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Nc aflăm in pragul unui 
prim-bilant al activității des
fășurate de colectivele din 
întreprinderi pentru identifi
carea și mobilizarea rezervelor 
interne care să asigure dimi
nuarea sj lichidarea pierderi
lor planificate. Am rugat pe 
interlocutorul nostru să ne 
prezinte modul in care s-a ac
ționat in unitățile regiunii 
pentru identificarea posibili
tăților de diminuare a pierde
rilor la unitățile prevăzute cu 
dotații de stat. în vederea ren
tabilizării tuturor sortimente
lor la întreprinderile cu be
neficii.

— In regiunea Banat, acți
unea de rentabilizare a 
pr’ îs un număr de 
de întreprinderi. Dintre 
cestea 67 de întreprinderi sînt 
planificate cu dotații din bu
get. iar 69 deși planificate per- 
sold cu beneficii realizează 
produse nerentabile.

Față de o asemenea stare de 
lucruri s-a trecut, la studierea 
în amănunt a situației exis
tente. REZULTATELE OBȚI
NUTE DEMONSTREAZĂ CA 
IN FIECARE ÎNTREPRIN
DERE EXISTA REZERVE NE
MOBILIZATE CARE POT 
DUCE LA DIMINUAREA 
TIERDERILOR ELE CON
FIRMA. PE DEPLIN JUSTE
ȚEA MASURILOR INDICATE 
DE CONDUCEREA PARTI
DE LUI ÎN VEDEREA LICHI
DĂRII PIERDERILOR DIN 
ECONOMIE.

— Cîteva exemple ?
— In general, trebuie spus 

că rezervele puse în valoare se 
referă la micșorarea consumu
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rilor specifice de materii pri
me și materiale, folosirea de 
înlocuitori la unele materiale 
fără a afecta calitatea produ
selor. S-au stabilit măsuri de 
îmbunătățire a proceselor teh
nologice. de organizare mai 
bună a producției și a muncii. 
Rezultate mai bune au fost ob
ținute la ..Electrobanat" Timi
șoara, Uzinele „30 Decembrie" 
Arad. „Electromotor" și „Azur" 
Timișoara. C. S. Reșița.

La „Electrobanat," în cadrul 
acțiunii au fost rentabilizate 
39 de produse, în special prin 
înlocuirea unor materiale, fără 
a se diminua calitatea. Uzinele 
Electromotor, erau planificate 
cu pierderi la 11 produse. In 
cadrul studiilor întreprinse 
pentru rentabilizarea acestora, 
s-au identificat rezerve pentru 
10 dintre ele existînd în pers
pectivă rentabilizarea și celui
lalt produs. Eficiența economi
că evaluată are la bază redu
cerea consumurilor de mate
riale, micșorarea cheltuielior 
de producție.

— Fără îndoială, acțiunea He 
rentabilizare nu va fi conside
rată încheiată odată cu această 
primă centralizare a rezulta
telor obținute. Ea urmează să 
constituie. în continuare un o- 
biectiv al acțiunii de organi
zare științifică a producției. 
Referindu-vâ la stadiul atins în 
cadrul regiunii Banat, pe acea
stă linie, cum aprcciați rezul
tatele obținute ?

— Faptul că rezervele iden
tificate, care se regăsesc în 
1967. se cifrează la mai puțin 
de 25 la sută din valoarea 
pierderilor totale, ne arată că 
ne aflăm de fapt abia la înce
put în rezolvarea completă a 
problemei. Dintre cele 443 pro
duse nerentabile s-au identifi
cat rezerve doar la 313 dintre 
ele. în cursul anului 1967 reu- 
sindu-se rentabilizarea 
la 255 de produse.

CAUZA PRINCIPALA 
CONSTITUIE INSUFICIENTA 
PROFUNZIME A STUDIILOR 
ÎNTREPRINSE DE COLECTI
VELE DIN ÎNTREPRINDERI. 
Să ne mărginim la exemplul 
oferit de Direcția regională 
a economiei forestiere. Pentru 
a se reuși înscrierea în cheltu
ielile pe 1 000 lei producția 
marfă. în loc să se caute posi
bilități reale de reducere a 
costurilor, s-a prevăzut 
plan o poziție 
costuri, numai 
Volumul total

prin 
„diverse" fără 

cu realizări (!) 
al cheltuielilor

Librarul satului N. UDROIU

,,Spectacol pe o (Continuare în pag. a V-a)
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Ritmuri de vară...
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LUI ACHILE ITALIA
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PLOIEȘTI (de la 
corespondentul nos
tru).

