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DECLARAȚIA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

și a Guvernului Republicii Socialiste România 
cu privire la situația din Orientul Apropiat

9

Le Htwer« 1000 Mrl motorini ecnutniOtM, 1 
economii pecrtrv o zi de lucru

■ unui tractor

ÎNAPOIEREA DE EA MOSCOVA

ÎN REGIUNEA PLOIEȘTI, 
MĂSURILE ÎNTREPRINSE =

0 LEI,
0 BANI

Tn primăvară, înainte ca primele tractoare să iasă la lucru 
in timp, ziarul nostru prezenta o interesantă inițiativă a tine
rilor mecanizatori de la S.M.T. Cogcalac, regiunea Dobrogca. 
Analizind atent posibilitățile de care dispun, tinerii mecaniza
tori de aici au demonstrat precis că. prin desfășurarea unei 
activități gospodărești în manipularea și folosirea carburanților, 
cvitind deplasările in gol, ncraționale, etc., actualul consuni 
normat poate fi redus considerabil. Angajamentul lor — la care 
subscrisesc întregul colectiv de muncă al stațiunii — era ca la 
fiecare 1 000 litri motorină consumată să realizeze economii pen
tru o zi de lucru a unui tractor.

Efectul său economic asupra reducerii prețului de cost a re
comandat. din primul moment, această inițiativă ca deosebit de 
valoroasă. Ca urmare, sc făcea recomandarea că ea să fie stu
diată și preluată de către tineri din celelalte stațiuni și trac
toare. din sectoarele mecanice ale gospodăriilor agricole de stat 
din țară.

De la popularizarea inițiativei tinerilor de la S.M.T. Cogea- 
lac au trecut mai bine dc două luni și jumătate. In ce măsură a 
constituit un exemplu pentru organizațiile V.T.C. din S.M.T. sau 
G.A.S. ? Se poate vorbi acum. !a sfîrșitul primei campanii agri
cole a anului, de un bilanț ? Am urmărit acest lucru in regiunea 
Ploiești.

HUNEDOARA. Peisaj industrial

— Prea multe nu s-au făcut — 
ne spunea tovarășul Constantin 
OANA — primul secretar al co
mitetului regional al U.T.C. In 
ultimele săptămîni eu n-am mai 
fost într-un S.M.T., de aceea nici 
nu pot să vă spun ceva concret, 
dar. din cîte știu, această iniția
tivă n-a fost preluată decît de

stațiunile de mașini și tractoare 
Sihlea, Ziduri și de încă vreo 
două-trei. La instruirea activului, 
noi am recomandat să se studie
ze și să se asigure preluarea aces-

Ing. GH. FECIORU

(Continuare in pag. a IlI-a)
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CITIȚI
ÌN ZIARUL DE MARȚI

Cronicile trimișilor noștri spe
ciali. scriitorii FĂNUȘ NEAGU 
și DAN DEȘLIU. la meciurile de 
fotbal dintre Petrolul — Rapid 

D i n a m o — U. T. A.
grafii inedite, de pe ga

zon și din... culise, veți 
găsi in Pagina SPORT

și
Amănunte și 
de la campioni, despre 
drumul parcurs pină la 
obținerea trofeului, foto-

declarații

A TOVARĂȘILOR
NICOLAE CEAUSESCU

SI ION GHEORGHE MAURER
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, și Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, care au partici
pat la înlîlnirea de la Moscova, 
s-au înapoiat sîmbătă la amiază 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezență tovarășii 
Cliivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la

București, și membri ai ambasa
dei sovietice.

★
La plecarea din Moscova, oas

peții au fost conduși dc tovară
șii Lconid Brcjnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Alexci 
Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Nikolai Podgomîi, 
menibru al Biroului Politic, al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. A. Kirilcnko, membru 
al Biroului Politic, secretar al
C. C. al P.C.U.S., P. Demiccv, 
membru supleant al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S..
D. Uslinov, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., activiști ai C.C. al 
P.C.U.S.

Au fost de față Teodor Mari- 
nescu. ambasadorul României în 
U.R.S.S. și membri ai Ambasa
dei române.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia șl poporul român își exprima profunda 
îngrijorare față de evenimentele grave pe
trecute in Orientul Apropiat ca urmare a 
ostilităților izbucnite între Izrael și țările 
arabe, caro au provocat mari pierderi mate
riale și umane popoarelor din această regiune, 
punind in pericol cuceririle democratice și 
independența statelor arabe, constituind in 
același timp o amenințare la adresa păcii 
șl securității popoarelor din întreaga lume.

Desfășurarea evenimentelor a demonstrat 
că folosirea forței armate nu poale constitui 
un mijloc de rezolvare a problemelor liti
gioase dintre state, servind numai scopurilor 
imperialismului, în frunte cu ccl american, 
și rcacțiunii din țările respective. învrăjbirea 
popoarelor constituie o armă perfidă folosită 
de multă vreme de forțele imperialiste și co
lonialiste pentru a-și menține dominația, pen
tru a-și redobîndi pozițiile pierdute.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român și guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia s-au pronunțat și se pronunță pentru 
încetarea imediată și definitivă a tuturor ac
țiunilor militare din Orientul Apropiat, adop
tarea măsurilor ce se impun pentru ca acestea 
să nu mai fie reluate, pentru retragerea 
trupelor izraelicne de pe teritoriile ocupate, 
precum și a tuturor trupelor în limitele gra
nițelor dinainte de izbucnirea conflictului.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român și guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia consideră că pentru lichidarea urmă
rilor ostilităților militare, pentru rezolvarea 
problemelor litigioase din această zonă, este 
necesar ca părțile în cauză să se așeze la masa 
tratativelor în vederea găsirii soluțiilor co
respunzătoare intereselor popoarelor respec
tive, asigurării și consolidării păcii.

Interesele popoarelor din Orientul Apro-

Fire, și rafie

gfiDK material plastic

Q CTTMSeHE

Tinărul tehnician Grigore PaUn nou proiect — o nouă realizare pe linia confecționării unor scule și dispozitive de calitate, 
raschiv de la Uzina metalurgică din Iași.

Foto : C. CONSTANTIN

AZI. ÎN CAMPIONATUL DE FOTBAL

ULTIMUL ACT
cronicari sportivi ne răspund 

la două întrebări:
1. CE PĂRERE AVEȚI DESPRE ACEST 

FINAL DE CAMPIONAT? DEFINIȚI-I CA
RACTERISTICILE.

2. CU 24 DE ORE ÎNAINTEA ULTIME
LOR 90 DE MINUTE DE JOC DIN AC
TUALUL CAMPIONAT, CUI ACORDAȚI 
ȘANSELE CiȘTIGĂRII TITLULUI DE CAM
PIOANA REPUBLICANA LA FOTBAL?

g SAMU • rĂHUȘ NEAG'4 9 JOS
SÂIEȘU ® IOAH CHIRILĂ • GHEORGHE 
MITRO! « ion GHIȚULESCU ® CRISTIAN 

MANTI)

Răspunsurile 
la anchetă 
in pagina

După ce trei zile la rind, în legătură 
cu marea dilemă ce planează, deocam
dată, asupra campionilor din acest an 
la fotbal, am publicat declarațiile, opi
niile, mărturisirile de ..credință“ ale 
unor antrenori și fotbaliști de la Rapid

și Dinamo — pretendentele la titlu — 
și de la adversarele lor din cele două 
meciuri cheie, decisive — Petrolul și 
U.T.A. — ială-i, astăzi, exprimîndu-și 
punctele de vedere, pe cîțiva dintre cei 
mai reputați cronicari de fotbal. în a-

ccsl al 11-lea ceas, după o săptămînă 
dramatică dc calcule, temeri și speranțe 
— o adevărată săptămînă a patimilor — 
norii sînt mai limpezi, opiniile mai des- 
lăinuitoare, sentimentale și, sperăm

obiective. Autorii lor, aceia care ne o- 
feră după fiecare etapă oglinda „fi
delă“ a pasionantelor întreceri, și care 
suferă și ci în așteptarea celor 90 de 
minute, au fost bucuroși să răspundă 
la întrebările noastre.

E. Barbu F. Neaga I. Băieșa I. Chirilă

piat, precum șl ale păcii generale, cer ca în
tre țările din aceasta zonă r.ă existe relații 
de colaborare, să sc excludă amestecul reac- 
țiunii imperialiste in treburile lor interne, să 
sc adopte soluții care să creeze o perspectivă 
pentru conviețuirea pașnică a acestor po
poare, pentru dezvoltarea acestor țări pc ca
lea democrației, a progresului economic, na
țional și social.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român și guvernul Republicii Socialiste 
România își reafirmă deplina solidaritate cu 
lupta dreaptă a popoarelor arabe împotriva 
imperialismului și neocolonialismului, pentru 
apărarea independenței naționale și a cuceri
rilor democratice, pentru realizarea aspirații
lor lor dc unitate națională.

Partidul Comunist Român, guvernul și po
porul român își manifestă sprijinul deplin 
față dc popoarele care sc ridică împotriva 
robiei coloniale, pentru cucerirea indepen
denței naționale, față dc tinerele state care 
luptă pentru progres economic și social, pen
tru apărarea și consolidarea cuceririlor lor de
mocratice.

Pronunțîndu-se împotriva tuturor uneltiri
lor rcacțiunii, ale imperialismului în frunte 
cu ccl american, la adresa țărilor din Orientul 
Apropiat, Comitetul Central al Partidului Co
munist Român și guvernul Republicii Socia
liste România își reafirmă hotărirca dc a mi
lita cu toată fermitatea pentru restabilirea 
păcii în această regiune a lumii.

Avem convingerea că, trăgînd toate învăță
mintele din evenimentele petrecute in Orien
tul Apropiat, forțele democratice, progresiste 
și antiimpcrialistc, forțele cărora le este 
scumpă libertatea și independența popoare
lor, cauza păcii, își vor întări unitatea pentru 
a zădărnici planurile imperialismului, pentru 
a face să triumfe cauza păcii.

La fabrica dc 
mase plastice „Vii
torul“ din Oradea a 
intrat în probe teh
nologice o secție dc 
fabricat fire, folii și 
rafie din material 
plastic. Din cele 
peste 300 tone masă 
plastică ce va fi pre
lucrată aici anual 
vor rezulta fire din 
policlorură de vinii 
și poliamidă avînd 
grosimi de 0,1—0,5 
milimetri, folii din 
polietilenă și rafie 
sintetică din polipro- 
pilenă. Noua secție 
va intra în producție 
cu un avans de a- 
proape trei luni față 
de termenul stabilit. Cu cultivatoarele în lanul de porumb

Betoniere pe pneuri
Numeroase uzine 

constructoare de ma
șini anunță în conti
nuare realizarea unor 
noi produse. Intre a- 
cestea se află beto
nierele cu amestec 
forțat de 250 și 500 
litri, realizate de U- 
zinele „Steaua Roșie" 
din București. Ele se 
folosesc la prepara
rea betoanelor in fa
bricile de prefabrica
te de beton armat, pe 
marile șantiere sau 
în centralele dc be
ton. Fiind echipate

cu roți pe pneuri, de
plasarea lor de la un 
șantier la altul se 
face prin remorcare 
la autocamion sau 
tractor. Și Uzinele 
„1 Mai" din Ploiești 
au introdus în fabri
cație noi tipuri de 
prevenitoare de erup
ție de mare putere 
— 700 atmosfere — 
care pot fi folosite 
pină la 700 metri a- 
dîncime. Tot la aces
te uzine s-a asimilat 
fabricația unor tipo- 
dimensiuni noi de

sape, destinate forării 
puțurilor de apă. 
Noile produse dispun 
de avansuri auto
mate.

La Uzinele „Elec- 
troputerc"-Craiova sa 
trecut la fabricarea 
unor noi serii de 
transformatori de 100 
pină la 1600 kilo- 
volți amperi, iar Uzi
na metalurgică din 
Tîrgoviște a realizat 
o macara-ftirn cu sar
cină utilă de o tonă 
și jumătate la înălți
mea de 25 m.

SÄ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI

Există profesiune care se ba- 
Îzează în primul rind pe contac

tul direct cu oamenii ; printre 
ele cea de medic, de ziarist, de 

n scriitor... Axând privilegiul de a 
j fi beneficiat de toate aceste trei 
I căi am ,.recoltat" destul de mul- 
Ite confidențe. Cînd am putut, am 

scris despre ele nominal. Au ră
mas însă, firește zone mai in- 

!time care puteau fi discutate
public „la persoană". Ele s-au 
acumulat, s-au stratificat, s-au

S precizat cu vremea, sub formă
dc probleme și de „...capitole ale 
problemei"... Firește că viața re- 

Ifuză de obicei împărțiri scola
stice, totuși prea adesea, faptele 
înregistrate vizau același tip dc 

J fenomene, pentru a nu fi tentat 
B să încerci o oarecare sistemati- 
" zare a lor...

Este ciudat, la prima vedere, 
cîte aspecte complicate oferă o- 
chiului dinafară (sau... dinăuntru), 
dragostea — acel sentiment pe 
care o veche tradiție îl simplifică 
pînă la cunoscutul joc cu petalele 
margaretei : „Mă iubește... nu mă 
iubește“... înțelepciunea curentă 
duce la concluzia că, în defini
tiv, acesta-i esențialul. Cînd nu 
iubești este inutil să discuți o re
lație care s-ar supune legilor dra
gostei. Iar cînd iubești poți dc- 
obicei afirma sau spera, că în nu
mele acestui mare și curat senti

ment ai toate perspectivele să tinzi 
la fericirea ta și a omului de 
lîngă tine...

Nu voi contrazice această 
concluzie. Dimpotrivă o voi 
transforma chiar în premiză. Și 
totuși. Nu e posibil, este chiar

condamnabil să crezi că prin în
săși existența sentimentului nu 
se mai pune problema relației cu 
cel iubit, a conduitei în dragoste... 
S-au făcut adesea comparații e- 
vidente de uz comun : iubirea e 
ca o floare pe care trebuie s-o 
îngrijești ca să nu se ofilească. 
Răspunzi de trandafirul tău, pro
clamă într-o celebră metaforă 
„micul prinț" al lui Saint-Exu- 
nery. în privința aceasta n-ar mai 
fi nimic nou de spus. Dar cred că 
medicii sufletelor au datoria să în
cerce a diagnostica mai precis 
..bolile dragostei“. încă o dată de 
dragoste adevărat, nicidecum 
dc contrafacerile ei, care se în-

IONEL HRISTEA

(Continuare in pag. a Il-a)
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NOSTALGIA
DE VARĂ

Dialogul umbrelor
FRANCISC KONCZ Gherla

(Fotografie sosită in cadrul concursului nostru)

A PARCURILOR
îndelungata experiență do- 

bînditâ de ansamblurile noas
tre artistice în opera de râs- 
pindire a valorilor muzicale, 
a demonstrat rolul cu totul 
deosebit al genurilor de mani
festări pe care le-aș numi „in
termediare", genuri menite a-i 
pregăti pe tineri pentru sălile 
de concert.

