat joi, la Casa de cul
tură a Institutului, o seară cul
turală austriacă.

★
„Mari construcții ale socialis

mului“ — tema simpozionului 
desfășurat joi seara în sala Ate
neului Republicii Socialiste Ro
mânia, organizat de Universita
tea populară București în ciclul 
„Profilul economic al României 
contemporane", a atras un nu
meros public.

PE AGENDA

(Agerpres)

LUCRĂRILOR AGRICOLE
ARĂTURILE

(Urmare din pag. I)

pletare „Orașe vechi bulgărești“ — 
„Viu către voi" — „Chibrituri" — 
„Spargere în zori" — „Au fost sal
vați“ — „Gura lumii“ — „Pionieria 
nr. 571965")

rulează la Timpuri Noi, 
10—21 în continuare.

SAMBA (completare „A cui 
na ?")

rulează la înfrățirea între 
poare, orele 10; 13,15;
18; 20,30.

NEVASTA NR. 13
rulează la Cultural, orele 15,30; 
18; 20,30.

CULORILE LUPTEI (completare 
„Zîmbetul“)

rulează la Dacia, orele 9—21 în 
continuare.

HOCHEIȘTII
rulează la Crîngași, orele 16 ; 
18 ; 20.

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Grivița, orele 10; 
12,30; 15,30: 18; 20,30, Melodia
orele 9,30: 12 ; 15,30; 18; 20,30, 
Lumina, orele 9; 11,30; 13,45;
16,15; 18,45; 21.

orele

e vi

po- 
15,30;

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Bucegi, orele 9,30 ; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.

GHEPARDUL (cinemascop) 
rulează la Unirea, orele 10,30 ; 
16,30; 20.

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Flacăra, orele 10; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.

CAIDUL
rulează la Vitan, orele 16; 18,15; 
20,15.

HATARI (ambele serii)
rulează la 
16; 19,30.

ROMULUS ȘI 
rulează la 
16; 18,30; 21.

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZA 
rulează la Cotroceni, orele 14,45; 
16,30; 18,45; 21.

DULCEA PASĂRE A TINEREȚII 
rulează la Arta, orele 10 ; 12,30; 
15; 17,45; 20,30, Modern, orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

LOCOTENENT CRISTINA
rulează la Moșilor, orele 15,30; 
18 ; 20,30.

SÎMBĂTĂ
30 OCTOMBRIE

Munca,

REMUS
Popular,

orele 10,30 ;

(cinemascop) 
orele 10,30;

19,00 Jurnalul te
leviziunii. 19,20 
Pentru copii : •
„Enigma lui Tăițel" 
adaptare de V. Plă- 
tăreanu și A. Bră- 
deanu. • Film : 
„Wilhelm Teii“, 
„Ostatecii“. 20,00 

Teleenciclopedie.
21,00 Film: „Sfîn- 
tul“, 22,00 Cine rî- 
de la urmă... 22,55 
Jurnalul televiziu
nii, sport și buletin 
meteorologic.

mioane și de 50 de căruțe.. Numai că există 
o slabă preocupare pentru organizarea trans
portului. Ritmul lent la transport împiedică 
executarea lucrărilor următoare : eliberarea 
terenului de coceni, arăturile de toamnă. La 
cooperativa agricolă Lanurile, raionul Negru 
Vodă, culesul se putea termina pînă acum, 
dar, în ultimele zile ritmul s-a încetinit pen
tru că, zic oamenii, „și așa se află destul po
rumb pe cîmp, cules și netransportat“.

în unele unități se mai ivesc și alte situații 
necorespunzătoare. în loc ca porumbul să fie 
cărat de la cîmp direct la baze, este trans
portat mai întîi în pătulele cooperativelor 
agricole urmînd ca de acolo să se mai facă 
o manipulare și un transport la bazele de 
recepție, ceea ce duce la pierdere de timp.

în unitățile agricole ale regiunii, la data 
de 28 octombrie se aflau pe cîmp, netrans
portate, aproape 78 000 tone de porumb, „re
cordul“ în această privință deținîndu-1 ra
ionul Istria (13 000 tone) ; rămase în urmă 
sînt și raioanele : Negru Vodă (11 000 tone), 
Adamclisi (9 000 tone). Urmarea firească a 
unilateralității cu care sînt privite lucrările 
actuale, a deficiențelor în transport se vede 
și în executarea arăturilor, efectuate abia în 
proporție de 35 la sută pe regiune, cu mult 
sub posibilitățile existente.

Există, așa cum arătam, suficiente forțe și 
mijloace pentru ca toate lucrările la ordinea 
zilei să fie efectuate într-un ritm mult mai 
rapid. Esențial este ca toate aceste mijloace 
și forțe să fie mult mai judicios repartizate 
pe feluri de lucrări, evitîndu-se aglomeră
rile într-un loc de muncă sau altul, așa cum 
se mai întîmplă acum.

sine înțeles că altfel nu putea fi. La cîteva 
scaune ”
la început pe un tînăr cu o mină gravă, 
concentrată și care ținea pe genunchi o 
carte mare și groasă cît un registru de 
contabilitate dublă. Am dedus că e parti
tura simfoniei ce urma a fi executată. 
„Aha ! nri-am zis — tînărul trebuie să fie 
un inițiat“. Cum eu nu sînt decît un ama
tor în ale muzicii. am avut totdeauna 
mare admirație dacă nu și invidie pentru 
cei care pot urmări cu partitura în fată 
felul în care e interpretată o bucată mu
zicală. Deci, și tînărul mi-a impus admi
rația. O ușoară decepție, totuși, mi-a pro
vocat faptul că, și mult după ce a început 
concertul, partitura continua să se odih
nească închisă pe genunchii tînărului. A- 
junsesem tocmai în miezul părții a doua a 
simfoniei, cînd deodată, nitam-nisam, tînă
rul se repede la terfelogul de pe genunchi 
și începe cu o furie demnă de Abile rnî- 
niosul să-l frunzărească foaie cu foaie. 
Mișcarea lui bruscă și frunzăreala zgomo
toasă a terfelogului ne-au făcut impresia, 
nouă celor din jur, că a venit ziua jude
cății de apoi și că trîmbitele arhangheli
lor au început să sune. Zorit cum era să 
găsească ce-i trebuia, pînă la urmă tînărul 
scapă din mînă cărțoiul.

Pe semne că tînărul inițiat o fi fost șo
cat, în timpul executării părții a doua, că 
un 
neot .
o fi vrut să controleze. Interpretarea sucită 
este o impietate nepermisă față de opera 
de artă. Deci, ce să-ți mai pese de res
pectul pentru ceilalți ? Răsucește-te în 
scaun, apucă zdravăn catastiful, stupește 
în buricul degetelor și Hă foile repede, 
lepede. Totul e să restabilești, măcar pen
tru tine, adevărul muzical.

Morala fabulei ? Fabulă, firește, pentru 
că „eroul" s-a dovedit asemenea necuvîn- 
tătoarelor, deși a fost zgomotos. Tînărul 
nu putea fi decît un egoist, și — deși poate 
mare inițiat — în fond, un incult.

Nu zic că e lucru rău să cunoști tai
nele tehnice ale unei arte. Dimpotrivă, 
zic că e foarte bine. Dar dacă această 
adîncă și vastă cultură înăbușă pe cealaltă, 
cultura elementară, atunci...

eles că altfel nu putea fi. La citeva 
distanță de locul meu, remarc de

pasaj va fi fost interpretat într-un mod 
ibișnuiț, straniu sau chiar alandala, și

încetarea din viață
a pictorului Lucian Grigorescu

în ziua de 28 octombrie 
1965, a încetat din viață pic
torul Lucian Grigorescu.

Opera lui Lucian Grigorescu 
se înscrie în marea tradiție a 
unei arte cu un conținut uman, 
legată de frumusețile țării 
noastre.

Lucrările sale au reprezen
tat cu cinste arta noastră pes
te hotare în numeroase expo
ziții — la Moscova, Paris, 
Praga, Viena, Varșovia, Buda
pesta, Belgrad, Veneția, Dres- 
da și în alte mari centre de 
cultură.

Pentru vasta și remarcabila 
sa operă artistică, pentru me
ritele șale deosebite în dez
voltarea culturii naționale,

Lucian Grigorescu a fost aleg 
membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, distins cu titlul de 
Artist al Poporului, laureat al 
Premiului de Stat și decorat 
cu Ordinul Muncii.

★
Corpul defunctului se află 

depus la Uniunea Artiștilor 
Plastici — Calea Victoriei nr. 
155. Accesul publicului este 
permis vineri, 29 octombrie 
1965, între orele 11—15 și 17—■ 
20 și sîmbătă, între orele 9— 
12.

Adunarea de doliu va avea 
Ioc sîmbătă la ora 13. Incine
rarea se va face la Cremato
riul Cenușa.