Unul dintre cele 
mai sălbatice și pito
rești locuri din regiu
nea Ploiești, Valea 
Brăteiului — era pînă 
acum considerat greu 
accesibil turismului. 
In curînd însă el va fi 
„călcat“ cu multă u- 
șurință de toți excur
sioniștii. Pentru că, de 
la Hidrocentrala Do- 
broești a început con
strucția unei rețele în-

• ANEXA de Al. Miro- 
dan.

• A 13-a VARA de Va
sile Băran.

• HAI SA TRADUCEM 
TEXTE DE MUZICA 
UȘOARA.

• DOMNULE, NU 
LÂSAȚI de Ion 
ieșu.

• DON QUIJOTE 
GĂINA CU OUL DE 
AUR de I. Grinevici.

MA
Bä-

Partida de fotbal dintre repre
zentativele României și Italiei, 
din cadrul campionatului euro
pean, care va avea loc mîine, 
duminică după-amiază, pe sta
dionul „23 August“ din Capita
lă, cu începere de la orele 17,30 
suscită un viu și legitim interes.

Meciul constituie, după păre
rea noastră, o piatră de încerca
re pentru amîndouă echipele. 
Prezența unor nume reputate pe

plan internațional ca : Guameri, 
Picchi, Fachetti, Rivera, Bulga- 
relli și Pascutti, sau 
weiller III, Ion Ionescu, Dumi- 
triu, Ghergheli, Lucescu ne țin 
trează nădejdea că vom asista la 
o partidă de fotbal adevărat.

Zile în șir „elevii“ selecțione
rului Valcareggi, la Coverciano, 
lingă Florența, au exersat formu
le diverse, scheme tactice pentru 
cristalizarea unei orientări în

Nun-

ȘI

POARTA

îïTf- *
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„...și dacă mă gîndesc bine, nu știu de ce vă scriu. Ca să-mi 
dați un sfat ? Oare, acum, atit mi-ar fi suficient ? Nu-i oare 
prea tîrziu, mult prea tîrziu ?

Cu doisprezece ani in urmă, in 1955, absolveam clasa a 
Xl-a, hotărîtă să dau examen de admitere la medicină. N-am 
luat insă „maturitatea“, cum i se spunea bacalaureatului pe 
atunci, am căzut la sesiunea din primăvară, iar la cea din 
toamnă, deși mai învățasem in vacanță, nu m-am prezentat 
fiindcă — iertați-mi o sinceritate care poate părea lipsită de 
decență — părăsita de cel care fusese „prima urna dragoste“, 
am fugit — expresia nu vă e străină — „ca să mă ascund de 
toți și de toate" la bunici, undeva, intr-un sat din nordul Mol
dovei. Am revenit in București toamna, tîrziu, și am intrat 
funcționară, decisă să nu pierd un an fără nici o activitate 
și decisă să continui mai tîrziu studiile. N-am rămas decit 
șase luni in serviciu, apoi m-am căsătorit cu un coleg și soțul 
mi-a interzis să mai lucrez. Așa cum se așteptau însă mulți 
dintre cei care îl cunoșteau pe soțul meu, în mai puțin de un 
an căminul nostru s-a distrus. Intre timp am avut alte preo
cupări, am uitat de învățătură, îmi venea greu s-o reiau și 
am intrat iarăși funcționară. Făceam o muncă pentru care 
nu simțeam nici o chemare, așa că intr-o zi am plecat, găsind 
alt serviciu, dar și pe acesta l-am părăsit, obligată de o si
tuație in care intrasem și care făcea să mi se reproșeze — 
vă asigur că pe nedrept; nu sînt dispusă să fac acum con
cesii nici celei mai puțin vinovate lipse de sinceritate — o 
comportare imorală. De fapt, respingind unui bărbat însurat 
propunerea de a-i deveni „amică", acesta m-a calomniat. Și 
iar mi-am schimbat serviciul, am renunțat definitiv la con
tinuarea studiilor, am înregistrat scurgerea anilor prin care 
am trecut cu indolență și iată-mă la 30 de ani, făcind o 
muncă ce solicită o calificare aproximativă, dar oferă și satis
facții aproximative — iată-mă la 30 de ani, obosită, însingu
rată și — ' ' - - ’ — • ' . . _ . _
trinită.