Concertele populare, o parte 
a concertelor lecții, concertele 
educative și-au demonstrat din 
plin utilitatea în crearea unei 
circulații libere și firești între 
cele mai diferite zone ale cul
turii noastre muzicale. Aceste 
forme muzical-educative au 
rolul de a-i dirija pe tinerii iu
bitori de frumos spre capodo
perele artei muzicale, de a le 
îmbogăți fondul aperceptiv 
pentru muzică, de a le înmulți 
cunoștințele, de a-i face în ul
tima instanță să frecventeze 
sala de concerte.

Debutul sezonului estival 
pune din nou în actualitate o 
formă de manifestare artistică 
de îndelungată tradiție în țara 
noastră care poate juca un rol 
hotărîtor în opera de educație 
muzicală : concertul de prome
nadă.

Mai mult de un veac, fanfa
rele au desfășurat în țara 
noastră o vastă activitate mu
zicală. în parcurile orașelor, 
ale stațiunilor balneo-climate- 
rice, fanfarele au fost întotdea
una un oaspete așteptat.

Ascultînd valsuri de Strauss 
și Ivanovici, Serenada lui 
Schubert sau uverturi de ope
re, mii de oameni au dobîndit 
dragoste de muzică, interesul 
de a păși mai tîrziu în sălile 
de concert unde erau progra
mați Bach, Beethoven, Brahms, 
Enescu.

Concertul de promenadă este 
mult răspindit în țări de ve
che tradiție simfonică. Viena, 
cu celebrul ei public muzical, 
cu marile ei estrade muzicale 
în care își dau întîlnire cele 
mai de seamă personalități ale 
artei sunetelor, cultivă în ace
lași timp cu ardoare „insituția" 
concertelor de promenadă 
care reprezintă pentru marele 
public un prim și atractiv 
contact cu valorile muzicale.

Dragostea de muzică a cehi
lor poate fi explicată intr-un 
anumit sens prin secularul con
tact stabilit în cadrul, unor a- 
semenea manifestări intre pu
blic și muzică. Muzica pentru 
instrumente de suflat este larg 
râspîndita în S.U.A. Acuțn ciți- 
va ani ne-a vizitat o formație 
a studenților din Michigan 
care ne-a demonstrat la ce 
înălțimi artistice poate ajunge 
o asemenea formație.

în ultimii ani concertele de 
promenadă organizate de fan
farele noastre militare au tre
zit largi ecouri. Există în pre
zent în țara noastră toate con
dicile unor reale stagiuni în
chinate acestor forme concer- 
tistice. în afara fanfarelor mi
litare care desfășoară o multi
plă activitate în multe orașe 
ale tării, ființează un impună
tor număr de ansambluri de 
amatori. După datele pe care 
le avem la dispoziție numai la 
ultimul concurs destinat ama
torilor s-au prezentat 48'» , de 
asemenea formații, multe din
tre ele dovedindu-se caoabile 
a tălmăci piese de majoră im
portanță artistică. Intr-unele

întreprinderi (ca, de pildă, Ate
lierele „16 Februarie“ din Cluj) 
s-au creat condiții pregătirii 
unei a doua formații de fan
fară din rîndul elevilor școli
lor profesionale.

Un documentat articol des
pre acest gen de muzică — 
scris acum câtva timp de artis
tul emerit D. Ieremia, demon
stra printre altele necesitatea 
reînvierii tradițiilor fanfarelor 
școlare (care pot avea un rol 
însemnat în atragerea tineretu
lui către practica muzicală, 
prin însușirea tehnicii instru
mentelor) precum și necesita
tea cultivării unor asemenea 
instrumente în școlile populare 
de artă.

Fișierele Uniunii Compozito
rilor înregistrează, de aseme
nea, an de an, noi și noi lu
crări originale și interesante 
transcripții închinate acestor 
ansambluri instrumentale.

Există, deci, în multe din ora
șele țării, toate condițiile or
ganizării (încă în cursul aces
tui an) a unei stagiuni esti
vale de concerte.

Inițiate prin strădaniile co
mitetelor raionale pentru cul
tură și artă, aceste concerte 
trebuie să aibă înainte de 
toate periodicitate și un pro
gram capabil să răspundă unor 
deziderate educative.

Esențial în momentul de față 
este să trecem la organizarea 
unei asemenea stagiuni. Vor 
apare atunci cu certitudine 
idei de programe, noi formații, 
precum și piesele originale și 
transcripțiile necesare unor a- 
semenea manifestări atractive 
și instructive.

IOSIF SAVA

ES)
Am citit recent o discu- 

i- asupra spectacolelor 
Cnraglalc, deci șl asupra 
celui pus de dumneavoas
tră în scenă. Disc 
mu 
ceea ce mi se pare esen
țial * . ’ ‘ ’
niilr exprimate depășeau 
sfera propusă.

— Nu diurni despre re
le lai te spectacole pentru 
câ nu le-am văzul. Dis
cut despre al meu. El a 
reprezentat dnpă mm 
știți un foarte important 
succes de public și de 
presa stârnind, citcodată, 
și oarecare împotrivire, 
lipsită de forță și dc ar
gumentație intelectuală. 
Uneori precaritatea inte
lectuală atingea culmi 
antologice, dar în sfîrșit... 
Restituirea unor autori 
in toată complexitatea 
lor este un act dc mult 
prea marc seriozitate ca 
să țină scama dc mici la
mentări : această restitui
re c Ireversibilă. Politica 
culturală înseamnă toc
mai recuperarea și reda
rea acestor mari autori 
publicului. Lista lor este 
foarte mare. Teatrul nos
tru arc intenția dc a re
lua și alte piese ale Iui 
Caraglalc. Replica ex
trem de liniștită a teatru
lui este de a include 
„Scrisoarea pierdută" în 
repertoriu. O voi lucra 
cu — sau Andrei Șerban, 
sau împreună. Ori, poate, 
Liviu Ciulei. Oricum nu 
toți trei împreună. Ba 
cred câ, mai degrabă, se
parat vom continua a- 
ccastă muncă de asanare.

uțiile e-
pro și contra, dar

este faptul că opi-

— VS referiți deci la 
modul de a gindi teatrul 
și nu la conceperea unui 
spectacol cu intenții pole
mice.

— Un spectacol, în cli
pa în care este polemic 
cu altul, riscă să se des
cifreze în carnea lui, în 
structură. urmele unul 
scop destul de ncintcrc- 
sant, de degradant. Nu 
trebuie polemizat nicio
dată în spectacol — așa 
cum Ciulei n-a polemizat 
cu nimeni 
„Cum vă 
cum nu o voi face 
eu în montarea 
cu vișini". Artistul 
buie să fie riguros 
de demonstrația pe 
și-o propune.

— In plan teoretic 
clarația dumneavoastră 
este foarte frumoasă și, 
evident, ne bucură pe 
noi ca și pe toți specta
torii pe care vi-i doriți. 
Mișcarea noastră teatrală 
are oameni de mare pres
tigiu cultural atît între 
vîrstnici cît și între cei 
mai tineri. Aceștia își fac 
dovada capacității lor în 
spectacole remarcabile. 
Dar ele nu sînt atît de 
dese pe cît am dori și pe 
cît ar fi de firesc. Poate 
că este vorba de fapt de 
repertoriu...

— La noi ideea de re
pertoriu complex, nu o 
dată, a fost compromisă 
de foarte mnlți regizori 
neprofesioniști. Un act 
de alegere a unui reper
toriu nu este un act mon
den — ci unul de mult 
mal marc. mai adîncă 
semnificație trebuie să 
fie un act organic, vital. 
Ani de zile au fost doriți 
anumiți autori — ei 
s-au jucat. Apoi, a

cînd a făcut 
place". Așa 

' ._ nici 
„Livezii 

tre- 
față 
care

de-

rplde- 
llustre — 
nu o dati

crput o întreacă 
mir dc nume ’’ 
in spccUrole 
false.

— Au fost 
neașteptate — 
la oameni de talent.

— Nu atît dc neaștep
tate. Tn alcătuirea unul 
rcprrtoriu. elementul dc 
arbitrar trebuie să fie 
total anulai. I’n reperto
riu rcprczenltă un aci de 
confesiune șl de alegere 
— presupune un program 
estetic dc o fantastică ri
goare. Estetica lui „Pio- 
colo teatro" — refuză 
dc exemplu un spectacol 
cu „Murat — Sade" din 
care Pcter Brookc a fă
cut unul strălucit. Dc ce 
a pus Mony Ghclcrtcr 
Ddrcnmatt și Ioncsco ? 
Din răsfăț modern sanc
ționat prin eșec.

— în marc, ce spuneți 
este adevărat, dar îmi 
permit să exceptez de la 
această regulă marile 
personalități. E cam pu
țin să le acordăm o sin
gură coardă, fie ea și cea 
mai în „afinitățile elec
tive".

și eșecuri 
venite do

FOILETON

23000 de elevi

pannn stilizat, snu grîu 
adevărat unduind pr sce
nă, nu înseamnă stilizare 
sau naturnllsm ci doar o 
varietate dc coduri — voi 
putea acționa cn senti
mentele. cu »'ârile perso
najelor in alte condiții, 
dc la început, bazindu-mă 
pc o altă calitate, pe o 
altă semnificație a reac
ției spectatorului.

-- Vă acord tot credi
tul, dar oare toate aces
tea sint in spiritul lui 
Cehov ?

— Evident, numai In 
spiritul lui Cehov. Toate 
elementele unui spectacol 
trebuie să contribuie la 
captarea atenției spec
tatorului. Cuvîntul „aten
ție" c școlăresc. Semnifi
cația c mult mal profun
dă. Il întrebuințez in loc 
de... Atenția — iată unul

- Dar nu întotdeauna
valoarea ridicată a spec

ii m d
spectacol cu un anumit 
cod — determină adeziu
nea publicului.

— Ba da ! „Troillus" — 
a avut mare succes 
public.

— „Troillus" este 
gen dc spectacol 
bun. Dar la ” 
la ora 6" — am văzut cu 
tristețe oameni pierind 
din sală. Cred că proce
sul acesta spectacol — 
masă de spectatori — 
procesul comunicării, este 
mal complicat, mai înde
lungat.

— Mai mult dccit atît. 
Se fluiera. Asta era for 
midabll. Ml-a făcut o plă
cere imensă. Pentru pri
ma oară după mulți, 
mulțl ani publicul își

de

un 
foarte 

„Duminică

zat fiind, să la și marele 
premiu la un festival la 
care capodopere de ale 
lui Antonioni sau Bres
son — au fost lipsite de 
acest drept. Totuși. în 
eluda acestor deghizări și 
împrumuturi temporale, 
drumurile sînt împărțite. 
Ireconciliabile, 
pentru < 
istorică.

Se poate Imagina totuși 
un cinematograf în afara 
publicului ? Categoric nu, 
și este o inepție la fel do 
marc ca șl cînd al căuta 
ascunse valori estetice 
în ..Mongolii". O să mă 
întrebați — ce se poate 
face ?

Nu trebuie uitat 
procentul de spectatori 
filmelor do artă crește 
mod neîncetat. Există 
rupere, o Reparație 
conștiința publicului

și asta 
lungă perioadă

clne- 
spre 
sînt 

ar

— Un mare regizor 
și un mare actor, dincolo 
de credințele sale organi
ce și do aderențele sale 
determinate, se recunoaș
te și prin amploarea zo
nei de repertoriu în care 
acționează liber șl re
laxat.

— Și în care publicul îl 
urmează...

— Actualul contact nu- 
blic-scenă este — să o 
spunem deschis — aproa
pe un contact mort. Con
tactului amabil. plăcut, 
agreabil trebuie să i se 
substituie un contact sa
cru, de transă (să ne în
țelegem : vorbesc despre 
spectatorul implicat, des
pre forța teatrului de-al 
implica și. desigur nu 
pînă la a-1 anula), un 
contact de conștiințe re
levate reciproc. Teatru) 
șocurilor și teatrul vio
lenței este doar o cale, 
deloc de disprețuit. Umo
rul violent, cu implicații 
atroce, este o altă cale pe 
care am încercat să o 
practic, mai mult în ulti
mele mele spectacole. în 
„Livada cu vișini". în 
spiritul aceluiași contact 
eldctric între scenă și pu
blic. voi încerca un lucru 
extrem de simplu, poate 
cel mai greu pe care 
l-am încercat pînă acum, 
să transfer aerul de pe 
scenă, impregnat de toate 
senzațiile personajelor, 
în sală. Pentru asta, voi 
recurge în decor, cu aju
torul unui mare pictor 
scenograf — Paul Bort- 
novski. la elemente vio
lent naturaliste, care vor 
căuta să scoată senzațiile 
din zona lor abstractă și 
să le transfere într-o 
zonă concrct-pipăibilă, 
respirabilă. Odată stabilit 
acest cod — pentru că un

din lucrurile 
importante pentru care 
nici un efort nu e de pri
sos. O parte a publicului 
are o indiferență funcia
ră, iar poziția regizorului 
trebuie să fie de la în
ceput de mare fermitate 
și intoleranță. Trebuie să 
vrem tot timpul ca pri
mul lucru ce trebuie să-1 
lase oricare spectator la 
garderobă este această 
indiferență extrem de a- 
greabilă. care îl face 
(...pe spectatorul pasiv) să 
suporte prostiile fără in
dignare iar lucrurile fru
moase fără patos.

— Nu vi se pare că ju
decați publicul, chiar și 
această parte a lui la 
care vă referiți, prea as
pru ?

— Deloc. Vina publi
cului e mult mai mică 
decît o credem noi. șl cît 
există în mod obiectiv, 
ne interesează doar ca 
fenomen de sociologie a 
gustului. El este dispus 
imediat să accepte alt 
cod dar pentru asta tre
buie să i se propună ter
menii unui pact adecvat, 
solicitant.

POATE FI EVITATĂ

(Urmare din pag. I)

scriu în alte conduite și pretind 
alt tratament...