CERTIFICATUL CALITĂȚII

CALIFICAREA
tUrmare din păți, lì

un curs 
și atîta

întocmit

întreprinderea „Tînăra gar
dă“ produce tricotaje din lină 
și fire în amestec. Problema 
ridicării calificării, de cele 
mai multe ori, este privită de 
conducerea întreprinderii ca 
comișăreasa din poveste. „Gri
ja principală“ o ooartă aici 
serviciul personal și învăță
mînt, care ține evidența hîr- 
tiilor, a situațiilor la zi.

Tovarășul inginer Gheorghe 
Badea, directorul întreprin
derii cunoaște problema „în 
mare“. Așa se explică de fapt 
că pentru muncitorii de la 
tricotaje și confecții anul a- 
cesta nu s-a organizat nici o 
formă de ridicare a calificării. 
A funcționat numai 
cu lăcătușii mecanici 
tot.

De fapt, în planul
la începutul anului s-a pre
văzut și cuprinderea a 120 
muncitori de la confecții tri
cotaje (tovarășul director își 
amintește că acest lucru a 
fost dictat de aducerea unor 
utilaje noi în .sectorul de con
fecții). Deși s-a cerut aproba
re de la minister pentru a- 
acestea, ele nu au fost organi
zate. E drept, pe hîrtie au 
existat. Neorganizarea cursu
rilor este motivată prin lipsa 
de spațiu. Intr-adevăr între
prinderea nu dispune încă de 
sălj suficiente unde să se or
ganizeze cursuri de ridicare a 
calificării pentru cît mai 
mulți muncitori. Tocmai a- 
cest lucru a determinat con
ducerea uzinei să prevadă cu
prinderea unui număr cît mai 
restrîns de muncitori în dife
rite cercuri.

A greșit oare conducerea 
că s-a orientat astfel ? Nici
decum. Inexplicabilă rămîne 
doar abandonarea lor. De a- 
semenea faptul că nu s-au fo
losit mai frecvent și alte forme 
(schimburi de experiență, de
monstrații tehnice, conferințe).

Ni s-a vorbit despre tineri 
muncitori care nu întotdea
una își îndeplinesc normele de 
plan atunci cînd se schimbă un 
sortiment sau un produs, u- 
neori din proprie inițiativă 
maiștrii rămîneau 30—40 mi
nute după program pentru a 
le explica cum să efectueze 
corect mînuirile Ia mașină. 
Insă nici conducerea între
prinderii și nici comitetul 
organizației U.T.C. n-au stimu
lat aceste inițiative, nu le-au 
generalizat. în acest fel, ele nu 
au rămas decît acțiuni izolate 
de care au beneficiat un nu
măr restrîns de oameni.

în finalul anchetei am ținut 
să cunoaștem și părerea Di
recției personal și învățămînt

din Ministerul Industriei U- 
șoare. Ne-a răspuns tovarășa 
inginer Georgeta Tafta, direc
tor adjunct.

— întreprinderile se bucură 
de tot sprijinul din partea 
noastră. Anul acesta au fost 
formate brigăzi care s-au de
plasat în regiunile țării pen
tru a ajuta întreprinderile 
din sectorul textil în organi
zarea ridicării calificării. Așa 
am procedat în regiunile Ba
nat, Brașov și altele. Specia
liștii din direcția noastră au 
participat la cursuri, au aju
tat lectorii să-și întocmească 
lecțiile, acolo unde a fost ca
zul, au făcut modificări în 
tematica cursurilor.

în ceea ce privește durata 
de școlarizare noi nu am in
dicat limitarea lor in timp.

— Totuși, în întreprinderi 
există o circulară în care se 
precizează, „că școlarizarea 
muncitorilor în cursurile de 
ridicare a calificării să se 
facă pe o perioadă de două 
luni“.

— Ea există, însă noi re
comandăm întreprinderilor să 
mărească această durată, a- 
tunci cînd necesitățile o im
pun. în funcție de posibilități, 
întreprinderile pot organiza 
ridicarea calificării în 2--3 
luni sau ehiar mai mult. Dacă 
s-a înțeles altfel, este com
plet greșit.

Dacă așa stau lucrurile de 
ce mai este nevoie oare de o 
asemenea precizare ? Proce- 
dînd în acest fel în loc ca în
treprinderile să fie ajutate 
concret de Direcția personal 
și învățămînt din ministerul 
de resort, ele sînt puse cîteo- 
dată în stuația de a desfășura 
o activitate formală pe linia 
organizării ridicării califică
rii.

Dînd curs cerințelor formu
late de majoritatea interlocu
torilor noștri, considerăm util 
ca Direcția personal și învă
țămînt din Ministerul Indus
triei Ușoare să intervină și 
să ajute mai hotărît în clari
ficarea problemelor privind 
ridicarea calificării. Nu trebuie 
uitat nici o clipă că tehnica 
avansată se însușește numai 
pe baza cunoașterii îndea
proape a acesteia de către toți 
muncitorii. Or, tocmai în a- 
ceastă privință întreprinderile 
au nevoie de mai mult spri
jin din partea direcției perso
nal și învățămînt din Minis
terul Industriei Ușoare. Orga
nizarea unei consfătuiri cu 
factori de răspundere din în
treprinderi ar facilita pe lin
gă un schimb de experiență 
și găsirea a acelor forme care 
să asigure o eficiență sporită 
acțiunii de ridicare a califi
cării.
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CUM APĂRAȚI TEZAURUL

Să ne lămurim i nu este o convocare sui-generis 
a minunatelor plăsmuiri mitologice, acele nouă su
rori sub a căror binevoitoare și cerească privire 
cel vechi își converteau aspirația spre nemurire în 
virtuți estetice. Invocarea din capul acestor rîn- 
duri are un caracter simbolic și convențional, cel 
puțin din două pricini : întîi pentru că, într-o stric
tă „diviziune a muncii“ proteguitoarele frumosu
lui in secolul XX n-ar mai putea li în nici un caz 
numai nouă ; prea este mare proliierarea artelor 
(ce fee plutind între poalele și piscul Olympului 
și-ar lua asupră-i protecția artei iotograiice î a te
leviziunii ? a cinematografului ? !); în al doilea 
rînd, pentru că timpurile moderne au adus cu ele.

democratizarea actului artistic, ieșirea sa din al
tarele sacrosancte unde avea rol mijlocitor între 
om și divinitate, și intrarea sa în orarul cotidian 
al omului pur și simplu, despărțirea de tipare hie
ratice, în favoarea unei circulații libere, în văzul 
tuturor.

Așadar Clio, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpsi- 
hora, Erato, Polymnia, Urania, Calliope, iermecă- 
toarele ilice ale zeilor, sînt nu eroinele, ci numai 
invitatele noastre la o discuție pe teme concrete, 
oarecum prozaice dar evident actuale, despre cea
surile afectate cultivării frumosului în Bucureștii 
toamnei 1965.

ANCHETA NOASTRĂ

nouă muze
Desen de MIRCEA MILCOVICI

Șpunînd că fenomenul artis
tic a căpătat acces democra
tic la preocupările curente, nu 
înseamnă cîtuși de puțin că 
omul îi refuză momentului a- 
cela solemnitatea și distincția 
la care are dreptul. Cum mer
geți la teatru ? Arborînd ți
nuta cea mai îngrijită. Pregă
tirea depășește, de altfel, as
pectul vestimentar; e vorba să 
te împrospătezi, să te înnoiești 
și lăuntric : o eventuală lectu
ră a textului dramatic sau, în 
orice caz, crearea unei dis
ponibilități spirituale deosebi
te este premergătoare plecării.

Dar cît de mare — propor-

După gong, iluzii 
uneori pierdute

țional cu așteptările — îți poa
te fi, vai, dezamăgirea dacă, 
după cele două ore petrecute 
doar pe scaunul plușat, nu și 
în lumea pe care ți-o promitea 
ridicarea cortinei, te uiți su
părat la ceas. Dacă în loc să 
ai cugetul populat de idei și 
destine, de adevăruri și para
doxuri, de fulgerele ciocniri
lor dramatice sau de poezia 
iubirilor exemplare, te gîn- 
dești mîhnit, cu un acut senti
ment de Vinovăție, la nenu
măratele lucruri pe care le-ai 
fi putut realiza în aceleași 
două ore.

— Am avut o asemenea 
dezamăgire vizionînd pentru a 
doua oară cîteva piese din re
pertoriul Festivalului teatre
lor dramatice. Să mă explic : 
în vară aplaudasem cu încîn- 
tare aceleași piese prezentate 
de colectivele unor teatre din 
provincie ; un nivel artistic 
ridicat, o remarcabilă omoge
nitate a colectivului. Era fi
resc să sper ca în București 
să reîntîlnesc textul dramatic 
într-o interpretare cel puțin 
egală, nu ? Dar, distribuiri ne
potrivite, scenografii greoaie 
sau indiferente față de mesa

jul operei, o baghetă regizora
lă fără virtuozitate m-au făcut 
să regret impulsul inițial.