Vă scriu 
mită stare 
tru că..."

V

o spun fără falsă cochetărie feminină — îmbă-

— știu eu de ce ? — poate pentru că intr-o 
de neliniște scristil imi face bine, sau poate

anu- 
pen-

Sînziana Pop : Scrisoa
rea so încheie cu aceste 
puncte de suspensie. Ur
mează doar semnătura : 
Adriana NI. din București. 
Plicul a fost adresat re
dacției „Scînteii tineretu
lui“.

Octav Pancu-Iași : E 
acum în posesia noastră și 
ne obligă la o discuție.

Corneliu Leu : Scrisoa
rea propune o multitudine 
de teme. Să ne decidem 
Ia una singură.

Mihai Stoian: Cea
mai generoasă mi se parc 
a fi aceea care ar aduce 
în centrul atenției noțiu
nea de timp în cîteva 
ipostaze și în corelație cu 
altele, de pildă, cu cea

SISTEMUL

ABSOLVENȚILOR
ini- 

noslru public un joc 
un

REPARTIZĂRII

meciul cu românii. Joi.
miezul nopții, au sosit Ia Bucu
rești. Deși era ora 3, la aeropor
tul Băneasa li s-a făcut o primi
re de zițe mari : erau prezenți și 
mulți italieni de la Expoziția 
„Italia produce“ care și-au îm
brățișat idolii, pe cei de la Inter, 
pe cei de la Juventus sau pe na- 
politanul Juliano. Cei mai asal
tați pentru autografe, Rivera și 
Fachetti. In ambele tabere, după 
cum am văzut, domnește buna 
dispoziție. Păreri, opinii ?

ANGELO NICULESCU (răs- 
punzînd unei întrebări privind 
tactica de joc pe care o adoptă 
echipa noastră) : Ne cereți poate 
cam mult. Aceasta va fi în func
ție de jocul adversarilor. Poate 
sa fie vorba de apărarea în zonă 
sau la om. Vom vedea. Sîntem 
preocupați să oferim 
moșului 
care să placă, să îneînte, 
meci despre care să se vorbească. 
Și sîntem convinși că publicul 
va fi clipă de clipă alături de

VASILE CÄBL'LEA

tinse de drumuri fo
restiere, care vor în
suma aproape 60 de 
kilometri. In mod 
special, aici va fi con
struit un drum turis
tic în lungime de 11,5 
kilometri, care va fa
ce legătura între rîul 
Ialomița cu Valea

Brăteiului. Construc
torii Direcției de lu
crări capitale din Mi
nisterul Economiei ® 
Forestiere au și ata
cat lucrarea în mai 
multe puncte, urmînd 
ca în acest an să fie 
dați în folosință 20 
kilometri de drum.

Normativele elaborate pentru 
repartizarea absolvenților învăță
mîntului superior urmăresc reali
zarea acestui deziderat : omul 
potrivit la locul potrivit. Modul 
în care sînt aplicate prevederile 
regulamentului aprobat prin Or
dinul ministrului învățămîntului 
nr. 578 din 28 iunie 1965 precum 
și conținutul unor paragrafe ale 
acestuia nu par însă să cores-

pundă întru totul acestui impe
rativ. Mai cu seamă în ceea ce 
privește repartizarea absolvenți
lor învățămîntului superior uni
versitar. După cum se știe, con
ducători ai institutelor de cerce
tări, rectori, decani, șefi do ca
tedre au făcut propuneri pre
țioase privind îmbunătățirea ac
tualei reglementări. Totuși, în 
urmă cu două săptămîni condu-

cerile facultăților au fost înștiin
țate că în vederea repartizării 
absolvenților din promoția 1967 
rămîne în vigoare — fără modi
ficări I — regulamentul aprobat 
în anul 1965. Această stare de 
fapt (și de drept) ne determină 
să reamintim neajunsurile cons-

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a V-a)

de personalitate. în 
Adriana M. relatînd ___
și-a irosit timpul a 12 ani, 
ne demonstrează că trage 
consecințele unei 
nalități aflate în 
ta te.