Am întâlnit adeseori tineri a că
ror relație, deși întemeiate pe cel 
mai nobil și puternic sentiment, 
trece printr-o „criză". Acestora îți 
vine să le spui : „de vreme ce vă 
iubiți cu adevărat, totul se va re
zolva“. Și poate chiar așa este. 
Uneori, cel mai adesea. Dar cred 
că n-ai dreptul sâ te rezumi la a- 
cest „sfat", sînt cazuri cînd un 
ochi atent, poate sesiza pricina 
crizei, și căile precise (mai mult 
sau mai puțin precise, să nu uităm 
că avem de-aface cu fenomene 
foarte delicate și individualizate), 
prin care aceasta ar putea fi de
pășită.

Vreau să mă opresc azi la pro
blema frecvent întâlnită a „egali
tății". La prima vedere enunțu’ 
poate surprinde. Toate legile 
noastre sociale și morale au des
ființat definitiv străvechea inega
litate a femeii. De degulâ doi ti
neri îndrăgostiți își au azi pro
priile lor personalități, propriile 
lor drumuri în viață. Și sen
timentul se poate crea în mod 
firesc, „de la egal la egal". A-

tunci de ce și sub ce formă se 
produce inegalitatea ?

Despre cauze se poate discuta 
mai lesne. In definitiv cine nu 
știe că în noile realități sociale, 
continuă să supraviețuiască, 
multă vreme, unele deprinderi 
vechi ? Ideea „superiorității băr
batului", chiar dacă nimeni nu o 
mai susține azi teoretic, este prea 
înrădăcinată în anumite prejude
căți sau manifestări, pentru a pu
tea fi subestimată...

Dar să ne referim mai degrabă 
la manifestări. Iată cazul tînăru- 
lui A. D. din Oradea cu care 
am vorbit multe ore, despre ne
înțeleasa sa „dramă". Este o po
veste... clasică, dar nu evitînd 
„banalul" putem ajunge la ade
văruri, fiindcă vai — adevărul e 
de multe ori banal (și e bine că-i 
așa !) Acest tînăr se căsăto
rise din dragoste cu o tovarășă 
de muncă (ambii erau muncitori 
la o fabrică de confecții) și dra
gostea cea mai vie și adîncă mai 
continuă să caracterizeze relația 
lor. Dar, puși în situația să evo
lueze pe plan profesional și cul
tural, să se ridice la o nouă stare 
intelectuală, specifică exigențe
lor onorii noastre, au hotărît de 
cornuu acord, să dea prioritate.M

drumului bărbatului". Nimic re
probabil pînă aici: cel care și-a 
continuat studiile cel dintîi a 
fost el, cel care a descoperit fru
musețea unor noi orizonturi a 
fost tot el... Numai că, între timp 
„El“ a căpătat majuscule... S-a 
simțit superior. Și a privit, cu un 
condescendent regret, „rămîne- 
rea ei în urmă". „Ea“ s-a simțit 
jignită (i s-au oferit destule pri
lejuri I). Decalajul a crescut și 
niciunul nu s-a mai gîndit că 
ar putea fi redus, anulat, prin- 
tr-un efort al ambilor. De fapt e- 
fortul fusese comun la început, 
căci pe măsură ce A. D. lupta 
pentru ridicarea și afirmarea sa, 
tînăra lui soție acoperea... „spatele 
frontului" adică îi crea lui con
dițiile unei munci cît mai împli
nite, lipsite de „măruntele" griji 
ale casei. Femeia fusese părtașa 
eforturilor lui, dar nu mai era 
beneficiara noilor sale bunuri spi
rituale... Apoi, urmase „îndîrji- 
rea" ei... Era de ajuns s-o cu
noști ca să-ți dai seama că avea 
același drept și aceeași capacitate 
de a parcurge drumul realizat de 
el. Numai că se crease senzația 
că ea înaintează singură dacă nu 
chiar împotriva lui. Există un 
fel de „ciudă" reciprocă, în care 
s-au infiltrat lesne gelozia și sus
piciunea... Cred însă că în acest 
caz se poate vorbi de hapy-end... 
Fiindcă am avut senzația lim- 
nede, discutînd și cu tovarășii lor 
de muncă, că după „criză" greșe
lile și îndatoririle fiecăruia deve
niseră mai limpezi iar sentimentul 
lnr aproape amoniniat n-a făcut 
decît să se întărească.

manifesta precis opoziția 
șl fluiera. Și în același 
timp o altă parte a sălii 
— dădea replica și aplau
da. E cel mai palpitant 
dialog pe care l-am stîr- 
nit vreodată. Și cel mal 
trist lucru e faptul că 
după ce filmul a început 
să la premii internațio
nale anumiți spectatori 
pe care ne place să-i nu
mim specializați se între
ceau în laude. Era o 
prostie întoarsă pe dos 
strălucind mai viu.

In sfîrșit, nu cred că 
dumneavoastră ignorați 
procesul istoric al acce
sului la cultură. Sigur că 
e un proces îndelungat. 
Dar iată, dumneavoastră 
îmi spuneți că Judec pu
blicul prea aspru. Dimpo
trivă. am în el o încre
dere totală, aproape mis
tică. Și pentru că ați po
menit de filmul meu...

— Atît do discutat și 
atît de premiat...

— Da. dar nu mal 
vreau să vorbesc acum 
despre asta. în cinemato
grafie lucrurile se com
plică. în întreaga cinema
tografie mondială — ci- 
ncmatograful-distracție Ș» 
cinematograful-artă se 
separă net. E adevărat 
că se împrumută foarte 
multe arme dintr-o tabă
ră în alta pentru a se 
continua această coexis
tență care s-ar vrea paș
nică. Lelouche care a 
luat premiul la Cannes și 
care practică un cinema
tograf fără idei și nenr- 
tistic, a împrumutat din 
arsenalul fllmului-artă 
toate mijloacele plastice 
pentru deghizare. Deghi
zarea i-a reușit de minu
ne pentru că în afară de 
succesul de public pe 
care l-a avut, și pe dreptcare i-a avut, și pe urepi
cuvînt, a reușit — deghl- 1

că 
al 
în 
o 

în 
de- 

terminată dc acțiuni care 
Ia început păreau cil to
tul si cu totul utopice $1 
a căror eficiență s-a de
monstrat pur și simplu 
uluitoare în timp. Am în
tâlnit în întreaga Franță, 
în obscure orășele dc 
provincie o formidabilă 
mișcare dc cinecluburl 
care asimilau pe nerăsu
flate și la un remarcabil 
nivel critic — opere ale 
lui Bresson, Godard sau 
Skolimowski. In întreaga 
Europă acțiunea de ex
tindere a cinccluburilor 
a căpătat un marc avînt. 
Publicul acestor clneclu- 
buri reprezintă nuclcurl 
ale viitorului public. Ci
nematograful — după pe
rioada de geniu spontan 
de început. în care spec
tacolul estetic se îmbina 
riguros cu spectacolul dc 
public, trebuie să-și re
găsească din nou publi
cul pierdut șl fascinat 
doar dc miracolul tehnic 
al reconstituirii.

— Cleopatra !
— începînd 

„Cleopatra" șl sfîrșlnd cu 
Lelouche. Reconstituire 
nu înseamnă reconstitui
re de cetăți romane ci șl 
dc mituri, mcrgînd pînă 
la mituri sentimentale, 
de care noi, în nevoia 
noastră de agreabil și 
ncproblcmatic o avem în
totdeauna. Dar. în același 
timp, cinematografele 
încercare se extind 
ce în ce în Europa. 
Paris există — pentru 
moment — vreo 20 de 
cinematografe de eseuri 
— unde întotdeauna săli
le sînt arhipline și la pre
țuri destul de ridicate.

— Dar și la noi, sălile 
„Cinematecii" sînt pline. 
Mi-amintesc extraordina
ra afluență de public la 
acel ciudat și dificil film 
al lui Fellini „8 și jumă
tate".

— Personal cred că 
după epoca de genialitate 
spontană și după o decă
dere care durează de 
vreo 30 de ani. abia a- 
cum, în acest timp, cine
matograful începe să ca
pete conștiința existen
ței Iul.

— Mă întreb totuși și 
eu — în rînd cu toată lu-

mea — de ce pașii 
matografiei noastre 
cinematograful-artă 
ntit de timizi. Poate 
trebu» ca mai multe per
sonalități regizorale să-și 
îndrepte ochii spre a 7-a 
artă. Ar trebui Fă înce
pem o lungă discuție des
pre scenariu...

— Scenariu ! Ar trebui 
să se înțeleagă odată că 
marii cineaști n-au avut 
ca mari scenariști inarl 
scriitori. Nici nu există 
„mari scenariști-scriitori“ 
— ci numai foarte bune 
idei dc scenariu. Un 
marc scriitor poate oferi 
un mare pretox» »v»' •'»s 
dar mal rnr un marc sce
nariu.

— Probabil că totuși 
nu-i ușor să ai bune idei 
dc scenariu. Sau n-avem 
mari regizori. Cred că nu 
intenționați să lăsați 
„Duminică la ora 6" uni
ca întîlnire cu f" 
După pasiunea cu 
discuți despre el, 
crede.

— Nu. desigur. Vreau 
să fac „Baltagul". între
prinderea este însă fun
damentală — așa incit, 
despre aceasta vom putea 
discuta abia după un 
timp.

— Iată o discuție pe 
care o aștept cu justifi
cată nerăbdare.

brașoveni

în excursii

filmul, 
care 

, n-aș

Brașovul este nu numai un puternic 
centru de atracție turistic, dar și un 
oraș în caro pasiunea drumeției se trans
mite din generație în generație, de la 
cea mai fragedă vîrstă. Proiectele de 
excursie pentru vacanța care se apro
pie confirmă din plin pasiunea turis
tică a celor mai tineri brașoveni.

în vara aceasta, aproape 23 000 de e- 
levi din oraș vor beneficia de farmecul 
de ncegalat al excursiilor. îi vom în
tâlni în poiene și păduri, pe cărări de 
munte și pe malurile apelor, la cabanele 
de pe creste, ori în corturi, în orașele 
și satele regiunii. Dar îi vom întâlni și 
in nordul Moldovei, în Maramureș, pe 
litoralul Mării Negre și pe străzile 
Bucureștiului, pentru că itinerariile sta
bilite, pentru fiecare grup de excursio
niști, allele decît în anii trccuți, au în 
vedere cunoașterea întregii țări.

în raza orașului au fost stabilite și 
8 baze turistice — la Codlea. Bran, 
Predeal și în școlile generale din apro
pierea gării — pentru vizitatorii din 
celelalte localități. Ele sînt deja în curs 
de amenajare ; vor fi deservite de ghizi 
competenți, excursioniștii vor găsi aici 
harta turistică a orașului, vor putea 
primi informații prețioase privind obiec
tivele propuse a fi vizitate.

SMARANDA JELESCU
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Lecție de canto la Școala populară de artă din Baia Mare

Spunem tânărului: „iubește, fii 
constant în dragostea ta, evită 
capcana falselor relații și falselor 
sentimente de trăinicia senti
mentului tău". Acesta e, într-a- 
devăr, un minunat început. Dar 
mai departe ? Prin faptul că o 
iubire este curată și deplină și 
trainică, înseamnă că s-au găsit 
implicit și căile spre împlinire 
în viață, spre adevărata plenitu
dine ?...

Mi se poate răspunde, în le
gătură cu „inegalitatea" : doar 
nu este o lege absolută ca doi oa
meni care pășesc alături să repre
zinte valori egale. Un mare om 
de știință se poate căsători cu o 
femeie „oarecare" (vezi Einstein 
și atîția alții) sau, invers, o poetă, 
o actriță, o sportivă de valoare 
și renume poate avea un soț un 
„om de rînd". Exemple există 
și în afara zonei celebrității : un 
medic s-a căsătorit cu o soră, un 
inginerul-șef cu o tehniciană... și 
ce-i cu asta ? Cred însă că aici 
s-ar face o adevărată eroare: nu 
neapărat de valoarea profesio
nală este vorba, ci de valoarea o- 
menească, de bogăția universu
lui interior și în cazuri ca cele 
de mai sus cu atît mai acut se 
pun asemenea probleme. Poate 
exista dragoste fără comunicații 
plurale ? Și, evident, prin comu
nicație nu se înțelege obliga
toriu împărtășirea datelor științi
fice sau strict profesionale, ci 
limbajul comun, care se naște 
în împrejurări comune de viață...

Am întâlnit sceptici sau cinici 
care «nun : mai toate marile iu
biri ale literaturii se termină

prin moartea îndrăgostiților dar 
dacă Romeo și Julieta s-ar fi 
putut căsători și trăi alături pînă 
la sfîrșitul vieții, nu s-ar fi pro
dus între ei măruntele, cotidie
nele dizidențe care întunecă și 
rod ideea de sublim ?

Nu trebuie răspuns la o aseme
nea ,,filozofie“ de trei parale. 
Dar ramîne, cred, adevărat 
faptul că dezvoltarea și întreți
nerea unei iubiri se supune altor 
legi decît nașterea ei. Primei faze 
îi descoperi mai lesne bucuriile 
decît etapei următoare, care se 
consumă în ani și decenii. Dar 
bucuriile acestora din urmă pot fi 
mai adînci și complexe dacă pe
ricolele, „bolile“ dragostei pot fi 
evitate la timp. „Egalitatea" e 
doar unul din aspecte. Strîns le
gat de el este egoismul, lipsa 
responsabilității. Multe rele vin 
din suspiciune din intolerantă 
sau, poate, dimpotrivă, din tole
rante excesive...

Nimeni nu poate pretinde că 
deține remediile acestor primej
dii. Probabil că de aceea, ideea 
de a scrie un „tratat" despre dra
goste ar fi absurdă. De altfel, s-o 
spunem deschis, putini își pot lua 
în această problemă postura de 

superioritate a „sfătuitorului“ pen
tru că, în domeniul omenescu
lui, este cel puțin pretențios să 
afirmi că te ridici, prin definiție, 
deasupra lui...

Dar poate că n-ar strica să mai 
urmărim, din vasta canava a fap
telor cunoscute sau trăite și alte 
fenomene care pot împiedica și 
cel mai nobil dintre sentimente.

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ
— Acum o să trecem la
— Deci, e și Cornelia ________ ___ _
— Da, dar mai întâi aș vrea să-ți prezint și alte cîteva corpuri 

delicte, pe cele mai esențiale. Lucian îi făcut semn lui Frunză. 
Locotenetul-major trecu din spatele scaunului meu la masa de 
lucru. Felul cum umbla cu obiectele de pe birou îmi amintea de 
prestidigitatorul Ioseffini.

— Fabricius avea instalat, în spatele aparatului de radio, un 
aparat de recepție... Trecînd cu Opel-ul său prin dreptul unui 
aeroport militar, iată ce a înregistrat dumnealui, doar la o simplă 
apăsare de buton...