Remarca aparține lui DAN 
VIOREL, inginer cercetător la 
Grupul de automatizări. Nu 
este singurul tînăr din cadrul 
anchetei noastre care ne-a 
vorbit despre prima cerință a 
spectacolului teatral, cu re
percusiuni directe asupra 
timpului celui invitat să ia loc 
în sală : calitatea. în confrun
tarea cu această opinie, am so
licitat-o pe aceea a criticului 
dramatic DINU SĂRARU.

— Am asistat (și am mai 
spus acest lucru) cu sinceră 
părere de rău la neizbutiri, 
chiar flagrante, cînd căderea 
finală a cortinei se conjuga cu 
răsuflarea ușurată a spectato
rului plictisit. Mă gîndeam de 
pildă, la o „experiență“ extra
vagantă ca aceea a lui Dinu 
Cernescu, autorul regizoral al 
unui „Amfitrion“ mutilat pe 
scena Teatrului „Barbu Dela- 
vrancea“. Sau la înscenarea 

unor lucrări de genul „8 fe
mei“ piesă sub orice discuție 
din punct de vedere artistic, 
ajunsă să prolifereze în mai 
multe teatre. Alteori, criterii 
comerciale în înțelesul cel mai 
mărginit aduc, cu o reclamă 
demnă de o cauză mai bună, 
spectatorul în fața unor lu
crări care nu numai că nu 
spun nimic, dar alimentează 
în rîndurile publicului gustul 
îndoielnic al mediocrității și 
pun chiar în pericol criteriul 
de valoare. Ce să spui, apoi, 
de spectacolul cu celebra tra
gedie „Romeo și Julieta“ tra
tată la Baia Mare cu accente 
violente de comedie grotescă. 
Iată așadar, și cîteva „motive 
teatrale“ de plictiseală care se 
leagă, firesc, în mintea spec
tatorilor de ideea de pierdere 
a timpului. Nu poți, așadar, 
să nu le dai dreptate.

Este foarte bine că aici i se 
dă dreptate spectatorului. O- 
mul din fotoliu va spera ast

fel că în viitor reprezentanții 
criticii dramatice îl vor ajuta 
mai eficient și mai bine.

— Nu am prea mult timp 
liber — spune inginerul ADRI
AN IACOBI de la Uzina „Au
tobuzul“. După orele de muncă 
mă ocup de două cursuri pro
fesionale, frecventez lecțiile 
universității populare. Și evi
dent, dacă vremea care mi-a 
rămas o cheltuiesc la un spec
tacol slab, pierderea pe care o 
sufăr este dureroasă. Conclu
zie : e nevoie să fim îndru
mați. Să ni se vorbească la 
timp și competent despre în
sușirile pieselor de teatru, 
filmelor. într-un cuvînt cerem 
ajutorul pentru a putea alege 
numai ceea ce poartă semnul 
celei mai înalte calități.

Regretul nostru este alături 
de cel al interlocutorului : u- 
neori, critica teatrală, îne- 
cînd într-un verbiaj „tehni
cist“, epatant, puținele păreri 
pe care totuși le-a cristalizat, 

nu conduce masele de specta
tori spre descoperirea crite
riului de valoare. Ajutorul 
scontat apare, în aceste cazuri, 
sărăcăcios.

Un aspect particular dar nu 
lipsit de importanță, privind 
solicitarea spectatorului la 
viața teatrală este cel înfățișat 
de MARIA ȚIULETE, respon
sabila cu probleme culturale 
în comitetul U.T.C. al Uzinei 
„Autobuzul“.

— Nu înțeleg, spune ea, în 
baza cărei logici unii tovarăși 
însărcinați cu difuzarea bile
telor își îngăduie să pună con
diții. Convorbirea cu ei ur
mează schema următoare :

— Vrei bilet pentru specta
colul X?

— Mai întrebi; de două 
săptămîni solicit 150 de locuri.

— Da ? Uite 50 la spectaco
lul X, dar trebuie să iei și 100 
la spectacolul Y.

— Nu vreau la Y. E slab, 
lumea cască. Cum o să reco
mand tinerilor tocmai asta ?

— Atunci, îmi pare rău, nu 
vă mai dau nimic. Căutați la 
casă.

Și la casă — adaugă tova
rășa Țiulete, am așteptat o 
lună de zile să obținem 50 de 
bilete la spectacolul „O fe
meie cu bani“...

Deci, lăsînd între paranteze 
prețul biletului, o seară la o 
piesă bună solicitată, trebuie 
cumva „plătită“ cu timpul u- 
nei alte seri, aceasta sortită 
căscatului și enervării la o 
piesă proastă. Ne întrebăm : 
are respectivul difuzor de bi
lete o viață atît de lungă în- 
cît să poată restitui din ea 
milioanele de ore irosite spec
tatorilor duși cu arcanul unde 
nu vor să meargă ? Nu zău, ar 
fi un Matusalem.

Luminosul spirit critic
în întunericul sălii

Filmul, arta cu cea mai 
mare popularitate, are cei mai 
mulți spectatori și cei mai di
verși. Problema exigenței are 
aici mai mult ca ori unde două 
fațete : ceea ce pretinde pu
blicul de la peliculă și ceea ce 
cinematografia pretinde de la 
public.

Indiscutabil, varietatea de 
vîrste, preocupări, predispozij 
ții a publicului cere o gamă 
corespunzător de largă de ge
nuri cinematografice. în a- 
ceastă lumină, și formulată pe 
scurt, cerința sălii este : dați- 
ne să alegem. Și vom alege cu 
toții capodopere ale genului 
iubit.

Celălalt aspect: creatorii a- 
cestei arte și prietenii ei a- 

propiați solicită publicului e- 
fortul de a ieși cît mai des 
dintre hotarele încremenite ale 
unui singur gen, o receptivi
tate tot mai mare bazată pe 
o cunoaștere multilaterală. Ni
meni nu obiectează asupra 
preferinței, important este ea 
preferința să nu ajungă ex
clusivism.

Au toate acestea directă le
gătură cu ceea ce am denumit 
noi tezaurul timp ? Să ascul
tăm cuvîntul spectatorilor.

— îmi plac comediile cine
matografice — mărturisește 
CECILIA DOBRE, de la 
Grupul de automatizări. După 
orele de muncă solicitînd o 
concentrare nervoasă aprecia
bilă, destinderea în prezența 

unor „comici vestiți“ ai ecra
nului — ca să utilizez formula 
curentă — este bine venită. 
Dar cînd vezi un film stupid 
ca : „Un șoarece printre băr
bați“, cu un haz nu subțire, ci 
îngustat, fără adresă și fără 
ascuțime, te întrebi dacă nu 
este vorba de o subapreciere a 
publicului. Intri în sală atra
să de un cap de afiș și constați 
că virtuțile actorului stimat 
sînt cheltuite în jurul unei 
mize derizorii.

ION CONSTANTIN, lăcătuș 
la Uzinele „Republica".

— Rareori scap un film po
lițist. Mă captivează, îmi dă 
emoțiile și înfrigurarea căută
rii adevărului, în lupta ero
ului cu niște dușmani puter

nici și inteligenți. în orice caz, 
eu asta aștept. Păcat însă că 
uneori, ca în cazul „Rundei 6“, 
apare un conflict simpluț și 
cam certat cu logica. Atunci 
filmul devine o schemă, mă 
lasă rece și îmi pare rău că 
n-am făcut altceva, mai in
teresant.

Lui MATEI DUMITRU, a- 
justor mecanic la aceeași uzi
nă, coproducția franco-italiană 
„Romulus și Remus“ i-a pro
dus o impresie foarte favora
bilă și ne-a comunicat-o. De 
față fiind, tovarășul său PAUL 
SCARLAT, de profesie rabo- 
tor, a luat cuvîntul în replică 
cu vehemență. Transcriem.

— Ia să mai fim scutiți de 
peliculele comerciale care spe
culează dorința noastră de a 
cunoaște istoria ! Un personaj 
sau o legendă istorică are 
drept la toată stima, dar dacă 
referirea la acest personaj 
sau legendă este tot ce justi
fică apariția unui film, atunci 
e sărăcie curată. Chit că e 
sărăcie în tehnicolor și pe e- 
cran lat!

— Dar ce filme vă plac ?

— Exemple vă pot da destu
le și rog să fie iertat că nu 
sînt numai din ultimele săptă
mîni : „Brațul nedrept al 
legii“, „Totul rămîne oameni
lor“, „Insula“. Nu mi-a părut 
rău de nici o clipă petrecută 
la astfel de filme, și dacă la 
„Insula" am văzut cetățenii 
părăsind sala socotesc că ei au 
pierdut timpul, nu eu. Un film 
mare, în care cunoști viața u- 
nor oameni cu tot ce are ea 
mai adevărat și mai zguduitor.

Aici, în coloanele ziarului, 
noi înlesnim dialogul dintre 
participanții la o discuție rea
lă, chiar dacă nu este dusă îm
prejurul unei singure mese. 
Așa încît ne simțim obligați 
în virtutea firului logic să 
dăm cuvîntul în continuare 
CORINEI SUCEVEANU, ingi
ner proiectant la Grupul de 
automatizări.