C. L. : Normal. ____
tat pe fundalul destinelor 
umane și în funcție de 
ele, timp este egal perso
nalitate. Relația merită a- 
tenția.

O. P. : Și o condiție: 
să ne lămurim ce înțele
gem prin personalitate. 
Pentru că, după dicționar, 
putem înțelege fie ceea ce 
caracterizează o persoană 
și o deosebește de alta, fie 
totalitatea trăsăturilor prin 
care o persoană se faco 
remarcată. Cred că a doua 
alternativă este mai aptă 
pentru a numi 
de personalitate aflată în- 
tr-o relație de reciproci
tate cu cea de timp. Nu 
do mult un adolescent dc 
17 ani, elev, îmi spunea 
că, ajungînd la vîrsta cînd 
este conștient că datoria 
esențială față de sine e^te 
aceea de a se dezvolta 
multilateral — adică, zic 
eu, de a-și modela perso
nalitatea — începe să fie 
preocupat de problema 
timpului astfel : a-mi irosi 
timpul este similar cu a 
mă irosi. I-am citat cu
vintele exact.

M. S.: Este, de fapt, 
un mod personal de a da 
glas înțelepciunii unui cu
noscut proverb latin : 
„Dacă nu poți ține în loc 
această zi, cel puțin n-o 
pierde“.

C. L.: In fond, dacă 
am fi întrebați de niște 
foarte tineri tovarăși ce

fond, 
cum

perso- 
dificul-

Proiec-

noțiunea

(Continuare 
în pag. a 11-a)



„Cartea este cel mai bun prie
ten. Citiți cit mai mult !" Aproa
pe fără excepție, librăriile și 
bibliotecile te iniîmpmă — scris 
cu litere mari, la loc vizibil — 
cu acest îndemn. Strâbatînd co
munele raionului Cărei, regiunea 
Maramureș, și poposind la bi
blioteci, librării sătești șau ma- 
gazine mixte cu raioane de des
facere a cărții, nm încercat să 
descifrăm multitudinea de forme 
și posibilități prin care tinerii de 
azi ai satului stabilesc și întrețin 
relații de prietenie cu cartea A- 
cest nesecat izvor de cunoaștere 
pune astăzi la dispoziția citito
rilor satului maramureșean, mai 
mult ca oricând. o variata și bo- 

eată gamă de titluri din litera
tură beletristică, ideologică, po
litică și științifică. Fondul de 
carte, rațional repartizat în toAte 
satele raionului, numără în pre
zent pestr 2.*»0 000 de volume

între cititori și rafturile libră
riilor există un intermediar» omul 
chemat să răspundă cu cartéa 
Potrivită preferinței solicitantu
lui, după vîrsta. profesia și încli
națiile acestuia

Este librami satului întotdea
una deopotrivă îndrăgostit de 
meserie și competent pentru a 
răspunde atributelor menirii sale ?

Librària din Supura de Jos sc 
află chiar în centrul comunei. 
Deși are un orar, ușile ei sînt 
deschise toată ziua. Vinzătoarea, 
Rozalia Pereși are în permanen
ță oaspeți. Tinerii ca și vârstnicii 
s-au obișnuit sâ se abată pe aici 
de fiecare dată cînd ies în sat. 
Intr-un caiet pus la dispoziția 
cumpărătorilor sînt trecute titlu
rile cărților din libràrie, pe edi
turi și autori. Alături, găsești în
totdeauna ..Buletinul de cărți 
noi" din care cei interesați soli
cită ce anume să li se aducă. 
Săptămînal, de la librăria din 
Supura de Jos sosește la U.R.C.C.

nota de comandă. Că Ia Supura 
se citește mult, că Rozalia Pe- 
reși este acel intermediar îndră
gostit de meseria lui. se confir
mă și din cîteva cifre : în pri
mele cinci luni ale anului în curs 
s-au vîndut aici cărți de patru 
ori mai multe decît în aceeași 
perioadă a anului trecut.

nu știe ce să recomande amato
rilor și nu ține seama de solid- 
tftrile oe i se fac.