La un alt semn al lui Lucian, Frunză conectă un magnetofon
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interogarea celor doi... 
Busuioceanu aici I

liliput, portativ. De emoție mi se tăie suflarea. In încăpere răsună 
deodată vocea severă a unui comandant:

„Alo, Șoimule, pregătește-te de decolare !“, „Alo, am înțeles, 
să mă pregătesc de zbor", răspundea aviatorul, „Vultur 3, strig? 
comandantul către un aviator ce se găsea în înălțimi, treci la ate
rizare I... Nu forța... Cum mă auzi ?“ Iar din înălțimi răsuna răs
punsul Vulturului : „Am înțeles I Vă aud bine... Merg la ateri
zare...“.

— Treci la semnul următor al benzii, îi ceru Lucian iui Frunză. 
Frunză execută ordinul. Se auzi înregistrat pe bandă de mag
netofon un alt dialog aerian. „Șoimule, răsună glasul unui co
mandant, ține direcția Nord-Vest... Pătratul 35...“. „Am înțeles, 
Stejarule... Țin direcția Nord-Vest.. Pătratul 35...“. „Vezi ținta, 
Șoimule ?“ „Nu, n-o văd“, răspundea glasul învăluit în zgomote 
al aviatorului. „Forțează, Șoimule I Ținta e la trei mii de metri de 
tine“... „Am înțeles, Stejarule ...Merg la interceptare"... „Vezi 
ținta, Șoimule ?“ „Văd ținta, Stejarule ! Merg la atac I".

Frunză deconectă aparatul. Se făcu tăcere în încăpere. Lucian 
mă întrebă dacă am priceput despre ce era vorba în ultima fîșie 
a benzii de magnetofon.

— Cum să nu.. E vorba de un dialog radar — aparat de zbor... 
pămînt-aer...

— Exact... Nu ți-am pus toată banda și mei n-am de gind să 
te țin într-o asemenea audiție... Totuși, aș vrea să știi că tipul 
s-a plimbat pe tot litoralul și, de peste tot, a „colecționat" cîte 
ceva... A înregistrat date strict secrete, de importanță militară. Prin
tre altele, a înregistrat și o convorbire morse, bineînțeles codi
ficată, între un purtător de rachetă și comandantul său... Mai 
vreu să asculți încă o înregistrare, după care o să trecem la actul 
interogatoriului... Sper câ n-ai nimic împotrivă I

— Nu, nu ' sării el.
— Maestro ! i se adresă căpitanul colaboratorului.
Se auzi un fîșîit... Tușea unui bărbat „Mă, Floruț, mă ce te ții 

atât de bățos ?" (E glasul lui Trandafir Busuioceanu — mă lă
muri Lucian). „Nu sînt bățos 1“ se apăra fostul grănicer. „E greu
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la voi, la grăniceri ?" „E greu, dar e frumos". „Tu stai de pază 
la graniță sau la vapoare ?“ Pauză. „Cornelia, încuiat mai e și vii
torul meu cumnat...“. „Ești încuiat ?” se auzi întrebarea tandră a 
domnișoarei Cornelia. „Nu sînt, se apără Floruț, dar... Fac de 
pază în port“, mărturisi, parcă rușinat că nu răspunsese din capul 
locului la întrebare. „La ce vase ai făcut de pază ? Trebuie să fie 
interesant...". „La multe...".

— Oprește ! ordonă Lucian. Treci la următoarea înregistrare. 
Ascultă, ce urmează acum reprezintă cheia întregii afaceri.

„Medium, mă auzi ?" (Vocea, ușor voalată, era a lui Fabricius). 
„Da, te aud 1“ răspunse vocea stinsă a lui Floruț. „îmi vine sâ 
rid“, se auzi glasul pițigăiat al fetei. „Trandafir, dă-o afară pe 
Cornelia'1, porunci Fabricius. „Lasă-ne singuri, Cornelia...“. „Me
dium, mă auzi și mă înțelegi ?“ „Te aud și te înțeleg". „Răs- 
punde-mi, cine-i comandantul tău ?“ „Locotenentul Pădureanu". 
„Cînd ați avut ultima aplicație ?" „Acum o săptămînă...“. „Dă-mi 
ultima parolă I îți poruncesc, dă-mi ultima parolă 1“ „Luceafărul 
de seară..."

— Ne oprim aici, hotărî Lucian, cercetîndu-și ceasul. Am de
pășit timpul destinat audiției... Te-ai lămurit?

Mă uitam cu ochi perplecși la căpitjn și nu știam dacă nu 
cumva, exprimîndu-mi o părere, n-aveam să mă fac de rușine.

— Vrei să mă întrebi ceva ? îmi veni căpitanul în ajutor.
— Parcă... cum să zic... ultima... parcă ar fi vorba de o con

vorbire în stare de hipnoză ? rostii eu ceva mai hotărît.
— Ai ghicit...
— Și de ce aici e cheia problemei ?
— Ai răbdare... Ai să asiști la interogatoriu... Să te uiți atent 

Ia ochii lui Fabricius... dar nu prea mult, rîse Lucian, că altfel, 
cine știe ce s-ar putea să-i destăinui... Frunză, dragul meu, în
cepem... Introdu-1 pe domnul Fabricius. Iar tu, te rog, treci pe 
scaunul din colțul acela I Mai reziști la ritmul unei asemenea 
documentări ?

(Urmare in numărul viitor)
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A PARCURILOR
îndelungata experiență do- 

bînditâ de ansamblurile noas
tre artistice în opera de răs- 
pindire a valorilor muzicale, 
a demonstrat rolul cu totul 
deosebit al genurilor de mani
festări pe care le-aș numi „in
termediare", genuri menite a-i 
pregăti pe tineri pentru sălile 
de concert

Concertele populare, o parte 
a concertelor lecții, concertele 
educative și-au demonstrat dm 
plin utilitatea în crearea unei 
circulații libere și firești între 
cele mai diferite zone ale cul
turii noastre muzicale. Aceste 
forme muzical-educative au 
rolul de a-i dirija pe tinerii iu
bitori de frumos spre capodo
perele artei muzicale, de a le 
îmbogăți fondul aperceptiv 
pentru muzică, de a le înmulți 
cunoștințele, de a-i face în ul
tima instanță să frecventeze 
sala de concerte.

Debutul sezonului estival 
pune din nou în actualitate o 
formă de manifestare artistică 
de îndelungată tradiție în țara 
noastră care poate juca un rol 
hotăritor în opera de educație 
muzicală : concertul de prome
nadă.

Mai mult de un veac, fanfa
rele au desfășurat in țara 
noastră o vastă activitate mu
zicală. în parcurile orașelor, 
ale stațiunilor balneo-climate- 
rice, fanfarele au fost întotdea
una un oaspete așteptat.

Ascultînd valsuri de Strauss 
și IvanoviGi, Serenada lui 
Schubert sau uverturi de ope
re, mii de oameni au dobîndit 
dragoste de muzică, interesul 
de a păși mai tîrziu în sălile 
de concert unde erau progra
mați Bach, Beethoven, Brahms, 
Enescu.

Concertul de promenadă este 
mult răspîndit în țări de ve
che tradiție simfonică. Viena, 
cu celebrul ei public muzical, 
cu marile ei estrade muzicale 
în care își dau întîlnire aele 
mai de seamă personalități ale 
artei sunetelor, cultivă în ace
lași timp cu ardoare „insituția“ 
concertelor de promenadă 
care reprezintă pentru marele 
public un prim și atractiv 
contact cu valorile muzicale.

Dragostea de muzică a cehi
lor poate fi explicată intr-un 
anumit sens prin secularul con
tact stabilit în cadrul unor a- 
semenea manifestări între pu
blic și muzică. Muzica pentru 
instrumente de suflat este larg 
răspîndită în S.U.A. Acuțn cițj- 
va ani ne-a vizitat o formație 
a studenților din Michigan 
rare ne-a demonstrat la ce 
înălțimi artistice poate ajunge 
o asemenea formație.

în ultimii ani concertele de 
promenadă organizate de fan
farele noastre militare au tre
zit largi ecouri. Există in pre
zent în tara noastră toate con
dițiile unor reale stagiuni în
chinate acestor forme concer- 
tistice. In afara fanfarelor mi
litare care desfășoară o multi
plă activitate în multe orașe 
ale tării, ființează un impună
tor număr de ansambluri de 
amatori. După datele pe care 
le avem la dispoziție numai la 
ultimul concurs destina* ama
torilor s-au prezentat 480 de 
asemenea formații, multe din
tre ele dovedindu-se caoabile 
a tălmăci piese de majoră im
portanță artistică. Intr-unele

întreprinderi (ca, de pildă, Ate
lierele „16 Februarie“ din Cluj) 
s-au creat condiții pregătirii 
unei a doua formații de fan
fară din rîndul elevilor școli
lor profesionale.

Un documentat articol des
pre acest gen de muzică — 
scris acum cîtva timp de artis
tul emerit D. Ieremia, demon
stra printre altele necesitatea 
reînvierii tradițiilor fanfarelor 
școlare (care pot avea un rol 
însemnat în atragerea tineretu
lui către practica muzicală, 
prin însușirea tehnicii instru
mentelor) precum și necesita
tea cultivării unor asemenea 
instrumente în școlile populare 
de artă.

Fișierele Uniunii Compozito
rilor înregistrează, de aseme
nea, an de an, noi și noi lu
crări originale și interesante 
transcripții închinate acestor 
ansambluri instrumentale.

Există, deci, în multe din ora
șele țării, toate condițiile or
ganizării (înGă în cursul aces
tui an) a unei stagiuni esti
vale de concerte.

Inițiate prin strădaniile co
mitetelor raionale pentru cul
tură și artă, aceste concerte 
trebuie să aibă înainte de 
toate periodicitate și un pro
gram capabil să răspundă unor 
deziderate educative.

Esențial în momentul de față 
este să trecem la organizarea 
unei asemenea stagiuni. Vor 
apare atunci cu certitudine 
idei de programe, noi formații, 
precum și piesele originale și 
transcripțiile necesare unor a- 
semenea manifestări atractive 
și instructive.

IOSIF SAVA

k

r.v? CRONICI • ROMAN FOILETON

Am citii recent o discu- 
pra spectacolelor 
le, dori și asupra 

celui pus dc dumneavoas
tră în scenă. Discuțiile e- 

•ro și contra, dar 
e ml se parc esen- 
este faptul efi opi- 

exprimate depășeau
•

— Nu di«cut despre ce
lelalte spectacole pcnlrn 
că nu le-am văzut. Dis
cut despre al meu. El a 
reprezentat dupft cum 
știți un foarte important 
succes dc public și de 
presă stirnlnd. citcodata. 
șl oarecare împotrivire, 
lipsită dc forțfi și dc ar
gumentație Intelectuală. 
Uneori precaritatea inte
lectual- atingea culmi 
antologice, dar in sfîrșit... 
Restituirea unor autori 
în toată complexitatea 
lor este un act dc mult 
prea marc seriozitate ca 
s& țină scama dc mici la
mentări : această restitui
re c ireversibilă. Politica 
culturală înseamnă toc
mai recuperarea și reda
rea acestor mari autori 
publicului. Lista lor este 
foarte mare. Teatrul nos
tru arc intenția dc a re
lua și alte piese ale lui 
Caragiale. Replica ex
trem dc liniștită a teatru
lui este de a Include 
„Scrisoarea pierdută" în 
repertoriu. O voi lucra 
eu — sau Andrei Șerban, 
sau împreună. Ori, poate, 
Liviu Ciulei. Oricum nu 
toți trei împreună. Ba 
cred că, mai degrabă, se
parat vom continua 
ceaslă muncă dc asanare.

n-

— Vfi referiți deci la 
modul de a gîndi teatrul 
și nu la conceperea unui 
spectacol cu intenții pole
mice.

— Un spectacol, în cli
pa în care este polemic 
cu altul, riscă să se des
cifreze în carnea Iul, în 
structură, urmele unui 
scop destul de neintere- 
sant. dc degradant. Nu 
trebuie polemizat nicio
dată în spectacol — așa 
cum Ciulei n-a polemizat 
cu nimeni 
„Cum vă

cînd a făcut 
place", 

cum nu o voi face 
eu în montarea 
cu vișini". Artistul 
buie să fie riguros 
de demonstrația pe 
și-o propune.

— In plan teoretic 
clarația dumneavoastră 
este foarte frumoasă și, 
evident, ne bucură pe 
noi ca și pe toți specta
torii pe care vi-i doriți. 
Mișcarea noastră teatrală 
are oameni de mare pres
tigiu cultural atit între 
vîrstnici cît și între cei 
mai tineri. Aceștia își fac 
dovada capacității lor în 
spectacole remarcabile. 
Dar ele nu sînt atit de 
dese pe cît am dori și pe 
cît ar fi de firesc. Poate 
că este vorba de fapt de 
repertoriu...

— La noi ideea de re
pertoriu complex, nu o 
dată, a fost compromisă 
de foarte mulți regizori 
neprofesioniști. Un act 
de alegere a unui reper
toriu nu este un act mon
den — cl unul de mult 
mal mare. mai adîncă 
semnificație trebuie să 
fie un act organic, vital. 
Ani de zile au fost doriți 
anumiți autori — ei 
s-au jucat. Apoi, a

Așa 
nici 

„Livezii 
tre- 
față 
care

de-

crpuf o întreacă 
mic de nume 
în spectacole 
false.

— Au fost 
neașteptate — 
la oameni de

— Nu atit 
late. Tn alcătuirea 
repertoriu, clementul 
arbltrnr trebuie s» 
tolal anulat. î’n reperto- 
rin reprezenită un act de 
confesiune șl de alegere 
— presupune un program 
estetic de o fantastică ri
goare. Estetica Iul ..Plc- 
colo tcatro" — refuză 
de exemplu un spectacol 
cu „Marat — Sade" din 
care Pcter Brookc a fă
cut unul strălucit. De cc 
a pus Mony Ghclcrtcr 
Dilrcnmatt și loncsco ? 
Din răsfăț modern sanc
ționat prin eșec.

— în marc, ce spuneți 
este adevărat, dar îmi 
permit să exceptez de la 
această regulă marile 
personalități. E cam pu
țin să le acordăm o sin
gură coardă, fie ca și cea 
mai în „afinitățile elec
tive".

rplde- 
ilnstrr — 
nu o dati

și eșecuri 
venite de 

talent.
de neaștep- 

unul 
dc 

fie

I
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panon stilizai, sau grlu 
adevărat unduind pe sce
nă, nu Înseamnă stilizare 
sau naturalism ci doar o 
varietate dc coduri — voi 
putea acționa cu senti
mentele. cu • 'firile perso
najelor in alic condiții, 
dc la începui, bazindu-mă 
pe o altă calitate, pe o 
alt» semnificație a reac
ției spectatorului.