— Mă ocup, în cadrul sar
cinilor obștești, cu probleme 
culturale. Mulți vin la mine și 
sondează : „Cum e filmul cu
tare ? E cu probleme ? Atunci 
nu mă duc ; eu vreau să mă 
distrez“. Așa îmi zic — și eu 

mă cert cu acești oameni; 
cred că renunță prea ușor la 
niște satisfacții de ordin su
perior din comoditatea de a 
nu-și tulbura prin nimic con
știința după orele de lucru. 
„Problemele“ sînt viața, dar o 
parte din public acordă încă 
artei cinematografice rolul de 
simplu divertisment. E desca- 
lificant.

Judecata severă a interlocu
toarei noastre ne bucură. Este 
probabil opinia care, deși încă 
încet își face tot mai mult loc 
în masa spectatorilor. Dar 
nu-i destul. Sînt încă mulți 
spectatori care populează săli 
unde se prezintă filme de 
proastă calitate pentru că nu 
sînt cîtuși de puțin avizați. 
Gustul artistic al altor tineri 
este alterat. Dar cine l-a al
terat, dacă nu tocmai belșugul 
de filme proaste ? Ca și în 
teatru, e de datoria criticii de 
a orienta publicul. E datoria 
organizațiilor U.T.C. ca în ca
drul preocupărilor culturale 
să inițieze discuții ale tineri
lor asupra calității și caracte
rului filmului. Exemplele de 

întreprinderi unde periodic 
vin și vorbesc critici, actori, 
regizori sînt încă rarissime. 
Cît privește raportul, cantita- 
te-calitate cîntărit în timpul 
spectatorului de film, iată aici 
și observațiile — optimiste — 
ale cunoscutului critic D. I. 
SUCHIANU.

— Acum cîțiva ani filmele 
bune se puteau număra pe de
gete, pe degetele chiar ale u- 
nei singure mîini, iar filmele 
proaste erau atît de covîrșitor 
de multe încît publicul se re
semnase. Azi numărul în creș
tere de filme bune încurajea
ză publicul să ceară tot mai 
mult și să suporte tot mai 
greu cantitatea imensă de cea
suri pierdute în sălile obscure.

Se fac eforturi pentru satis
facerea exigențelor. S-au achi
ziționat filme extraordinare, 
ca „Tomes Jones“ (despre care 
Marlene Dietrich declara că e 
cel mai frumos film văzut de 
ea în ultima vreme) ; s-a a- 
probat cumpărarea filmelor 
„Bechet“ și „Noaptea Iguanei“, 
care sînt capodopere. Iar lista 
lucrărilor care, fără a fi ca

podopere, sînt interesante și 
merită să fie văzute, s-a lun
git considerabil. Aproape tot 
repertoriul Tennessy Wiliams 
apare pe ecranele noastre. E- 
xistă filme ca bunăoară „Cau
ze drepte“ sau „Umbrelele din 
Cherbourg“ interesante ca fe
nomen și d_e o măiestrie stu
pefiantă.

în sfîrșit achizitorii noștri 
de filme au grijă să ne dea și 
unele filme distractive de 
bună calitate. Astfel, s-a cum
părat „Can-can“, „Stanișlas", 
„Judex“, comediile lui Nor- 
man Wisdom și altele.

La o masă rotundă pe care 
mai mulți critici au avut-o cu 
noua conducere a Direcției 
Generale a Difuzării, ni s-a 
promis că se vor face mari 
eforturi de discernămînt și de 
spirit larg pentru achizițiile 
viitoare. Acestea împreună cu 
înlăturarea aglomerației de 
la casele de bilete vor duce, 
desigur, la apărarea tezauru
lui timp.
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Cine ar fi muza care ar pu
tea lua sub înalta sa protegui
re micul ecran 1 Cu greu s-ar 
găsi una care să poată numă
ra printre darurile sale harul 
cîntărețului de operă, grația 
balerinei, mimica actorului de 
teatru, verva comperului co
mic, măiestria slujitorilor ma
nejului și cîte altele. Televi
ziunea are, într-adevăr, acea
stă specifitate — de gazdă a 
numeroase arte, și, totodată,

Bariere peste sunet
și culoare

Ne aflam într-o încăpere so
bră, asemănătoare sutelor de 
încăperi din clădirea Grupu
lui de automatizări, acolo un
de iau ființă sistemele ner
voase ale procesului tehnolo
gic din atîtea întreprinderi 
moderne din țara noastră. Lu
crătorii de aici, oamenii de 
înaltă calificare inginerească, 
cercetători și proiectanți, dis
cutau însă probleme ale acce
sibilității artei. Introducerea 
ne-o face mărturisirea CE- 
CILIEI DOBRE:*—! O parte a timpului meu

Ecranul mic, 
exigențele mari

de selecționar și interpret, 
prin mijlocirea camerei de 
luat vederi. Mari și grele sar
cini, fără îndoială, dar și pri
ma explicație a popularității, 
în continuă creștere, de care 
se bucură.

Exigențele publicului sînt și 
ele variate, pătrunse de serio
zitate și respect față de timp. 
Mai întîi, revendicări de ordin, 
să le zicem așa, organizatoric. 
Cuvintele lui ALEXANDRU 

o rezerv educației artistice a 
copilului. E încă mic, dar tre
buie să afle atîtea... Am în
ceput cu muzica ; asta pentru 
că știu să cînt la pian...

E un caz fericit. Alți ingi
neri, colegi ai Ceciliei Dobre, 
își declină competența în ma
terie : nici nu sînt, ca ea, abo
nați la concertele Filarmonicii, 
nici nu sînt frămîntați de re
gretul absenței. Pe mulți îi 
depărtează, în loc să-i cheme, 
producțiile artei moderne.

— Sîntem vinovați: nu cu
noaștem nici lucrări semnate 

BORDEIANU, frezor la Uzi
nele „Republica“ sînt ecoul 
părerilor a numeroși specta
tori al căror orar de produc
ție intră în conflict cu progra
mul televiziunii.

— Aceste programe ar tre
bui să înceapă mai devreme 
cu o oră-două. Altfel trebuie 
sau să renunț la emisiuni in
teresante, sau să mă culc prea 
tîrziu, deci să mă scol obosit.

de compozitorii români, pre
miate în străinătate la mari 
competiții muzicale. O expli
cație există la această anoma
lie, spune ION BOCONCIOS. 
Personal, simt lipsa unor cu
noștințe pregătitoare care să 
ne facă accesibile opere cu o 
structură artistică deosebit de 
complicată, uzînd de o tehni
că muzicală nouă. Limbajul 
actual al acestei nobile arte 
beneficiază de niște cuceriri 
uimitoare, dar pentru un om 
care n-a reușit să parcurgă 
în ritmul cuvenit etapele ini- 

îmi pare rău de una, nu pot 
accepta cealaltă.

Alte cereri, nu mai puțin în
temeiate privesc tematica. Dar 
evident, ținta principalelor no
tații critice, cînd telespectato
rul își revendică timpul petre
cut în fața aparatului rămîne 
calitatea, conținutul și nivelul 
emisiunii.

— Vrem să vedem teatru la 
televizor, dar în primul rînd 
cu texte dramatice care au că
pătat un anumit certificat de 
garanție — spune RODICA 
BRUMĂ, inginer tehnolog. Re
cent am vizionat spectacolul 
„Stăpînul apelor“ ; mai bine 
spus am încercat s-o fac, dar 
curînd am închis aparatul. 
Cînd o piesă nu și-a cîștigaț 
aprecierea în sala teatrului 
este îndoielnic că o va dobîn- 

țierii, sonoritățile devin nău
citoare, lipsite de orice fir 
conducător. Efectul este uneori 
demoralizant: audiezi, nu în
țelegi, și ai impresia că ți-ai 
irosit realmente timpul.

Dificultatea enunțată reapa
re, cu accente specifice, și în 
abordarea problematicii arte
lor plastice moderne. Vizitato
ri ai expozițiilor de artă plas
tică organizate în ultimul 
timp s-au numărat și din rîn
durile specialiștilor în auto
matizări, dar admiratori, mai 
puțini. Să fie de vină o forma
ție clasică ? Inginerii cu 
care am stat de vorbă găseau 
alte motivări.

— Resimt lipsa ajutorului 
competent, precizează DAN 
APOSTOLESCU. Uneori se 
face ceva. La Țuculescu au 
fost organizate cîteva confe

di aici. Să se mingîie oare au
torii emisiunii că aplauzele 
oricum nu se aud ?

De la același loc de muncă 
— Uzina „Autobuzul“, alt in
terlocutor : matrițerul MARI
AN TUCĂ și altă problemă : 
filmul.

— Se dau pe micul ecran 
multe filme veehi. în fine, a- 
cest lucru nu e nici rău, nici 
bine : depinde de film, firește. 
Filmul nu este vin ca, înve- 
chindu-se să capete calități ; 
ori e bun de la început, ori a 
fost și va fi jalnic în veci.