..Aflăm din alte surse noută
țile literare ce apar. Uneori, a- 
ce.ste noutăți ajung în posesia 
unora dintre noi pc alte căi. 
brăria noastră este ticsită 
broșuri, cu cărți care de mult

Li
eu 
nu

LIBRARUL
SATULUI

Aceeași relație dintre cititor, 
librar și carte ni se oferă și în 
comuna Urziceni. Mai în Recare 
casă rodul acestei relații este ma
terializat în prezența bibliotecii 
dc familie.

Și in Celelalte comune ale ra
ionului Cărei fondul de carte pus 
la dispoziția tinerilor este tot a- 
tît de bogat și variat. Totuși, 
drumul cărții către cititor nu este, 
în toate comunele la fel de les
nicios. Aceasta se datorește, în 
primul rînd, modului în care își 
desfășoară munca librarii. La 
Săcășeni, de ..vînzaroa” Cărții se 
ocupă Ad alberi Ia kob. Pentru el, 
cartea este o marfă ca oricare 
alta, căreia nu-i cunoaște decît 
prețul de vînzare. Dintr-o dis
cuție cu mai mulți tineri din co
mună ni s-a confirmat o consta
tare personală : librarul nu știe 
niciodată ce titluri are în raft,

mai prezintă o noutate, unele 
fiind chiar depășite".

Tinărul \asile Csamai exprima 
opinia băieților și fetelor din co
mună. Asemănătoare se prezintă 
situația la Sărăuad, Cig. Tâș- 
nadu-Nou, Craidorloți.

Toate aceste unități, care vînd 
și cărți aparțin Uniunii Raionale 
a Cooperativelor dc Consum — 
C.arei. Dirijarea volumelor spre 
sate se face aici cu totul formal, 
urmărindu-se numai planul va
loric, care se repartizează pur și 
simplu pe unități. Munca de pre
zentare și popularizare a cărți
lor este slab îndrumată, în timp 
ce mijloacele de popularizare 
rămîn cu totul nefolosite.

Ne-a interesat, firește, și mo
dul în care organizațiile U.T.C., 
începînd de la comitetul raional 
și pînă la comună, se preocupă 
de stimularea dorinței de cu
noaștere prin carte a tinerilor 
satului. Se pare că lipsa do preo-

cupare existentă în ultimul timp 
față de concursul ,, Iubi ți cartea" 
(evident depășit ca modalitate de 
organizare și de desfășurare a 
lăsat să se strecoare părerea cu 
totul greșită că, de acum, orga
nizațiile U.T.C. sînt absolvite de 
once activitate legată de munca 
cu cartea. Renunțînd tocmai la 
unul din principalele mijloace dc 
educare și pregătire a tinerilor, 
pe care îl oferă cartea, organi
zațiile U.T.C. stau în espectativă, 
în așteptarea sarcinilor... do sus. 
Și astfel au apărut situații cu to
tul de neconceput. Biblioteca 
regională Maramureș a inițiat nu 
dc mult un Interesant concurs pe 
tema: „Străveche și tînără țară", 
avînd un pronunțat conținut dc 
educație patriotică, lată un bun 
prilej pentru înviorarea muncii 
organizațiilor U.T.C. în atragerea 
tinerilor spre cunoașterea unei 
literaturi legată dc tradițiile dc 
luptă ale poporului nostru, de 
importantele succese obținute în 
anii noștri. Și lotuși, în loc să 
fie coautoare sau cel puțin cola
boratoare la organizarea și des
fășurarea acestui concurs, organi
zațiile U.T.C. au rămas simple 
spectatoare.

Pe lîngă formele utilizate cu 
bune rezultate pînă acum, există 
și apar mereu altele noi, cu marc 
eficiență în sporirea trăiniciei 
prieteniei dintre tineri și carte. 
Trebuie însă tratate cu atenția 
cuvenită și de către organizațiile 
U.T.C.