-- Vfi acord tot credi
tul, dar oare toate aces
tea sînt In spiritul Iul 
Cehov ?

— Evident, numai în 
spiritul Iul Cehov. Țoale 
elementele unui spectacol 
trebuie să contribuie la 
captarea atenției spec
tatorului. Cuvîntul „aten
ție" c școlăresc. Semnifi
cația e mult mal profun
dă. II întrebuințez în loc 
de... Atenția — iată unul

- Dnr 
valoarea 
tacolului 
spectacol 
cod 
nea publicului

— Ba da ! „Trolllus" — 
a avut marc succes dc 
public.

— „Trolllus" este un 
gen dc spectacol foarte 
bun. Dar la „Duminică 
la ora 6" — am văzut cu 
tristețe oameni plccînd 
din sală. Cred efi proce
sul acesta spectacol — 
masă dc spectatori — 
procesul comunicării, este 
mai complicat, mal înde
lungat.

— Mal mult decît 
Se fluiera. Asta era for 
midahil. Ml-a făcut o plă
cere Imensft. Pentru pri
ma oară după mulți, 
mulți ani publicul își

nu întotdeauna 
ridicată a spee- 

— mai ales 
cu un anumit 

determină adeziu-

atît.

ral fiind, să la șl marele 
premiu la un festival la 
care capodopere do ale 
Iul Antonioni sau Bres
son — au fost lipsite de 
acest drept. Totuși. in 
eluda acestor deghizări și 
împrumuturi temporale, 
drumurile sînt împărțite, 
ireconciliabile, și asta 
pentru o lungă perioadă 
istorică.

Se poate imagina totuși 
un cinematograf în afara 
publicului ? Categoric nu. 
șl este o inepție la fel de 
mare ca șl cînd ai căuta 
ascunse valori estetice 
în „Mongolii". O să mă 
întrebați — ce se poate 
face ?

Nu trebuie uitat 
procentul de spectatori 
filmelor de artă crește 
mod neîncetat. Există 
rupere, o separație 
conștiința publicului c 
terminată de acțiuni care 
la început păreau cu to
tul șl cu totul utopice șl 
a căror eficiență s-a de
monstrat pur șl simplu 
uluitoare în timp. Am în
tîlnit în întreaga Franță, 

orășele de 
formidabilă 
cinccluburi 
pe ncrăsu-

că 
i ai 
• in 

o 
în 

dc-

clnc- 
spre 
sînt 

ar

brașoveni

in excursii

— Un marc regizor ca 
și un mare actor, dincolo 
de credințele sale organi
ce și dc aderențele sale 
determinate, se recunoaș
te șl prin amploarea zo
nei dc repertoriu in care 
acționează liber șl re
laxat.

— Și în care publicul îl 
urmează...

— Actualul contact nu- 
blic-scenă este — să o 
spunem deschis — aproa
pe un contact mort. Con
tactului amabil. plăcut, 
agreabil trebuie să i se 
substituie un contact sa
cru. de transă (să ne în
țelegem : vorbesc despre 
spectatorul implicat, des
pre forța teatrului de-al 
implica și. desigur nu 
pînă la a-1 anula), un 
contact de conștiințe re
levate reciproc. Teatrul 
șocurilor și teatrul vio
lenței este doar o cale, 
deloc, de disprețuit. Umo
rul violent, cu implicații 
atroce, este o altă cale pe 
care am încercat să o 
practic, mal mult în ulti
mele mele spectacole. In 
„Livada cu vișini". în 
spiritul aceluiași contact 
electric între scenă și pu
blic. voi încerca un lucru 
extrem de simplu, poate 

care 
l-am încercat pînă acum, 
să transfer aerul de pe 
scenă, impregnat de toate 
senzațiile personajelor, 
în sală. Pentru asta, voi 
recurge în decor, cu aju
torul unui mare pictor 
scenograf — Paul Bort- 
novski. la elemente vio
lent naturaliste, care vor 
căuta să scoată senzațiile 
din zona lor abstractă șl 
să Ie transfere într-o 
zonă concret-pipăibilă, 
respirabilă. Odată stabilit 
acest cod — pentru că un

cel mai greu pe

din lucrurile cele mai 
importante pentru care 
nici un efort nu e dc pri
sos. O parte a publicului 
are o indiferență funcia
ră, iar poziția regizorului 
trebuie să fie de la în
ceput de mare fermitate 
și intoleranță. Trebuie să 
vrem tot timpul ca pri
mul lucru ce trebuie să-l 
lase oricare spectator la 
garderobă este această 
indiferentă extrem de a- 
grcabilă, care ii face 
(...pe spectatorul pasiv) să 
suporte prostiile fără in
dignare iar lucrurile fru
moase fără patos.

— Nu vi se pare că ju
decați publicul, chiar și 
această parte a lui la 
care vă referiți, prea as
pru ?

— Deloc. Vina publi
cului e mult mai mică 
decît o credem noi. și cît 
există în 
ne interesează doar 
fenomen de sociologie 
gustului. El este 
imediat 
cod dar pentru asta 
buie să i se propună ter
menii unui pact adecvat, 
solicitant.

mod obiectiv, 
ca 

a 
dispus 

să accepte alt 
tre-

i manifesta precis opoziția 
și fluiera. Și în același 
timp o altă parte a sălii 
— dădea replica și aplau- 

i da. E cel mai palpitant 
I dialog pe care l-am stîr- 

nit vreodată. Și cel mal 
trist lucru e faptul că 
după ce filmul a început 
să ia premii internațio
nale anumiți spectatori 
pe care ne place să-i nu
mim specializați se între
ceau în laude. Era o 
prostie întoarsă pe dos 
strălucind mai viu.

în sfîrșit. nu cred că 
dumneavoastră ignorați 
procesul istoric al acce
sului la cultură. Sigur că 
e un proces îndelungat. 
Dar iată, dumneavoastră 
îmi spuneți că judec pu
blicul prea aspru. Dimpo
trivă. am în cl o încre
dere totală, aproape mis
tică. Și pentru că ați po
menit de filmul meu...

— Atît de discutat și 
atît de premiat...

— Da. dar nu 
vreau să vorbesc 
despre asta. In cinemato
grafie lucrurile se com
plică. în întreaga cinema
tografic mondială — ci- 
ncmatograful-distracțic ȘÎ 
cinematograful-artă se 
separă net. E adevărat 
că se împrumută foarte 
multe arme dintr-o tabă
ră în alta pentru a se 
continua această coexis
tență care s-ar vrea paș
nică. Lelouche care a 
luat premiul la Cannes și 
care practică un cinema
tograf fără idei și near
tistic, a împrumutat din 
arsenalul filmului-artă 
toate mijloacele plastice 
pentru deghizare. Deghi
zarea l-a reușit de minu
ne pentru că în afară de 
succesul de public pe 
care l-a avut, șl pe drept 
cuvînt, a reușit — deglii-

mai 
acum

în obscure 
provincie o 
mișcare dc 
care asimilau . 
flate șl la un remarcabil 
nivel critic — opere ale 
Iul Bresson. Godard sau 
Skolimowski. In întreaga 
Europă acțiunea de ex
tindere a cinccluburllor
a căpătat un marc avînt. 
Publicul acestoi* clneclu- 
buri reprezintă nucleurl 
ale viitorului public. Ci
nematograful — după pe
rioada de geniu spontan 
de început, în care spec
tacolul estetic se îmbina 
riguros cu spectacolul de 
public, trebuie să-și re
găsească din nou publi
cul pierdut șl fascinat 
doar de miracolul tehnic 
al reconstituirii.

— Cleopatra ! 
— Tncepînd

„Cleopatra" șl sfîrșind cu 
Lclonehe. Reconstituire 
nu înseamnă reconstitui
re de cetăți romane ci și 
dc mituri, mcrgînd pînă 
la mituri sentimentale, 
de care noi, în nevoia 
noastră de agreabil și 
neproblematic o avem în
totdeauna. Dar. în același 
timp, cinematografele de 
încercare se extind 
ce în ce în Europa. 
Paris există — pentru 
moment — vreo 20 de 
cinematografe de eseuri 
— unde întotdeauna săli
le sînt arhipline și la pre
țuri destul dc ridicate.

— Dar și la noi, sălile 
„Cinematecii" sînt pline. 
Mi-amintesc extraordina
ra afluență de public la 
acel ciudat si dificil film 
al lui Fellini „8 și jumă
tate"

— Personal cred că 
după epoca de genialitate 
spontană și după o decă
dere 
vreo 30 de ani. 
cum, în acest timp, cine
matograful începe să ca
pete conștiința existen
ței lui.

— Mă întreb totuși și 
eu — în rînd cu toată lu-

mea — de ce pașii 
matografiei noastre 
cinematograful-artă 
atît de timizi. Poate 
trebu’ ca mai multe per
sonalități regizorale să-și 
îndrepte ochii spre a 7-a 
artă. Ar trebui să înce
pem o lunșfi discuție des
pre scenariu...

— Scenariu ! Ar trebui 
să se înțeleagă odată că 
marii cin. »ști n-au avut 
ca mari scenariști mari 
scriitori. Nici nu există 
„mari scenarlștl-scrlitorl" 
— ci numai foarte bune 
Idei dc scenariu. Un 
mare scriitor poate oferi 
un mare pretex» 
dar mal rar un mare sce
nariu.

— Probabil că totuși 
nu-1 ușor să ai bune idei 
de scenariu. Sau n-avem 
mari regizori. Cred că nu 
intenționați sfi lăsați 
„Duminică la ora 6" uni
ca întîlnire 
După pasiunea cu 
discuți despre el, 
crede.

— Nu. desigur. Vreau 
să fac „Baltagul". între
prinderea este însă fun
damentală — așa incit, 
despre aceasta vom putea 
discuta abia după un 
timp.

— Iată o discuție pe 
care o aștept cu justifi
cată nerăbdare.

sfi

cu filmul, 
care 
n-aș

Brașovul este nu numai un puternic 
centru de atracție turistic, dar și un 
oraș in care pasiunea drumeției se trans
mite din generație în generație, de la 
cea mai fragedă vîrstă. Proiectele de 
excursie pentru vacanța care se apro
pie confirmă din plin pasiunea turis
tică a celor mai tineri brașoveni.

In vara aceasta, aproape 23 000 de e- 
levi din oraș vor beneficia de farmecul 
dc ncegalat al excursiilor. Ii vom în- 
tîlni în poiene și păduri, pe cărări dc 
munte și pe malurile apelor, la cabanele 
de pe creste, ori în corturi, în orașele 
și satele regiunii. Dar îi vom Intîlni și 
în nordul Moldovei, în Maramureș, pe 
litoralul Mării Negre și po străzile 
Bucureștiului, pentru că itinerariile sta
bilite, pentru fiecare grup de excursio
niști, allele decît în anii trecuți, au în 
vedere cunoașterea întregii țări.

In raza orașului au fost stabilite și 
8 baze turistice — la Codlea, Bran, 
Predeal și în școlile generale din apro
pierea gării — pentru vizitatorii din 
celelalte localități. Ele sînt deja în curs 
de amenajare ; vor fi deservite de ghizi 
competenți, excursioniștii vor găsi aici 
harta turistică a orașului, vor putea 
primi informații prețioase privind obiec
tivele propuse a fi vizitate.

SMARANDA JELESCU

din 
La

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ

care durează de 
abia a-

O producție a

cinematografic București

studioului

Lecție de canto la Școala populară de artă din Baia Mare

MAIORUL Șl MOARTEA

Scenariul : Ion Băieșu,

Alexandru Boiangiu

POATE F! EVITATA

INEGALITATEA lì CĂSNICIE
(Urmare din pag. I)

scriu în alte conduite și pretind 
alt tratament..

Am întîlnit adeseori tineri a că
ror relație, deși întemeiate pe cel 
mai nobil și puternic sentiment, 
trece printr-o „criză". Acestora îți 
vine să le spui : „de vreme ce va 
iubiți cu adevărat, totul se va re
zolva“. Și poate chiar așa este. 
Uneori, cel mai adesea. Dar cred 
că n-ai dreptul să te rezumi la a- 
cest „sfat", sînt cazuri cînd un 
ochi atent poate sesiza pricina 
crizei, și căile precise (mai mult 
sau mai puțin precise, să nu uităm 
că avem de-aface cu fenomene 
foarte delicate și individualizate), 
prin care aceasta ar putea fi de
pășită.

Vreau să mă opresc azi la pro
blema frecvent întîlnită a „egali
tății“- La prima vedere enunțu’ 
poate surprinde. Toate legile 
noastre sociale și morale au des
ființat definitiv străvechea inega
litate a femeii. Do degulă doi ti
neri îndrăgostiți își au azi pro
priile lor personalități, propriile 
lor drumuri în viață. Și sen
timentul se poate crea în mod 
firesc, „de la egal la egal", A-

tunci de ce și sub ce formă se 
produce inegalitatea ?

Despre cauze se poate discuta 
mai lesne. în definitiv cine nu 
știe că în noile realități sociale, 
continuă să supraviețuiască, 
multă vreme, unele deprinderi 
vechi ? Ideea „superiorității băr
batului", chiar dacă nimeni nu o 
mai susține azi teoretic, este prea 
înrădăcinată în anumite prejude
căți sau manifestări, pentru a pu
tea fi subestimată...