Ca și la capitolele preceden
te, iată acum punctul de ve
dere al unui scriitor, ION 
BĂIEȘU, prezent la discuție în 
calitatea sa de semnatar al 

rințe pentru public ; puține ; 
eu n-am avut șansa să mă 
aflu atunci acolo... La alte ex
poziții însă, pînă și afișarea 
unui număr corespunzător de 
cataloage devine o „problemă“ 
faci coadă la două foi atîrna- 
te cu o sfoară într-un colț. De 
altfel cînd îți vine rîndul 
constați că textul nu e scutit 
de generalități. Or, nouă, vi
zitatorilor, ne sînt necesare 
idei-cheie pentru descifrarea 
operei; mai exact un impuls 
pe direcția sensului principal.

Cînd atacă o problemă, chiar 
de artă, inginerii vin — din 
obișnuință, probabil — cu so
luții.

— în instituția noastră, 
continuă același interlocutor, 
un critic de artă plastică, in
vitat la un colocviu, ne-a in
trodus în lumea operei lui 

unei rubrici săptămînale de 
telecronică.

— Televiziunea este, evi
dent, unul dintre miracolele 
secolului. Incredibil la început, 
fenomenul a încetat să ne mai 
uimească. A rămas însă fas
cinația imaginei ieșită din cu
tia pătrată care ține seară de 
seară în casă milioane de oa
meni. De la anunțarea progra
mului și pînă la buletinul me
teorologic (întotdeauna servit 
cu o pompă și o gravitate 
perfect ridicole), îngrijorător 
de mulți copii, bărbați și fe
mei, maturi și bătrîni, urmă
resc micul ecran. Mania 
e justificată pînă la un 
anumit punct, televiziunea fi
ind fără îndoială unul dintre 
cele mai accesibile mijloace 
de transmitere a informațiilor

Brâncuși, oferindu-ne nume
roase detalii inedite din ate
lierul de lucru al genialului 
sculptor. Dar cu o floare nu 
se face primăvară. Oameni de 
specialitate dispuși să ne vor
bească despre arta plastică 
modernă, despre muzica mo
dernă, ar fi oricînd primiți cu 
brațele deschise — și cu recu
noștință.

De la Grupul de automati
zări am reluat problema edu
cației artistice la nivelul artei 
moderne într-o convorbire cu 
cunoscutul compozitor THEO- 
DOR GRIGORIU.

— în mod obiectiv, apariția 
mijloacelor moderne de expri
mare muzicală — electronice, 
de pildă, — și folosirea lor cu 
tendința de a obține efecte 
sonore insolite creează audi
toriului neavizat sau insufi
cient avizat greutăți conside- 

și a culturii. Lăsînd Ia o par
te avertismentele neluate in 
seamă de nimeni ale medicilor 
privind un anumit pericol 
pentru ochi și sănătate în ge
neral, televizorul este de mul
te ori și o mașină de mîncat 
timp. Sînt de vină și acei 
spectatori care stau în fața a- 
parațului chiar și la „ora gos
podinei“, care „înghit" abso
lut totul din lipsă de discer
nămînt sau comoditate. Prin
cipalul vinovat este însă stu
dioul care în unele cazuri a- 
măgește cu destulă ușurință. 
Aș începe cu copiii, lăsați de 
destulă vreme orfani de mult 
așteptatele emisiuni captivan
te, proprii preocupărilor lor, 
deși în ultima vreme s-au fă
cut notabili pași înainte. 
Vin apoi la rînd filmele insi

rabile. Ele îi produc adesea 
impresia de criptografii, și, din 
lipsă de timp sau perseverentă 
în aprofundare, înțelegerea li 
se refuză. La capitolul educa
ția muzicală a maselor, noi 
sîntem încă deficitari. Evi
dent că cei cu ferestre deschi
se către muzică pot și trebuie 
cîștigați în primul rînd. Dar a- 
tît pentru ei, cît și pentru de
frișarea unor noi zone în sen
sibilitatea celorlalți, se cer lua
te o serie de măsuri. Iată bu
năoară discografia. Avem ne
voie de discuri care să popu
larizeze lucrările noi și valo
roase din muzica modernă. Se 
cere chiar o acțiune publici
tară mai susținută în jurul a- 
cestor opere, polarizînd aten
ția publicului. Resimțim ne
voia unei reviste frumoase de 
radio, în care odată cu anun
țarea programului, iubitorul 
de muzică să poată găsi pre
zentarea calificată, deschisă, a 

pide, vîrîte în program, ca um
plutură de eîte două, trei său 
mai multe ori. Insatisfacția 
eea mai mare a spectatorilor, 
după cîte îmi dau seama din 
scrisorile primite de la aceș
tia, are însă mai ales în vede
re lipsa de varietate a pro
gramului, monotonia care bîn- 
tuie nemiloasă unele emisiuni. 
Lipsa de fantezie se simte cel 
mai mult în emisiunile cu ca
racter economic, care rămîn 
pe mai departe niște corecte 
conferințe și simpozioane. Sînt 
puține emisiuni de teatru, pu
ține filme interesante, se tîn- 
jește după o emisiune de va
rietăți care să placă tuturor, 
cu texte valoroase, cu inter- 
preți îndrăgiți.

lucrării și autorului. S-ar pu
tea organiza „seri de autor", 
încălzind atmosfera vieții mu
zicale, creînd un climat de 
apropiere între compozitor și 
marele public...

Timpul pe care l-ar consu
ma organizarea unor aseme
nea acțiuni — și altora — ar 
fi pe deplin răsplătit de satis
facțiile superioare încercate de 
mii și mii de prieteni ai ar
telor, deocamdată intimidați 
de barierele reale sau imagi
nare dintre ei și operă.

*
Ceasul celor nouă muze! 

Cum îl petrecem ? întrebarea 
pune la rindu-1 multe, multe 
întrebări. Unora le veți da 
răspunsul dv„ cititorii, altora 
— instituțiile vizate.

Pagină realizată de: 
ȘTEFAN IUREȘ 

VICTOR CONSTANTINESCU



Vizita tovarășului->

Gheorghe Apostol 

in R.P.D. Coreeană
PHENIAN 28 Trimisul spe

cial, I. Cîrje, transmite :
Joi, tovarășul Gheorghe Apos

tol, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și persoanele 
care-1 însoțesc au vizitat Muzeul 
Revoluției Coreene din Phenian, 
în continuare a fost vizitat spi
talul principal al regiunii Phe
nianul de sud unde personalul 
medical a făcut oaspeților o pri
mire călduroasă. Directorul spi
talului, dr. Von Ion Muk, a în
fățișat realizările acestui așeză- 
mînt dc sănătate construit cu 
ajutorul poporului român. Adré- 
sîndu-se gazdelor, tovarășul 
Gheorghe Apostol a spus : Sîn- 
tem bucuroși să auzim cuvinte 
frumoaso la adresa poporului 
nostru, care și-a adus modesta 
contribuție la construirea aces
tui edificiu menit să ocrotească 
sănătatea oamenilor muncii co
reeni. Aceasta este o expresie a 
prieteniei pe care poporul român 
o nutrește față de dv.

Seara, Kim Ir, prim-vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniș
tri, a oferit o recepție în cinstea 
tovarășului Gheorghe Apostol. 
Au participat Kim Cean Man, 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, Li Den Ok, vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniș
tri, Han San Du, ministrul de 
finanțe, Pak Sen Cer, ministru 
afacerilor externe, Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R.P.D. Co
reene Ia București. Au luat de 
asemenea parte, Eduard Meziu- 
cescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, Manole Bodna- 
raș, ambasadorul României la 
Phenian, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați Ia Phenian, zia
riști.

în timpul recepției tovarășii 
Kim Ir Și Gheorghe Apostol au 
rostit toasturi.

La O. N. U. continuă

Curajul

lui David Miller

I 'mărul american David. 
Miller, care și-a ars 
ordinul de recrutare în

timpul unei manifestații de 
protest împotriva războiului 
din Vietnam, a compărut în 
fața unui tribunal federal. 
El a declarat că va parti
cipa la o nouă manifestație 
cu același caracter, în cursul 
căreia alți doi tineri ameri
cani își vor distruge ordinele 
de încorporare. Deocamdată, 
David Miller se află în stare 
de libertate provizorie sub o 
cauțiune de 500 dolari.

JAPONIA. — Miting în regiunea Niigata împotriva ratificării tratatului japono—sud-coreean.

Vizita delegației militare 

române in R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 28 Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite :

Delegația militară română, 
condusă de general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțe
lor armate ale Republicii So-

Dezbaterile in problema 
educării tineretului

In continuarea lucrărilor Comitetului pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale, joi dimineața a fost adoptat arti
colul 2 din proiectul de Declarație, inițiat de delegația română, 
privind promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de ' 
pace, respect reciproc și înțelegere între popoare. In articol se j 
subliniază printre altele, că toate mijloacele de educație, inclu- I 
siv educația făcută de părinți și în familie, precum și învăță- 
mîntul, trebuie să contribuie la sădirea în rîndurile tineretului 
a idealurilor de pace, umanitate, libertate și solidaritate inter
națională. De Ia începutul săptăminii. cînd au început dezbate
rile asupra proiectului de declarație, și pînă în prezent au fost 
adoptate preambulul și patru din cele șase puncte ale docu
mentului. Toate textele supuse Ia vot au fost adoptate în una
nimitate.

cialiste România, care se află în 
R.S.F. Iugoslavia într-o vizită 
oficială și prietenească, a vizitat 
în cursul zilei de joi Școala mi
litară de ofițeri din Belgrad 
pentru trupele terestre și Muzeul 
militar al Armatei Populare Iu
goslave.