Dar să ne referim mai degrabă 
la manifestări. Iată cazul tînăru
lui A. D. din Oradea cu care 
am vorbit multe ore, despre ne
înțeleasa sa „dramă". Este o po
veste... clasică, dar nu evitînd 
„banalul" putem ajunge la ade
văruri. fiindcă vai — adevărul e 
de multe ori banal (și e bine că-i 
așa I) Acest tinăr se căsăto
rise din dragoste cu o tovarășă 
de muncă (ambii erau muncitori 
la o fabrică de confecții) și dra
gostea cea mai vie și adîncă mai 
continuă să caracterizeze relația 
lor. Dar, puși în situația să evo
lueze pe plan profesional și cul
tural. să se ridice la o nouă stare 
intelectuală, specifică exigențe
lor enocii noastre, au hotărît de 
comuti acord, să dea prioritate.„

Regia : Alexandru Boiangiu

drumului bărbatului . Nimic re
probabil pînă aici: cel care și-a 
continuat studiile cel dintîi a 
fost el, cel care a descoperit fru
musețea unor noi orizonturi a 
fost tot el... Numai că, între timp 
„El" a căpătat majuscule... S-a 
simțit superior. Și a privit, cu un 
condescendent regret, „rămîne- 
rea ei în urmă". „Ea“ s-a simțit 
jignită (i s-au oferit destule pri
lejuri 1). Decalajul a crescut și 
niciunul nu s-a mai gîndit că 
ar putea fi redus, anulat, prin- 
tr-un efort al ambilor. De fapt e- 
fortul fusese comun la început, 
căci pe măsură ce A. D. lupta 
pentru ridicarea și afirmarea sa, 
tînăra lui soție acoperea... „spatele 
frontului" adică îi crea lui con
dițiile unei munci cît mai împli
nite, lipsite de „măruntele" griji 
ale casei. Femeia fusese părtașa 
eforturilor lui, dar nu mai era 
beneficiara noilor sale bunuri spi
rituale... Apoi, urmase „îndîrji- 
rea" ei... Era de ajuns s-o cu
noști ca să-ți dai seama că avea 
același drept și aceeași capacitate 
de a parcurge drumul realizat de 
cl. Numai că se crease senzația 
că ea înaintează singură dacă nu 
chiar împotriva lui. Există un 
fel de „ciudă" reciprocă, în care 
s-au infiltrat lesne gelozia și sus
piciunea... Cred însă că în acest 
caz se poate vorbi de hapy-end... 
Fiindcă am avut senzația lim- 
nede, discutînd și cu tovarășii lor 
de muncă, că după „criză" greșe
lile și îndatoririle fiecăruia deve
niseră mai limpezi iar sentimentul 
lor aproape amenințat n-a făcut 
decit să se întărească.

Spunem tînărului: „iubește, fii 
constant în dragostea ta, evită 
capcana falselor relații și falselor 
sentimente de trăinicia senti
mentului tău". Acesta e, intr-a
devăr, un minunat început. Dar 
mai departe ? Prin faptul că o 
iubire este curată și deplină și 
trainică, înseamnă că s-au găsit 
implicit și căile spre împlinire 
în viață, spre adevărata plenitu
dine ?...

Mi se poate răspunde, în le
gătură cu „inegalitatea" : doar 
nu este o lege absolută ca doi oa
meni care pășesc alături să repre
zinte valori egale. Un mare om 
de știință se poate căsători cu o 
femeie „oarecare" (vezi Einstein 
și atîția alții) sau, invers, o poetă, 
o actriță, o sportivă de valoare 
și renume poate avea un soț un 
„om de rind". Exemple există 
și în afara zonei celebrității : un 
medic s-a căsătorit cu o soră, un 
inginerul-șef cu o tehniciană... și 
ce-i cu asta ? Cred însă că aici 
s-ar face o adevărată eroare: nu 
neapărat de valoarea profesio
nală este vorba, ci de valoarea o- 
menească, de bogăția universu
lui interior și în cazuri ca cele 
de mai sus cu atit mai acut se 
pun asemenea probleme. Poate 
exista dragoste fără comunicații 
plurale ? Și, evident, prin comu
nicație nu se înțelege obliga
toriu împărtășirea datelor științi
fice sau strict profesionale, ci 
limbajul comun, care se naște 
în împrejurări comune de viață...

Am întîlnit sceptici sau cinici 
care smin : mai toate marile iu
biri ale literaturii se termină

prin moartea îndrăgostiților dar 
dacă Romeo și Julieta s-ar fi 
putut căsători și trăi alături pînă 
la sfîrșitul vieții, nu s-ar fi pro
dus între ei măruntele, cotidie
nele dizidențe care întunecă și 
rod ideea de sublim ?

Nu trebuie răspuns la o aseme
nea „filozofie" de trei parale. 
Dar rămîne, cred, adevărat 
faptul că dezvoltarea și întreți
nerea unei iubiri se supune altor 
legi decît nașterea ei. Primei faze 
îi descoperi mai lesne bucuriile 
decît etapei următoare, care se 
consumă în ani și decenii. Dar 
bucuriile acestora din urmă pot fi 
mai adînci și complexe dacă pe
ricolele, „bolile" dragostei pot fi 
evitate la timp. „Egalitatea" e 
doar unul din aspecte. Strîns le
gat de el este egoismul, lipsa 
responsabilității. Multe rele vin 
din suspiciune din intoleranță 
sau, poate, dimpotrivă, din tole
ranțe excesive...

Nimeni nu poate pretinde că 
deține remediile acestor primej
dii. Probabil că de aceea, ideea 
de a scrie un „tratat" despre dra
goste ar fi absurdă. De altfel, s-o 
spunem deschis, puțini își pot lua 
în această problemă postura de 

superioritate a „sfătuitorului“ pen
tru că, în domeniul omenescu
lui, este ccl puțin pretențios să 
afirmi că te ridici, prin definiție, 
deasupra lui...

Dar poate că n-ar strica să mai 
urmărim, din vasta canava a fap
telor cunoscute sau trăite și alte 
fenomene care pot împiedica și 
cel mai nobil dintre sentimente.

— Acum o să trecem la
— Deci, e și Cornelia _______ ___ _
— Da, dar mai întîi aș vrea să-ți prezint și alte cîteva corpuri 

delicte, pe cele mai esențiale. Lucian îi făcut semn lui Frunză. 
Locotenetul-major trecu din spatele scaunului meu la masa de 
lucru. Felul cum umbla cu obiectele de pe birou îmi amintea de 
prestidigitatorul Ioseffini.

— Fabricius avea instalat, în spatele aparatului de radio, un 
aparat de recepție... Trecînd cu Opel-ul său prin dreptul unui 
aeroport militar, iată ce a înregistrat dumnealui, doar la o simplă 
apăsare de buton...

La un alt semn al lui Lucian, Frunză conectă un magnetofon
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interogarea celor doi... 
Busuioceanu aici !

liliput, portativ. De emoție mi se tăie suflarea. In încăpere răsună 
deodată vocea severă a unui comandant:

„Alo, Șoimule, pregătește-te de decolare 1“, „Alo, am înțeles, 
să mă pregătesc ele zbor“, răspundea aviatorul, „Vultur 3, strig? 
comandantul către un aviator ce se găsea în înălțimi, treci la ate
rizare I... Nu forța— Cum mă auzi ?“ Iar din înălțimi răsuna răs
punsul Vulturului: ,.Am înțeles I Vă aud bine... Merg la ateri
zare...“.

— Treci la semnul următor al benzii, îi ceru Lucian lui Frunză. 
Frunză execută ordinul. Se auzi înregistrat pe bandă de mag
netofon un alt dialog aerian. „Șoimule, răsună glasul unui co
mandant, ține direcția Nord-Vest... Pătratul 35...". „Am înțeles, 
Stejarule... Țin direcția Nord-Vest.. Pătratul 35...". „Vezi ținta, 
Șoimule ?“ „Nu, n-o văd“, răsnundea glasul învăluit în zgomote 
al aviatorului. „Forțează, Șoimule I Ținta e la trei mii de metri de 
tine“... „Apn înțeles, Stejarule ...Merg la interceptare“.,. „Vezi 
ținta, Șoimule ?“ „Văd ținta, Stejarule ! Merg la atac 1“.

Frunză deconectă aparatul. Se făcu tăcere în încăpere. Lucian 
mă întrebă dacă am priceput despre ce era vorba în ultima fîșie 
a benzii de magnetofon.

— Cum să nu.. E vorba de un dialog radar — aparat de zbor... 
pămînt-aer...

— Exact... Nu ți-am pus toată banda și nici n-am de gînd să 
te țin într-o asemenea audiție... Totuși, aș vrea să știi că tipul 
s-a plimbat pe tot litoralul și, de peste tot, a „colecționat" cîte 
ceva... A înregistrat date strict secrete, de importanță militară. Prin
tre altele, a înregistrat și o convorbire morse, bineînțeles codi
ficată, între un purtător de rachetă și comandantul său... Mai 
vreu să asculți încă o înregistrare, după care o să trecem la actul 
interogatoriului... Sper că n-ai nimic împotrivă I

— Nu, nu ! sării el.
— Maestro ! i se adresă căpitanul colaboratorului.
Se auzi un fîșîit... Tușea unui bărbat „Mă, Floruț, mă ce te ții 

atit de bățos ?" (E glasul lui Trandafir Busuioceanu — mă lă
muri Lucian). „Nu sînt bățos 1“ se apăra fostul grănicer. „E greu
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la voi, la grăniceri ?" „E greu, dar e frumos". „Tu stai de pază 
la graniță sau la vapoare ?" Pauză. „Cornelia, încuiat mai e și vii
torul meu cumnat...". „Ești încuiat ?“ se auzi întrebarea tandră a 
domnișoarei Cornelia. „Nu sînt, se apără Floruț, dar... Fac dc 
pază în port“, mărturisi, parcă rușinat că nu răspunsese din capul 
locului la întrebare. „La ce vase ai făcut de pază ? Trebuie să fie 
interesant...“. „La multe...“.

— Oprește! ordonă Lucian. Treci la următoarea înregistrare. 
Ascultă, ce urmează acum reprezintă cheia întregii afaceri.

„Medium, mă auzi ?" (Vocea, ușor voalată, era a lui Fabricius). 
„Da, te aud 1“ răspunse vocea stinsă a lui Floruț. „îmi vine să 
rid“, se auzi glasul pițigăiat al fetei. „Trandafir, dă-o afară pe 
Cornelia**, porunci Fabricius. „Lasă-ne singuri, Cornelia...“. „Me
dium, mă auzi și mă înțelegi ?“ „Te aud și te înțeleg". „Răs- 
punde-mi, cine-i comandantul tău ?“ „Locotenentul Pădureanu". 
„Cînd ați avut ultima aplicație ?" „Acum o săptămînă...“. „Dă-mi 
ultima parolă I Iți poruncesc, dă-mi ultima parolă 1“ „Luceafărul 
de seară..."

— Ne oprim aici, hotărî Lucian, cercetîndu-și ceasul. Am de
pășit timpul destinat audiției... Te-ai lămurit ?

Mă uitam cu ochi perplecși la căpitan și nu știam dacă nu 
cumva, exprimîndu-mi o părere, n-aveam să mă fac de rușine.

— Vrei să mă întrebi ceva ? îmi veni căpitanul în ajutor.
— Parcă... cum să zic... ultima... parcă ar fi vorba de o con

vorbire în stare de hipnoză ? rostii eu ceva mai hotărît.
— Ai ghicit...
— Și de ce aici e cheia problemei ?
— Ai răbdare... Ai să asiști la interogatoriu... Să te uiți atent 

la ochii lui Fabricius... dar nu prea mult, rîse Lucian, că altfel, 
cine știe ce s-ar putea să-i destăinui... Frunză, dragul meu, în
cepem... Introdu-1 pe domnul Fabricius Iar tu, te rog, treci pe 
scaunul din colțul acela 1 Mai reziști la ritmul unei asemenea 
documentări ?

(Urmare in numărul viitor)
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EUGEN BARBU (scrii
tor, autorul cronicii spor
tive din „Luceafărul").

AZI ULTIMUL ACT 1N CAMPIONATUL DE FOTBAL
să cîștigc SCURTE ȘTIRII

I
asistent. !

!
i
I

BUCUREȘTIULpentru orice eventualitate,

1. Acest final de cam
pionat a fost ca un ardei

și sportivitatea 
cîte ceva.

(scrii- 
de fot-

MANTU 
ziarului

ION BÂÎEȘU 
tor. cronicarul _ _
bal a) ziarului „Munca").

CRISTIAN 
(cronicar al 
„Sportul popular").

PĂSTRA ȚI,

I. A fost un campionat 
mizerabil, lipsit de orice 
interes competițional din 
cauza Întreruperilor, din 
cauza oscilațiilor de formă 
ale echipelor. Sigur câ ac
tul final pare foarte dra
matic dacă ne gindim la 
disputa directă dintre Di
namo și Rapid. Dar mi se 
pare că oricine ar cîștiga

dacțio din cauză de olteni. 
Realul și numai Realul, 
fiindcă altminteri priete
nul meu Băieșu, va arunca 
stiloul în Dîmbovița și se 
va apuca de țintar împreu
nă cu fiul său Radu — 
și cu pe margine.

1. Un final de campio
nat cu încetinitorul, care 
pune problema apropierii 
echipelor noastre de pre
gătirea fizică a marelui 
fotbal. Cred că regruparea 
din final s-a realizat sub 
bagheta... oboselii.

2. Rapid a demonstrat 
încă o dată că este o „ma
re" echipă, izbutind să ne 
ofere acest final suspense. 
mai tare ca „zece negri 
mititei". Sint convins că 
fantezia Rapidului nu s-a

cu. Marian, Todor — arc 
inimă slabă și nu 
suporta tensiunea 
dc minute a unui meci : 
dar nici să nu deschidă 
radioul n-ar putea rezista. 
Cind joacă Rapidul, omul 
so închide singur în beci. 
La sfîrșit, îl anunță nevas
ta : Ieși, c-au bătut 1 Pen
tru el, pentru ceilalți, pen
tru ei înșiși — Dan, Du
mitriu ct comp, vor cîștiga 
la Ploiești. Alte argumen
te : gazdele n-au om care

1. Final interesant prin 
faptul că echipa campioa
nă va fi desemnată abia 
astăzi. în ultima etapă. 
Interesant și pentru că nu 
este exclus să asistăm și la 
o marc „lovitură de tea
tru" care să transfere „car-

• Aslâzi se desfă
șoară jocurile ultimei 
clape a campionatului 
categoriei A la fotbal. 
Derbiul clapei se di
spută In Ploiești, unde 
Petrolul Ploiești pri
mește vizita echipei 
Rapid București princi
palii pretendentă In 
titlul din acest an.

în Capitală, pe sta
dionul „23 August“, se 
vor disputa două jocuri 
după următorul pro
gram : ora 15.30 : Pro
gresul Bucureșli-Uni- 
versitatea Craiova : ora 

Dinamo-U. T.

ȘI LACRIMILE

FANUȘ NEAGV (scrii
tor. cronicarul dc fotbal 
al „Scinteli tineretului“).

IO AN CHIRILA (cro
nicarul de fotbal al re
vistei „Sport").

ION GHIȚULESCU 
(crainic reporter spor
tiv al Radioteleviziunii).

GHEORGHE MITROI 
(cronicarul sportiv al 
„Vieții studențești").

ȘI FLORILE,

ZERO LEI, ZERO BANI
(Urmare din pag. I)

nu 
în

acest campionat îl cîștigă 
din pricina slăbiciunii ce
lorlalți.

2. Pentru cît dc cît con
stanța formei — Rapidului, 
cu mențiunea că și Dina- 
mo merită un salut pentru 
ambiția, dîrzenia de care 
a dat dovadă în urmărirea 
liderului.

1. îmi place, fiindcă mai 
seamănă cît de cît a fot
bal. Asta, în ceea ce pri
vește lupta pentru titlu. 
Despre alde zeamă lungă, 
nimic. Regret că regula
mentul e așa cum e și nu 
prevede căderea a patru 
sau cinci echipe. Am fi 
scăpat de încă vreo două- 
trei duzini de jucători de... 
duzină.

2. Realul. Fără doar și 
poate Pentru că trebuia 
să-l_ cîștige mai de mult, 
pentru că a condus pluto
nul trei sferturi din timp, 
silindu-1 să dea în trap 
cînd îi venea să se culce 
în marginea șanțului, pen
tru că fără titlu, Dumitriu, 
Ionescu. Dan și toți băieții 
ăia despre care am scris 
că nu vor mai putea in
tra în Grant. iar eu nu 
voi mai putea intra în re-

la un borș foarte slab. 
Pentru faptul că ne pișcă 
pe limbă și ne trezește din 
apatie, disputa Rapid— 
Dinamo este totuși o fe
ricire pe capul spectatori
lor. închipuiți-vă ce s-ar 
fi întimplat dacă se cu
noșteau și rctrogradații și 
campionii acum 2—3 eta
pe. Ultima duminică a 
campionatului ar fi fost 
o înmormîntare. Așa însă, 
iată-ne trăind azi groazni
cele clipe alături de Ra
pid sau Dinamo. după o 
săptămînă de coșmaruri. 
Nu ne e ușor nici nouă, 
spectatorilor...

2. Prima șansă aș acor
da-o, totuși. Rapidului, 
care are două puncte a- 
vans și joacă cu o echipă 
dezinteresată. Așa cum nu 
se pune la îndoială 
victoria lui Dinamo asu
pra arădenilor tot așa n-aș 
pune la îndoială nici vic
toria Rapidului în fața Pe
trolului. Ploieștenii nu și-ar 
putea dori o victorie din 
nici un alt motiv decît 
pentru a avea cinica satis
facție de a intra în „isto
rie“ ca „groparii“ Rapidu
lui. Or, eu. îi cunosc pe 
ploieșteni. Au un suflet...

încheiat și în ultimele 90 
de minute de la Ploiești 
ne vor oferi alte lovituri 
neprevăzute. Iată de ce 
îmi este imposibil să bă
nuiesc măcar — ce final 
ne-a rezervat Rapidul. Aș 
vrea însă ca viitoarea cam
pioană — Rapid sau Di
namo — să joace în turul 
IV cu Celtic Glasgow.

1. Trăim la cea mai 
înaltă tensiune un finiș pe 
care cele 25 de etape an
terioare, obositoare și fade, 
nu l-au meritat cîtuși de 
puțin. Fără acest splendid 
duel, campionatul ’66—’67 
ar fi rămas anonim pentm 
sutele de mii de simpati- 
zanți — minus microbiștii 
de pe Rega și Bahlui. Să 
mulțumim, așadar, rapidiș- 
tilor si dinamoviștilor, care 
ne aduc aminte, chiar da
că numai în ceasul al doi
sprezecelea. că fotbalul 
poate fi și la noi... fotbal.

2. Știu cîțiva oameni ca
re, vorbesc serios, n-ar 
putea supraviețui unui 
deznodămînt nefavorabil 
Rapidului. Un fost cîrciu- 
mar din Giulcști — pa
harnicul marilor Tonică 
Bogdan. Valentin Stănes-

Barajul Hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș

să treacă de apărarea ra- 
t)idistă ; în schimb, atacul 
îucureftean nu poate să 

nu-1 păcălească pe Mihai, 
elvețianul, măcar o dată. 
Chiar dacă va fi înfrînt 
duminică, Realul tot va 
ieși campion : parcă-i văd 
pe arădani că scot un 
„egal“.

1. 
avut 
final 
însă 
rilor 
Dinamo București 
desfășoară pe fondul unui 
fotbal de calitate. în con
cluzie este un final drama
tic dar... trist.

2. Cereți cam mult unui 
crainic reporter ale cărui 
aprecieri pot fi interpreta
te în fel și chip de supor
terii echipelor candidate 
la titlu. Aș dori însă’ ca 
măcar acum în ceasul 
doisprezecelea fotbalul 
spectacolul fotbalistic

De mult nu am mai 
un campionat cu un 
atît de strîns. Păcat 
că emoțiile suporte- 

echipelor Rapid și 
nu se

navalul“ de pe 
Grant, în parcul din Șo
seaua Ștefan cel Mare 1 
Imaginați-vă tragedia giu- 
leștenilor.

2. Rapidul are prima 
șansă, deși în ultimele e- 
tape a gîfîit ca un marfar 
pe panta Predealului. Ce
le două puncte avans, 
plus marea dragoste dc e- 
chipă a lui C. Dan, Ră- 
ducanu, Motroc, Ioncscu și 
Dumitriu, le va da, cred, 
acea forță de ultim mo
ment, fie chiar și pentru 
un egal (suficient pentru 
titlu) în compania petro
liștilor. Altfel... Nunweille- 
rii și colegii lor vor fi cei 
ce vor îmbrăca tricourile 
de campioni și n-aș spune 
că nu le-ar merita cînd mă 
gîndesc la munca serioasă, 
perseverența și pasiunea 
lor. Un lucru este cert: 
titlul rămîne la București. 
Rămîne doar, ca astăzi, să 
aflăm exact strada și raio
nul unde să-i căutăm pe 
campioni pentru interviuri 
și impresii.

Anchetă realizată
VASILE CÄBULEA

In |ară se vor desfă
șura următoarele parti
de : Politehnica Timi- 
șoara-Jiul Petroșani ; 
C.S.M.S. Iași-Steagul 
Roșu Brașov ; Dina
mo Pitești-Universita- 
tea Cluj ; Farul Con- 
stanfa-Steaua Bucu
rești.

• Stadionul Dinamo 
din Capitală găzduiește 
astăzi cu începere de 
la ora 10,30 returul fi
nalei „Cupei campioni
lor europeni" la rugbi 
între echipa Dinamo 
București și formația 
franceză Su Agen.

• Deși lotul echipei 
Italiei pentru meciul 
cu România (din cam
pionatul european de 
fotbal) va fi stabilit du
minica seara, antreno
rul Feruccio Valca- 
reggi s-a fixat în linii 
mari asupra formației 
ce va face deplasarea 
la București. Potrivit 
unei declarații făcută 
presei și publicată sîm- 
bată de ziarul l’Unita, 
Valcareggi preconi
zează alcătuirea urmă
torului „unsprezece“ : 
Alhertosi, Picchi. Lan- 
dini. Guarneri. Rosato, 
Facchctti, Bulgarelli, 
Juliano, Zîgoni, Rivera, 
Pascuti. După cum se 
vede, Valcareggi inten
ționează să utilizeze 
totuși patnr din apără
torii echipei Internazio
nale, în frunte 
Picchi și Facchctti.

tei inițiative. Pentru noi, ideea 
era nouă. Cu un an sau doi 
urmă și în stațiunile de mașini 
și tractoare din regiunea Ploiești 
tineretul pornise o astfel de ac
țiune. Și rezultatele obținute au 
fost apreciabile.

înseamnă că experiența a pu
tut fi mai bine valorificată, apor
tul tinerilor la folosirea mai gos
podărească a carburanților fiind 
mai însemnat...

— Da, în general, cam așa 
stau lucrurile. Pentru 
deosebi, ca urmare a 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
cembrie 1966, problema 
iniilor preocupă conducerile ad
ministrative, am gîndit că nu este 
chiar atît de important să por
nim și noi o inițiativă, ci cel mai 
prețuit lucru este ca tinerii noș
tri să se afle în primele rinduri 
ale celor ce aplică măsurile în
treprins? în acest sens.

Am discutat cu mai mulți 
secretari ai organizațiilor U.T.C. 
din S.M.T. sau pe brigăzi, din 
gospodăriile agricole dc stat. Pu
țini știau cîte ceva despre in.ția- 
tiva celor de la S.M.T Cogealac. 
Nicăieri, însă. în regiunea Ploiești 
obiectivei? subliniate de către 
tinerii mecanizatori din stațiunea 
de mașini și tractoare dobrogea
nă n-au constituit obiectul unor 
discuții. Citirea lor n-a lăsat 
urme

— Noi facem economii și fără 
să fi îmbrățișat inițiativa celor de 
la Cogealac — a venit replica to
varășului Petre NIȚU — locții
torul secretarului comitetului 
U.T.C de la S.M T Ciorani. De 
anul acesta motorina circulă la 
noi — de la vagonul - cisternă 
la rezervorul tractorului — fără 
să „vadă“ lumina zilei ; de la 
brigăzi s-au scos gălețile folosite 
pînă acum la alimentare, iar o 
echipă formată dintre meseriași 
de prima mînă ai stațiunii au 
luat tractoarele la rînd. asigurind 
etanșeitate deplină circuitului mo
torinei. un reglaj corespunzător 
al consumului.. Econmiile de mo
torină rezultate de aici, pînă la 
încheierea primei campanii agri
cole a acestui an, depășesc un 
vagon. Mai mult nu știu dacă 
s-ar fi putut realiza...

— S-ar putea să aveți dreptate, 
economiile realizate în cadrul 
S.M.T. Ciorani să însemne o va
lorificare deplină a tuturor re
zervelor de car? se dispune. Ti
nerii de la S.M.T Cogealac. însă, 
și-au propus realizarea unui o-

biectiv concret: la fiecare o mie 
litri motorină consumată, reali
zarea unei economii echivalente 
cu consumul pe o zi a unui trac
tor.

— Cred că ale noastre depă
șesc acest necesar...

împreună cu tovarășul Nițu 
am pornit, retrospectiv, pe... dru
mul urmat de motorină în cadrul 
cîtorva brigăzi : cele conduse de 
Vasile Neacșu, Nicolae Anghel, 
Radu Deciu, Toma Ion și Gheor-

ghe Trandafir. în dreptul fiecă
rui tractorist din aceste brigăzi, 
la finele decadelor, erau trecute 
economii de motorină. Doi litri, 
trei litri, cinci sau zece. Dacă ci
neva caută numai un răspuns la 
întrebarea 
ori nu 
pentru că 
tiv. Altfel 
creț, cum : 
decade ale 
amintite.

„s-a economisit ceva 
lucrurile stau bine — 
răspunsul este afirma- 
însă... Dar iată, con

stau lucrurile în două 
; lunii mai la brigăzile

că în- 
hotărîrii 
din de- 

econo-

Decada 1—10 mai Decada 20—80 mai

Nr. crt.

Brigada

1
Econo
mie de 
motori
nă rea
lizată

2
Posibil 

de obți
nut prin 
prelua

rea 
iniția
tivei

1 2

1. V. Neacșu 108 315 559 560
2. N. Anghel 22 189 26 112
3. R. Deciu 55 140 227 364
4. I. Toma 187 210 132 140
5. G. Trandafir 40 322 39 294

Total 412 1 176 983 1.470

Deși au lucrat relativ în ace
leași condiții, între cifrele rapor
tate ca bilanț de către cele cinci 
brigăzi apar difeiențe, diferențe 
care spun ceva, care redau sem
nificativ că, deși nu curge, pe 
undeva pe lîngă un șurub slăbit 
al neglijenței încă mai picură. Și, 
de, picătură cu picătură se adu
nă marea... Numai la cele cinci 
brigăzi. în două decade, s-au 
pierdut aproape 1 300 litri moto
rină. Socotind la cele 13 
brigăzi ale stațiuni și la cele șap
te decade pline, parcurse din 
acest an, reiese că zece mii și 
ceva litri motorină au fost lăsați 
să se scurgă pe apa sîmbetei nu
mai pentru că tovarășii din comi
tetul U.T.C. s-au amăgit, privind 
situațiile statistice unde erau 
centralizate unele succese puțin 
semnificative. O fi el Ploieștiul 
orașul „aurului negru“ dar zău că 
tot un ou pe zi iei și de la găina 
ce e lăsată să se urce în vîrful 
grămezii...

Pregnant sînt subliniate rezer
vele încă nepuse în valoare în
deosebi de diferențele dintre me
canizatori. Petre Gheorghe, Ion 
Chibu, Vasile Vasile, Mihai O- 
prea, Ion Oprea au realizat, pe

fiecare hectar arătură normală, 
economii de motorină de peste 
300 grame, în timp ce, lucrînd 
în aceleași condiții, Neacșu 
Neacșu, Gheorghe Adam, Ion 
Gavrilă. Nicolae Tudor au obținut 
de trei și de patru ori mai puțin
— sau chiar au depășit consu
mul normat.

— Totul depinde de om — 
aprecia tovarășul inginer Gheor
ghe MORȘ. directorul S.M.T.
— cunoaște meserie și se îngri
jește ca fiecare picătură de mo- 
tori “ să fie pusă în condiția 
dezvvitării unei energii maxime, 
și realizările obținute sînt maxi
me. Astfel ajunge să trăiască pe 
spatele celorlalți. Conducerea sta
țiunii a întreprins o seamă de 
măsuri administrative menite să 
conducă la utilizarea rațională a 
carburanților — toate rezervoare
le au fost astfel amplasate îneît 
să permită alimentarea tractoare
lor pe principiul gravitațional, 
mașinile agricole au fost vopsite, 
eliminîndu-se complet practica 
curățirii lor cu motorină, depla
sările în gol s-au redus conside
rabil prin măsurile organizatorice 
luate etc. S-au întreprins și alte 
măsuri, toate reflectîndu-se în

economiile de carburanți realiza
te pînă acum. Dacă aceste mă
suri ar fi fost susținute și de o 
muncă politică, depusă de 
organizația U.T.C., pentru că cei 
mai mulți dintre salariații noștri 
sînt tineri, gaiantat succesele ar 
fi fost mult mai semnificative. 
Personal, n-am cunoscut inițiati
va tinerilor de la S.M.T. Cogea
lac, dar o găsesc deosebit de va
loroasă ; aplicarea ei apreciez că 
ar fi contribuit la crearea unei 
mai puternice opinii de masă îm
potriva risipei și a risipitorilor. 
Merită să fie generalizată.

Păcat că de acest lucru nu s-au 
convins și tovarășii din comitetul 
U.T.C. de la S.M.T. Ciorani, din 
organizațiile U.T.C., din cele
lalte 12 stațiuni de mașini și 
tractoare ploieștene, din sectoare
le mecanice ale gospodăriilor a- 
gricole de stat.