în aceeași zi oaspeții au ple
cat pe calea aerului la Zagreb. 
Pe aeroportul Pleșo din capitala 
R. S. Croația, pavoazat cu dra
pelele de stat ale Republicii So
cialiste România și R.S.F. Iu
goslavia, a fost aliniată o com
panie de onoare. Oaspeții ro
mâni au fost întîmpinați de ge- 
neralul-colonel Ivan Rukavina, 
comandantul regiunii militare Za
greb, Vjețeslav Holjevaț, mein- [ 
bru al Vecei Executive a R. S. 
Croația, de generali și ofițeri su
periori, de reprezentanți ai or
ganelor locale.

în vizita sa prin R.S.F. Iugo
slavia, delegația militară română 
este însoțită de generalul colonel, 
lefto Șașici, prim adjunct al se
cretarului de stat pentru pro
blemele apărării naționale al 
R.S.F. Iugoslavia.

Liderii africani resping 
propunerile lui Wilson

Wilson nu a reușit să-i convingă pe li
derii africani să accepte constituția rho- 
desiană din 1961, constată agenția 
FRANCE PRESSE, referindu-se la rezulta
tul convorbirilor avute miercuri de pre
mierul britanic cu Nkomo și Sithole, li
deri ai principalelor organizații politice 
ale populației africane din Rhodesia.

Compromisul propus de Wilson 
eludează problema esențială, și 
anume accesul africanilor care 
compun majoritatea zdrobitoare 
a populației țării spre viața po
litică și conducerea statului, ur
mărind obținerea sprijinului li
derilor africani pentru constitu
ția antidemocratică din 1961 în 
schimbul amînării proclamării 
formale a independenței Rho- 
desiei. Este evident că liderii 
luptei de eliberare a populației 
africane nu au putut da curs ce
rerii premierului britanic. Nkomo 
a refuzat să facă vreo declarație 
după întrevederea cu Wilson, 
dar dezacordul său a fost con
firmat de cercurile apropiate 
conducerii partidului său. în 
ce-1 privește pe Sithole, el a dat 
publicității o declarație în care 
își exprimă îngrijorarea în legă

tură cu propunerile lui Wilson. 
El subliniază că aceste propuneri 
au fost prezentate „fără nici un 
fel de consultare prealabilă cu 
reprezentanții populației afri
cane". Respingînd compromisul 
propus, Sithole arată că singura 
soluție este „instituirea guvernă
rii majorității, urmată de acor
darea independenței“.

în cursul zilei de joi, premie
rul britanic a avat noi întreve
deri cu cei doi lideri africani, 
Nkomo și Sithole. Nu s-a comu
nicat nimic în legătură cu aceste 
convorbiri, însă corespondentul 
agenției Reuter menționează că 
Wilson le-ar fi declarat că „nu 
trebuie să conteze pc sprijinul 
trupelor engleze". Primul minis
tru englez a conferit, de aseme
nea, de două ori, cu Smith.

Flăcările de la Da Nang
Simultaneitatea celor 

două evenimente petrecute 
miercuri, Ia mii de kilome
tri distanță unul de altul, 
s-ar putea să dea de gîndit 
cercurilor politice din Wa
shington. Coincidență ?. 
l’oate. Exact în momentul 
cînd în capitala federală 
americană fostul ambasa
dor al S.U.A. Ia Saigon, 
generalul Maxwell Taylor, 
afirma plin de optimism 
în fața participanților la 
reuniunea anuală a „Aso
ciației armatei Statelor U- 
nite" că forțele americane 
au „reluat inițiativa" în 
luptele din Vietnam, pa- 
trioții sud-vietnamezi de
clanșau „cel mai puternic 
atac de pînă acum asupra 
instalațiilor aviației ameri
cane în Vietnam" (agenția 
REUTER). O acțiune care, 
după cum a recunoscut 
chiar un purtător de cuvînt 
al trupelor americane, a 

fost „în mod evident bine 
coordonată". Bilanțul ei, 
prezentat din sursele ame
ricane, apare mai mult de
cît dezastruos : 47 de eli
coptere și avioane ameri
cane distruse pe sol. Pier
derile materiale se cifrează 
la zeci de milioane dc do
lari.

tacul a fost declan
șat simultan, sub a- 
coperirea întuneri
cului nopții, asupra 
a două baze ameri
cane : Da Nang, și 
Chu Lai situate Ia 
620 și respectiv 570 
km. nord-est de

Saigon. Acestea sînt dealtfel 
principalele și cele mai mari baze 
aeriene ale S.U.A. din Vietna
mul de sud. Pe teritoriul lor se
găsesc sute de avioane și elicop
tere care participă la raidurile 
împotriva R. D. Vietnam și la a- 
lacurile împotriva patrioților sud-
vietnamezi.

De fapt acesta a fost al doilea

REUTER: „Cel mai puternic atac de pînă 
acum asupra instalațiilor aviației americane 
in Vietnamul de sud"
atac declanșat de forțele patrio
tice la Da Nang. La 1 iulie, o 
unitate special pregătită, a reușit 
să se infiltreze în incinta bazei 
și să plaseze încărcături explozive 
sub avioane. Cinci aparate au 
fost distruse, Comandamentul 
S.U.A. din Vietnamul de sud a 
hotărît, în consecință, ca paza 
bazelor să nu mai fie asigurată 
de trupele regimului de la Sai
gon ci de infanteriști marini a- 
mericani. S-au făcut nenumărate 
declarații privind „succesul" mă
surilor de protecție i. bazelor. Au 
fost aduși pînă și... cîini polițiști, 
ca să nu mai amintim de bara
jele din sîrmă ghimpată și șanțu
rile săpate în jurul amplasamen
telor. După cum se vede ele nu 
au ajutat la nimic. „Surpriza — 
arată agenția REUTER — a fost 
totală". Comandamentul ameri
can nici nu a putut să stabileas
că cum au reușit patrioții sud- 
vietnamezi „să se infiltreze din 
nou în incinta și în apropierea 
celor două baze“. Singurul lucru 
care se știe cu siguranță este că 
Ia ora 3 noaptea, asupra lor a 
fost deschis un puternic foc de 
mortiere care a făcut adevărate 
ravagii. La baza principală Da 
Nang 18 elicoptere au fost dis
truse. La o bază secundară 
„Muntele de marmură" — 22 de 
elicoptere distruse. La baza Chu 
Lai — 7 bombardiere „Skyhawk“ 
distruse sau grav avariate. „A- 
ceste aparate — arată FRANCE 
PRESSE — se află printre cele 
mai recente cu care a fost do
tată marina americană, fiecare 
dintre ele costînd pînă la două 
milioane dolari“. -

Pe unde s-au infiltrat partiza
nii cu armamentul lor greu pînă

în imediata > apropiere', a celor 
două baze și pe unde s-au retras? 
Cum s-a ajuns ca echipe speciale 
să arunce în aer avioanele de la 
Chu Lai cînd ap fost luate, ati- 
tga măsuri de prevedere ? Spe
cialiștii americani nu pot face 
altceva decît să-și recunoască 
incapacitatea. S-au emis păreri, 
potrivit cărora, patrioții s-au in
filtrat în dispozitivul de apărare 
al bazelor venind cu bărcile p«.,) 
rîul Da Nang.

„Acest atac simultan reprezintă 
operația cea mai importantă rea
lizată vreodată de Vietcong“ — 
relatează agenția FRANCE 
PRESSE. Ea se adaugă altor ac
țiuni îndrăznețe de luptă împo
triva trupelor intervenționiste a- 
mericane. La 1 noiembrie 1964, 
la Bien Hoa au fost distruse 23 
de avioane și 4 elicoptere. La 7 
februarie 1965 la Pleiku, în 
urma unui atac asemănător, au 
fost transformate în fier vechi 
10 elicoptere și două avioane. La 
15 mai 1965. la Bien Hoa au fost 
făcute bucăți 15 avioane și alte 
25 au fost grav avariate. 1 iulie 
și 24 august sînt alte „zile negre" 
pentru forțele intervenționiste.

„Joi dimineața — scrie agen
ția ASSOCIATED PRESS — 1. 
cuitorii satelor din împrejurimii« 
bazei Da Nang urmăreau de pe 
înălțimi flăcările portocalii ce se 
ridicau din mijlocul elicopterelor 
incendiate". Patrioții sud-vietna
mezi au demonstrat odată mai 
mult patriotismul lor fierbinte, 
spiritul de sacrificiu. Ei dove
desc că poporul sud-vietnamez 
este hotărît să lupte împotriva 
intervenționiștilor străini pînă la 
victorie.

P. NICOARĂ
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Sanlo Domingo trăiește din nou zile de 
încordare. Orașul însîngerat nu și-a re
căpătat liniștea la care spera. La fiecare 
încrucișare de drumuri pîndesc militari. 
Instituțiile publice sînt împresurate de 
soldați care, prin ținuta lor, evocă apro
pierea frontului. Unii din acești militari 
și-au făcut apariția în capitală venind 
direct de Ia San Isidro, cartierul general 
al dreptei dominicane. Alții — cei mai 
mulți — au avut ca punct de pornire 
emisfera nordfcă a continentului. Orașul 
se găsește, practic, sub ocupație.

ților și încercarea de a deschide 
drumul reconcilierii. Dreapta do
minicană, pentru salvarea căreia 
interveniseră trupele americane, 
acceptase sub presiune o formulă

printre care ocuparea fortăreței 
Ozama, o veche construcție spa
niolă care domină ceea ce fuse
se pînă nu demult zona consti- 
tuționalistă. Actul acesta a fost 
urmat de represiuni împotriva e- 
lementelor progresiste, de un val 
de atentate și de ocuparea unor 
ministere (la ministerul 
publice i s-a interzis 
chiar... ministrului). In 
mat de tensiune, „forța 
ricană" a ocupat Santo Domingo. 
Ocupanții au interzis imediat zia
rul guvernamental „La Nacion" 
și ziarul cu orientare de stingă 
„Patria". Un singur ziar mai vede 
lumina tiparului: cel pe care îl 
editează dreapta.

lucrărilor 
intrarea 

acest cli- 
interame-

dominicană. Decretul pentru în
lăturarea generalilor reacționari 
stă de cinci zile dactilografiat îri- 
tr-un sertar. Guvernul ezită totuși 
să-și aștearnă semnătura pe foaia 
de hîrtie, pentru că îi lipsește 
forța necesară spre a duce la în
deplinire o asemenea hotărîre. 
Ultimele știri fac cunoscut că o 
mare parte a membrilor guvernu
lui se pronunță pent'ru destitui
rea ministrului forțelor armate 
Caminero. Godoy pare momentan 
indecis.

Unul din membrii guvernului 
dominican afirma că țara sa tre
ce „prin cea mai grea perioadă a 
istoriei sale și nu se întrevede 
nici o soluție imediată". Președin-

are sînt adevărații 
deținători ai puterii 
fa Santo Domingo ? 
Președintele Hector 
Garcia Godoy, ge
neralii de lîi San 
Isidro sau „forța 
interamericană" ca
re reprezintă un ca

muflaj străveziu pentru interven- 
ționiștii din S.U.A. ? Aparentul 
vid al puterii reflectă în primul 
rînd șubrezenia guvernului pro
vizoriu, condus de Hector Garcia 
Godoy. In realitate, guvernul nu 
deține controlul asupra situației 
din țară. Ordinele președintelui 
nu sînt ascultate. Armata acțio
nează după alte indicații decît 
cele provenite din surse guverna
mentale. FRANCE PRESSE afir* 
ma că „în fapt, se asistă la o rup
tura virtuală între puterea civilă 
și puterea militară ’.

Evoluția evenimentelor din 
Republica Dominicană contravine 
speranțelbr ce se născuseră la 
sfîrșitttl lui august. îndelungata 
criză părea să se îndrepte Către 
o soluție de compromis care, de
și nu oferea maxime garanții, 
presupunea o încetare a ostilită*

Tensiune la Santo
Domingo

rare nu îi satisfăcea interesele. 
Generalii cu vederi ultra-conser- 
vatoare nu intenționau să renunțe 
la proiectele lor de a acapara 
puterea. Exilarea generalului 
Wessin nu a modificat substanți
al raportul de forțe căci, cum 
scrie LE FIGARO, „de Ia Miami, 
sfisținut de tot ce este mai reac
ționar, la Pentagon și C.I.A., ge
neralul Wessin Y. Wessin conti
nuă să ațîțe deschis pe reacționa
rii dominicani". De la o agitație 
întreținută pe calea undelor, mi
litarii de dreapta au trecut Ia 
acțiuni de o gravitate crescîndă,

Președintele Godoy a cerut tru
pelor să se înapoieze în cazărmi 
pînă la primirea unor ordine ul
terioare. Dispoziția sa nu a găsit 
ascultare. După cum afirmă a- 
genția REUTER, guvernul — su
bliniem : singura autoritate lega
lă existentă — s-ar fi adresat re
prezentanților O.S.A. cu cererea 
de a ajuta la demiterea coman
danților militari de dreapta care, 
prin acțiunile lor, periclitează or
dinea internă. Cererea, pe deplin 
îndreptățită, nu s-a bucurat de 
înțelegerea exponenților unui or
ganism compromis în afacerea

tele Godoy se află în fața unei 
complicate decizii. Constituționa- 
liștii lui Caamano sînt deciși să 
nu predea armele de care dispun, 
dat fiind provocările grave ale 
dreptei. Generalii de la San Isi
dro amenință că vor trece ei la 
dezarmarea populației cu care 
vor să se răfuiască. „Dilema pre
ședintelui este simplă — scrie 
LE FIGARO. Dacă cedează mi
litarilor, populația va opune re
zistență armată. Dacă nu va ceda 
acestora, ei îl vor înlătura". De 
altfel, au existat informații în 
sensul unui complot de dreapta

pentru răsturnarea formației mi
nisteriale.

în imposibilitate de a-și înde
plini atribuțiile, Godoy ar lua în 
considerare o apropiată demisie. 
Zvonuri în acest sens circulă la 
Santo Domingo. Se afirmă că ac
tualul vice-președinte și ministru 
de externe, Castillon, ar urma să 
succeadă lui Godoy. Demisia 
președintelui ar redeschide, la 
proporțiile anterioare, criza care 
a zguduit Republica Dominicană.

Sursa actualei încordări trebuie 
căutată în comportarea sfidătoa
re a dreptei dominicane, care se 
bazează pe sprijinul Pentagonu
lui și al C.I.A. Fără amestecul 
Washingtonului, la Santo Domin
go ar fi domnit liniștea și, pro
babil, nici n-ar fi existat conflic
tul care a costat mii de vieți o- 
menești. Atmosfera haotică, în
treținută cu o evidentă tehnică 
în materie de profesioniștii pro
vocărilor, servește doar acelora 
care vor să conserve existența pe 
pămîntul dominican a trupelor 
S.U.A., în pofida voinței răspicat 
exprimate de poporul acestei țări 
mici dar curajoase. Pentru „a 
încerca să calmeze" valul neîn
trerupt de proteste împotriva o- 
cupanților străini, comandamen
tul american „studiază“ posibili
tatea de a retrage din centrul 
orașului o parte din trupele sale 
motorizate. Dar amplasarea — 
centrală sau periferică — a unor 
unități nu modifică esențial o si
tuație care indignează poporul 
dominican. Greva din instituțiile 
publice, manifestațiile de masă, 
arată limpede, odată mai mult, 
sentimentele dominicanilor.

EUGENIU OBREA
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Astăzi, Turcia sărbătorește 
a 42-a aniversare a procla
mării republicii. în anul 
1923 Muslafa Kemal Ataturk, 
conducătorul revoluției na
ționale împotriva feudalis
mului și intervenției străine, 
a pus bazele Republicii 

Turcia.
In fotografie: un aspect din 

orașul Istanbul.

„Cosmos 94“
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

în Uniunea Sovietică a fost lan
sat satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-94". La bordul 
satelitului s-a instalat apara
tura științifică destinată pen
tru continuarea explorării spa
țiului cosmic în cadrul pro
gramului anunțat de agenția 
TASS la 16 martie 1962. Sate
litul s-a plasat pe o orbită eu 
următorii parametri: perioada 
inițială de revoluție — 89,3 mi
nute ; distanța maximă de su
prafața Pămîntului la apogeu — 
293 km; distanța minimă de 
suprafața Pămîntului la perigeu 
— 211 km ; înclinația orbitei — 
65 grade. Aparatura de pe bor
dul satelitului funcționează nor
mal.
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Sesiunea de la Bruxelles a Consiliului 
ministerial al Pieței comune, desfășura
tă in zilele de 25 și 26 octombrie în ab
sența Franței, s-a încheiat cu un rezultat 
puțin previzibil: „cei cinci“ au anunțat 
că s-a ajuns la o înțelegere privind fi
nanțarea Pieței comune, agricole și, ca 
atare, invită în mod oficial Franța sa 
participe Ia o conferință extraordinară 
a miniștrilor de externe ai țărilor C.E.E., 
în care să se discute toate problemele 
legate de criza declanșată Ia 30 iunie.