în materialul de față ne-am re
ferit numai la S.M.T. Ciorani din 
două motive : 1) această unitate 
este socotită în regiunea Ploiești
— și așa este — ca avînd reali
zările cele mai bune și 2) 
pentru că aici, din două sute 
cincizeci și ceva de salariați, 
mai bine de jumătate sînt 
uteciști — deci rolul organi
zației U.T.C. în mobilizarea tine
rilor la rezolvarea problemelor 
de producție, în educarea lor, 
fiind foarte mare. Absolut ase
mănător s-ar fi putut vorbi de 
oricare stațiune de mașini și 
tractoare sau gospodărie agricolă 
de stat din regiune. Privită prin 
prisma situației cunoscute la 
Ș.M.T. Ciorani, se poate aprecia 
că în regiunea Ploiești au existat 
bune condiții (care au rămas însă 
nevalorificate) de a economisi cel 
puțin 350 000 litri motorină, adică 
atît cît să ajungă efectuării unui 
volum de lucrări dc cel puțin 
30 000 hectare arătură normală
— adică planul de producție al 
unei stațiuni de mașini și trac
toare de mărime medie.

Iată, deci, cît s-a pierdut nu
mai în circa două luni și jumăta
te de campanie agricolă. Pînă în 
toamnă mai sînt însă șase luni...

Din noul peisaj al orașului 

Rimnicu Vtlcea

Foto : AGERPRES

Bucureștii Dîmboviței, Bucu
reștii teilor și al trandafirilor, 
orașul cu lacuri șl parcuri vi
sătoare, cu primăveri explozi
ve, acel 11,5 m.p. spațiu verde 
al fiecărui bucureștean a consti
tuit toma unei recente sesiuni a 
Sfatului popular al Capitalei.

Să pornim deci, să vedem îm
preună „Bucureștiul vesel“ al 
anului 1970. Bineînțeles, că vom 
începe plimbarea cu Parcul cen
tral de distracție care se întinde 
pe zona din Nord a orașului, 
pe 50 de hectare.

Preferați poștalionul sau mo
noraiul ? Poate doriți să mer
gem cu această caravană de că
luți sau, cu tramvaiul la care 
sînt înhămați 4 „cai putere’. 
La intrare ne întîmpină renăs
cut un colț din vechiul Bucu
rești, chiar și cu un fragment 
din Calea Victoriei, pardosită 
cu dale de lemn.

Fireasca ispită de a privi de 
sus, dintr-un punct ideal de 
sinteză această lume a veseliei 
ne-o satisface telefericul. O 
perspectivă aeriană in cometa 
zburătoare rămîne de neuitat, 
ca și o ascensiune pe muntele 
(care reproduce in mic tunele, 
grote, cascade) cu frumoșii 
noștri cal huțuli.

Vi s-a făcut foame ? Preferați 
o masă haiducească (in actuala 
insulă luminată de reflectoare și 
cu cîțiva plopi ce se usucă de 
singurătate) „Insula haiducilor“ 
sau un borș pescăresc în am
bianța cherhanalei în minuscula 
Deltă amenajată 
Muzeului Satului, 
deți că ne ia __ ___
timp, vă propun să gustăm de
liciile simigeriilor amenajate în 
iarmaroc. Dar vă rog hotărî- 
iți-vă mai repede pentru că sub
marinul pleacă ! Sau vreți să 
traversăm iar lacul cu bricul 
„Mircea“ sau cu plutele ? Mai 
avem doar atîtea de văzut. Uite 
Paradisul florilor cu fantastica 
bogăție de culori, sau Insula 
piraților unde putem bea o ca
fea, peștera acvariului, sau Mon- 
taque Russe, autosprintul sau 
jocurile mecanice.

Am obosit. Să ne oprim aici. 
Eu mă întorc Ia sesiune, cu 
uneltele reporterului să vă infor
mez și despre alte daruri pe care 
ni le pregătește Sfatul popular 
al Capitalei. Necesitatea unui a- 
semenea parc apare pe deplin 
demonstrată : „Carnavalul tine
retului“, „Ziua recoltei“, mani
festări la care au participat sute 
de mii de tineri, tradițiile de 
mare succes ce făceau deliciile 
bunicilor și părinților noștri, 
„Tirgul Moșilor“ și „Luna Bucu
reștilor“. cadrul natural.

Zona Nord ___ '.1
răstrău, cuprinsă între podul 
Bordei 
vecinătatea cu lacul, __ __
zeul Satului, cu zona Expoziției, 
ca și accesul la toate lacurile, 
îl indica ca cel mai favorabil 
amplasament al modernului parc 
de distracție și agrement ce va 
începe să fie amenajat încă din 
acest an. în viitor, asemenea 
mijloace și instalații mecanice 
vor exista și în celelalte zone 
ale orașului.

Se impune ca aceste activități 
să aibă un caracter continuu, să 
fie accesibile tuturor vîrstelor, 
cerințelor, să corespundă condi
țiilor de varietate, noutate, pro-

greș tehnic, atractlvitate, sens 
educativ, creație artistică cerute 
de noțiunea de agrement.

Este necesar să dăm dovadă 
de adaptabilitate promptă in or
ganizarea vieții orașului, utili- 
zind toate posibilitățile pentru 
satisfacerea variatelor cerințe 
de recreere și odihnă a omu
lui modern — se spunea în in
formarea prezentată la sesiune.

îmbucurătoare este și preocu
parea pentru asigurarea posibi-

Tirgul Moșilor"

ediție revăzută 1970

9 Preferați poștali-
onul sau monoraiul ?

Agrement, o nouă

întreprindere

50 de hectare

veselie

de

la poalele 
Dacă cre- 
prea mult

a parcului He-

și calea ferată unde 
cu Mu-

u
MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE 

PREGĂTEȘTE IN ANUL ȘCOLAR 1967—1968 
URMĂTOARELE SPECIALITĂȚI 
PRIN LICEELE INDUSTRIALE 

pentru
INDUSTRIA ALIMENTARA DIN LOCALITĂȚILE

BUCUREȘTI

— Str. Spătaru Preda nr. 16 — Telefon 23.37.01
— Chimia produselor alimentare
— Industrializarea laptelui și cărnii
— Industrii alimentare extractive

SIBIU

— Str. Turismului nr. 15 — Telefon 11929
— Chimia produselor alimentare
— Industria morăritului și panificație

GALAȚI

— B-dul Republicii nr. 169 — Telefon 4276
— Chimia produselor alimentare
— Industrii alimentare fermentative

armașești

— Raionul Urziceni, Regiunea București — Telefon 3234
— Agronomie
— Horticultură.

Durata de școlarizare este de 5 ani. a
Se primeso absolvenți ai școlii generale în vîrstă de pina 

la 18 ani împliniți în cursul anului 1967.^
Concursul de admitere se va desfășura în perioada 1/ 27

iunie 1967 și va consta din următoarele probe:
Matematică — scris și oral.
Limba română — scris și oral
Informații suplimentare se pot lua de la conducerile licee

lor industriale din localitățile menționate mai sus.

lităților de 
sporturi si 
amenajarea, 
rilor existente, _ __
lor de gazon. Astfel, parcul 
Tineretului din ** ' 
gerii și Titan, 
cu același nume voi fi termi
nate pînă în 1970. An în care se 
vor adăuga încă 200 ha parcuri, 
prin metamorfozarea gropilor 
laterale ale Șoselei Pantelimon, 
zona Străulești, Ciurel — Grivi
ța și altele. Se pare că și în
ghesuiala din ștranduri va ceda: 
25 000 locuri în plus, pe lacul 
Străulești, Cernica, Grivița, 
două bazine în raionul Nicolae 
Bălcescu și 23 August, extinde
rea ștrandurilor Floreasca, Tei, 
Băneasa, Snagov ; 30 000 de
locuri în zona preorășenească 
Pantelimon, Buda, Copăceni,

practicare a unor 
jocuri sportive, 

extinderea parcu- 
a suprafețe-

Valea Plin- 
din cartierul

Căldărușani. Pe noile lacuri Ti
tan și Cocioc se prevede orga
nizarea canotajului. 1 200 de am
barcațiuni cu rame, 
vaporașe 
lacurilor.

Oameni „ ,__ _______ ,
artă, arhitecți și cadre tehnice, 
personalități care pot aduce o 
contribuție ia rezolvarea activi
tății de agrement vor face parte 
dintr-un colectiv permanent. O 
întreprindere nouă, ÎNTRE
PRINDEREA DE AGREMENT, 
avînd drept obiect organizarea, 
exploatarea și dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale, organizarea 
unor manifestări recreative, e- 
duentive, a fost creată in urmă 
cu două zile, prin hotărîrea Se
siunii Comitetului executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei.

Activitatea vastă si comnlexă 
a dezvoltării agrementului în o- 
rașul București implică activi
tăți de mare amploare și in mod 
necesar o concentrare de forțe 
în aceleași proporții. Primul se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.C.. tov. Dumitru Gherghișan, 
spunea în cuvintul său : „Ex
prim dorința și hotărîrea tine
retului din Capitală de a parti
cipa cu toate eforturile prin ac
tivități de muncă voluntar-pa- 
triotică, pentru amenajarea a- 
cestor locuri de recreere și 
odihnă cu cele mai moderne 
mijloace distractive.

...50 de hectare de veselie, de 
divertisment, de sui prize și sen
zații „tari", s-au retrospective 
sentimentale ; 50 de hectare de 
întîlniri cu trecutul sau cu vii
torul. De la poștalionul cu care 
a călătorit Dinicu Golescu, ia 
navele exploratorilor Cosmosu
lui, vor oferi bucureșteanului 
sau turistului momente de ne
uitat. ore de destindere și bucu
rie. Ritmul trepidant al ora
șului. viața modernă a Capitalei 
va căpăta în zona parcului He
răstrău de azi o notă aparte, 
specifică, va deveni epicentrul 
veseliei și optimismului ce ca
racterizează bucureșteanul și 
poporul nostru.

Iată de ce ne-am simțit datori 
să vă informăm în avanpremie
ră despre BUCUREȘTIUL VE
SELIEI.

mai multe
vor brăzda oglinda

de știință, cultură,

VIORICA DIACONESCU

SPARTACUS
— film pentru ecran panora
mic —
rulează Ia Patria (orele 9;
12.45 ; 16,30 ; 20,15).

VIAȚĂ LA CASTEL 
rulează la Republica (orele 
9.15: 11,30: 14; 17; 19.15; 21,30), 
Festival (orelp 8,15; 10,45;
13.15; 15.45: 18.30: 21).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

— cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
9: 11.15: 13.30: 16: 18.30: 21).
București (orele 8,30; 10.30;
12.45 ; 15 ; 17.15 ; 19.30 ; 21.45).

DOCTOR PRATORIUS
rulează la Capitol (orele 9.30; 
11.45: 14; 16.15: 18.30: 20.45).

RAIDUL VĂRGAT
rulează la Unlon (orele 15,30; 
18: 20.30)

MONTPARNASSE 19 
rulează la 
12.15; 15:

FATA LUI
rulează la ___  ___  ___

CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE

rulează la Lumina (orele 9.15; 
11.30, 13.45; 16: 18.15: 20.45).

ALUMINIUL - O UZINA DE 
LAPTE - UNELTELE GÎNDI- 
RT1 - JUCĂRII - ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC - ȘOPIRLA — 
DACĂ TRECI RIUL SELENIU 

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare)
ANGELICA MARCHIZA ÎNGE
RILOR. MINUNATA ANGELI
CA

— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 8,30—
19.45 în continuare).

ANGELICA ȘI REGELE
— cinemascop — 
rulează la Aurora (orele 
11.15: 15.30; 18; 20.45). Floreas
ca (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,30; 20.45). Bucegi (orele 9; 
11,15: 13,30: 16: 18.30: 21).

TN NORD SPRE ALASKA
— cinemascop —
rulează la Tomls (orele 8,45; 
11,15; 13.45. 16.15; 18,45: 21).

INSPECTORUL DE POLITIE 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30).

RIO CONCHOS
— cinemascop —

rulează la înfrățirea (orele 
10; 16; 18; 20).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Excelsior (orele 
9.30: 11,45; 14; 16.15; 18.45; 21), 
Modern (orele 9.30; 11,45; 
17,15; 19.30; 21 30).

FRENCH CANCAN 
rulează la Feroviar (orele 9;

Central (orele 9,30;
IR: 21).
BUBE
Doina (orele 11.30:

11.15; 13.30: 16: 18.30; 
Melodia (orele 8,45; 11; 13,15;
16,15: 18,45; 21).

TOM JONES
rulează la Grivița (orele 9,30; 
12,15: 15.15: 18: 20.45).

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9; 
11.15; 13.45; 16; 18.15; 20.30).

PARISUL VESEL
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

GENTLEMANUL
— cinemascop 
rulează la Arta 
14; 16.15; 18,30:

JANDARMUL
TROPEZ

— cinemascop 
rulează la Moșilor (orele 15,30 
18; 20).

CĂSĂTORIE TN STIL ITALIAb 
rulează la Popular (orei* 
15,30; 18; 20,30). Rahova (orele 
15.30: 18).

COLIBA UNCHIULUI TOM
— cinemascop —
rulează la Miorița (orele 8,45 
11,30; 14.30; 17.30; 20,30).

DIN COCODî

(orele 9; 11,15
20.45).

DIN SAIN1

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 11 IUNIE 1967

9;

15;

9,00 — Ora exactă. 9,02 — 
Gimnastica de dimineață. 9,10 — 
Emisiune pentru copii și tinere
tul școlar. Filmul serial „Meteoi 
XL-5“ ; Recreația mate ; Filmul 
„Povestiri pe lut“. 10,45 — Emi
siune pentru sate. 12,15 — Con
cert simfonic. 16,00 — Magazii 
111. 17,00 — Aspecte de la Con
cursul Internațional de atletism 
Transmisie de la Stadionul Re 
publicii. — Fotbal : Petrolul — 
Rapid. Trasmisie de la Ploiești 
19,30 — Telejurnalul de seară 
19,45 — Interpretul preferat 
Muzică populară la cererea tele 
spectatorilor. 20,00 — De toate., 
ca la varietăți 1 20.50 — Filmu 
artistic: „Giuseppe Verdi“ co 
producție franco-italiană. 22,51 
— Revista muzicală cu : Surorili 
Alice si Ellen Kesler, Vico To 
riani, Liel Babs, Ribi Johns ș 
dansatorii Willîam Milîe și Ursu 
la Remoe. 23.15 — Telejumalu 
de noapte. 23,25 — Telesport.