PE SCURT

R. D. GERMANĂ. — Vedere generală a cunoscutelor uzine 
Karl Zeiss din Jena.

• DELEGAȚIA Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de Ion Pas, care 
la invitația Consiliului Național 
al Austriei se află în această țară, 
a fost joi oaspetele guvernelor 
landurilor din Austria Inferioară și 
Burgenlandului. Scara, ambasado
rul României la Viena, Mircea 
Ocheană, a oferit în saloanele am
basadei o recepție în cinstea dele
gației parlamentaro române.
• POSTURILE de radio algerie

ne au difuzat miercuri seara un 
program de melodii populare ro
mânești interpretate Ia diferite in
strumente. Prezentlnd programul, 
crainicul a scos în evidentă bogă
ția și varietatea folclorului româ
nesc, apreciind că acesta este „o 
expresie a unui popor harnic, în
zestrat, talentat și vesel".

• AGENȚIA TASS anunță că la 
28 octombrie a sosit la Moscova, 
într-o vizită oficială, Couve de 
Murville, ministrul afacerilor ex
terne al Franței. La aeroport el a 
fost întîmpinat de Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
ILR.S.S.

• CONTINUIND analiza proiec
tului de program și de buget pe 
anii 1966—1968, Consiliul Executiv 
U.N.E.S.C.O. a examinat în ziua 
de 27 octombrie capitolul consacrat 
științelor exacte și ale naturii.

Cu acest prilej a luat cuvlntul 
reprezentantul Republicii Socialiste 
România, acad. Alhanase Joia.

• CONSILIUL Executiv al 
UNESCO— Organizația Națiunilor 
Unite pentru educație, știință si 
cultură — a aprobat convocarea 
unei conierinte a miniștrilor edu
cației din toate tarile europene. 
Conferința va avea Ioc la Viena, la 
invitația guvernului austriac. Data 
acestei conferințe nu a fost încă 
stabilită, ea depinzînd de durata 
lucrărilor de pregătire, dar se cre
de că va avea loc în 1966 sau 
1967. Este pentru prima oară că se 
organizează o conferință de acest 
gen.

e OFICIALITĂȚI americane au 
declarat la Washington că, potri
vit informațiilor primite din Bonn, 
cancelarul vest-german Ludwig 
Erhard dorește să discute cu pre
ședintele Johnson „propuneri con
crete" privind un sistem nuclear 
al Alianței atlantice, în cursul vi
zitei pe care o face în capitala fe
derală americană. Aceleași oficia
lități au indicat că Erhard inten
ționează să trimită propunerile sa-

le la Washington înaintea începe
rii vizitei. Potrivit relatărilor agen
ției Associated Press, în cercurile 
politice americane se consideră că 
Erhard va sosi la Washington în 
cea de-a doua jumătate a lunii 
noiembrie sau la începutul lunii 
decembrie.

• ȘEFUL biroului șantierelor 
maritime militare americane, Wil- 
iam Brockett, și adjunctul său, a- 
miralul Charles Curtze, și-au pre
zentat demisia. Potrivit unei infor
mații publicate de ziarul „New 
York Times", pe care Pentagonul 
refuză să o comenteze, „această 
demisie ar putea să aibă repercu
siuni politice, deoarece ea repre
zintă un protest dramatic împotriva 
regimului instituit de ministrul a- 
parării Robert McNamara".

• JAPONEZII Ikeya și Seki, 
care au descoperit Ia 18 septem
brie cometa ce Ie poartă numele, 
au declarat că în ultimele cîteva 
zile această cometă va putea fi 
văzută cu ochiul liber. Ei au ară
tat că începînd de la 4,40, ora lo
cală, cometa a putut fi observată 
timp de 40 de minute. Strălucirea 
ei este egală cu cea a unei stele 
de mărimea întîi. Coada cometei 
este de 60 de ori mai mare decît 
diametrul Lunii. (Luna are un dia
metru de 3 746 km). O dată cu 
răsăritul Soarelui cometa dispare 
din cîmpul vizual.

• IN NOAPTEA de miercuri 
spre joi au fost executate Ia Bu- 
jumbura zece persoane condamna
te la moarte sub acuzația de a li 
fost implicate în încercarea de lo
vitură de stat de Ia 19 octombrie 
clin Burundi. Printre cei executați 
se află Emil Bucumi, președinte al 
Adunării Naționale, Cirerekano si 
Mayondo, vicepreședinți ai Adună
rii, Ntimpirangeza. președintele 
Partidului popular, și alții. Tribu
nalul special a condamnat, de ase
menea, Ia închisoare pe viată pe 
Burarame, fost ministru al econo
miei.

• Consiliul de Securitate se va 
întruni Ia 3 noiembrie pentru a 
examina situația din coloniile por
tugheze. Consiliul de Securitate 
trebuia să ia în dezbatere această 
problemă la 28 octombrie.

• LA 27 octombrie, Torslen NIls- 
son, ministrul afacerilor externe al 
Suediei, care se află în vizită în 
Iugoslavia, a avut o întrevedere 
cu Vladimir Popovici, președintele 
Comitetului pentru afaceri exter
ne și relațiile internaționale al 
Skupștinei Federale a R.S.F. Iugo
slavia.
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Gestul
„celor cinciu

urprinzătoare a fost nu invitația adresată Pari
sului, invitație despre care se vorbea chiar îna
inte de reuniunea ministerială, ci acordul refe
ritor Ia finanțarea agriculturii, problema-cheie 
a actualei crize din C.E.E. Faptul că „cei cinci“ 
au trecut în viteză peste divergențele dintre ei 
în această direcție, au făcut pe unii observatori 
să emită ipoteza unei tactici; potrivit părerii 
acestora, nu ar fi vorba de o concesie reală, fă

cută Franței, ci de o încercare de aducere a reprezentantului 
francez la masa tratativelor, sub impulsul unei promisiuni. 
Odată plenul refăcut, problema ar continuă .să rămînă în 
discuție. Susținătorii acestei ipoteze își bazează presupuneri
le și pe faptul că n-au fost date în vileag nici un fel de 
amănunte cu privire la acordul anunțat.

Franța este invitată să participe la o reuniune ministerială 
de. la care Comisia C.E.E. urmează să lipsească. Este, de 
fapt, ideea esențială a cunoscutului plan Spaak. Numai că, 
de data aceasta, invitația nu este făcută în gol; Franței i se 
oferă perspectiva 
a cel puțin două 
satisfacții: mai
întîi, posibilitatea 
rezolvării finanță
rii politice agrare 
în cadrul C.E.E., 
iar în al doilea 
rînd, prin absența 
lui Hallstein, se 
schițează prima 
concesie în direc
ția renunțării la prerogative suprastatale în organismele 
C.E.E. „ „ .

Este oare suficient pentru ca Parisul sa pună capat boico
tului și, prin aceasta, și crizei care durează de aproape patru 
luni ? Deocamdată este dificil să se aprecieze cu destulă si
guranță. După cum se știe, în ajunul reuniunii de la Bruxel
les, mipistrul de externe francez Maurice Couve de Murvil
le declarase că „a sosit timpul unei complete revizuiri a re
lațiilor intercomunitare“, ceea ce, de fapt, înseamnă o cerere 
de revizuire a Tratatului de la Roma (care stă la baza creă
rii Pieței comune). în această ordine de idei, Franța dorește 
să se revizuiască hotărîrile prevăzînd instituirea votului ma
joritar în cadrul Consiliului ministerial, deoarece aceasta ar 
însemna pierderea dreptului de veto pentru țările membre. 
Or, oferta „celor cinci“, adresată Franței, ignorează complet 
acest aspect al problemei.

Reacția presei pariziene a fost prudent-favorabilă apelului 
adresat de „cei cinci". «FIGARO» consideră că acest apel 
„merită să fie subliniat“, iar «LA NATION», oficiosul guver
nului, apreciază că partenerii francezilor întruniți la Bruxel
les „au adus o confirmare a atitudinii bine fondate a Franței 
față de Piața comună".

în cercurile politice europene se consideră că mobilurile 
compromisului de la Bruxelles — în cazul cînd este vorba 
de un compromis real și nu de unul pur tactic — sînt multi
ple. Se evidențiază în mod deosebit teama țărilor mici din 
comunitate de a rămîne exclusiv sub hegemonia R.F.G., care, 
în lipsa contraponderii franceze, ar avea mină liberă și și-ar 
impune oarecum ușor punctul de vedere.

In acest context se vorbește despre convingerea dobîndită 
de țările mici din C.E.E. în cursul celor patru luni de criză, 
că o piață comună europeană fără Franța este de neimagi
nat. Alții cred că e vorba de exercitarea unei presiuni asu
pra guvernului Iui de Gaulle, acum, în preajma alegerilor, 
pentru a-1 face pe acesta să cedeze teren, dat fiind că nume
roși adversari, adepți ai integrării, reproșează președintelui 
francez că prin rigiditatea sa pune în pericol agricultura 
franceză (care ar putea pierde debușeul pe care-1 constituie 
țările Pieței comune).

Presa occidentală apreciază că, probabil, răspunsul Franței 
nu va fi dat înainte de alegerile de la 5 decembrie.

ION D. GOIA
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