MIHAIL DUMITRESCU

r ;f VIAțĂ DE V
i ORGANIZAȚIE

TIMP
(Urmare din pag. I)

înțelegem prin a irosi și 
a nu irosi timpul, ce le-am 
răspunde ?

S. P. : După cîte ob- 
t rv, inevitabilul s-a și pro
dus. întrebarea pe care 
ai pus-o e atît de vagă in
cit simt că și încep să plu
tesc... Mi-ar fi convenit 
mult mai mult, exact după 
cum declarasem, o discu
ție foarte strânsă de scri
soare. Pentru că, iată: 
mergînd la un film, eu 
mă delectez ; în glumă — 
pierd timpul. Un critic de 
cinema își face însă în 
acest mod meseria. Mer
gînd zi de zi la ștrand sau 
pe stadion „se pierde 
timpul" ; pe de altă parte, 
soarele, apa, efortul fizic 
tonifică.

O. P. : De partea cui e 
deci adevărul ? Cine pier
de timpul și cine nu ?

S. P. : Cred că problema 
aceasta se rezolvă într-un 
singur fel : a nu irosi 
timpul este o chestiune de 
luciditate, de maturitate, 
este o chestiune de con
știință. de demnitate a 
profesiei... Abia într-un 
moment de disciplină 
morală, ceea ce presu
pune o personalitate 
formata sau aflată într-un 
stadiu avansat de formare, 
poți să știi exact, stăpîn 
pe cele mai ascunse sen
suri. ce e pierdere de timp 
și ce e cîștig. Nu-mi re
prezint deloc pentru hao
ticul copilăriei un răspuns 
la asemenea întrebări.

C. L. t Dar Adriana M. 
are treizeci de ani...

S. P. : Aici voiam să a- 
jung : pierderea timpului ' 
la vârsta aceasta devine 
imoralitate. Pentru că a 
tTecut printr-o experiență, 
desigur nefericită, dar nu 
nefastă. Sînt întîmplări 
din care se pot trage con
cluzii necesare și mai ales 
din care se desprinde o 
hotărire : aceea de a re
cupera acum timpul irosit 
30 de ani este o vîrstă cu 
uriașe deschideri, capaci
tăți : acum încă se mai 
poate învăța, tot așa cum 
se mai poate iubi. Tinere
țea este etern convertibilă 
în dăruire și devoțiune. 
Se poate merge cu încre
dere înainte la 30 de ani. 
neajunsurile pot fi consi
derate la un moment dat 
și etape de fortificare și 
purificare a personalității. 
Dar. desigur, pentru a- 
ceasta e nevoie de multă, 
foarte multă voință.

M. S.: Consecvent ideii 
de la caTe am plecat — 
timp egal personalitate — 
și în legătură cu ce spu
nea Sînziana, aș fi tentat 
să povestesc ceva : am cu
noscut un om foarte ne
fericit. (In paranteză fie 
spus ■ nu inventez nimic ; 
povestesc faptele nude). 
Acest om foarte nefericit 

în
nu 
să 

cînd 
„ ________ , să
etc. Și totuși el

cît sub aspectul unui mai 
substanțial profit material. 
Omul de care vorbesc mă 
ajută să răspund astfel și, 
firește, la un singur aspect 
al chestiunii formulate în 
întrebarea : „ce înseamnă 
a irosi și a nu irosi 
timpul ?" : A nu-1 irosi în
seamnă a fi în posesia 
unei temeinice cunoașteri 
a propriei tale ființe, a 
propriilor și realelor apti
tudini și de a folosi la 
maximum timpul, cu ose
bire cel al maximei recep
tivități, pentru a-ți pune 
în evidență aceste aptitu
dini.’ A-l irosi înseamnă a 
face concesii unor tentații 
care te-ar conduce spre o 
viață de continuă nemul
țumire față de propria ac
tivitate.

O. P. : Și, bineînțeles, 
nu te referi la acea ne
mulțumire creatoare, im
pusă omului superior de 
o superbă exigență, de 
fapt exigența societății, a 
colectivității noastre.

M. S.: Evident I
O. P. : Eu mi-aș alege 

alt aspect. Și aș pleca tot 
de la o întîmplare : recent 
am stat de vorbă cu un 
tînăr muncitor de la 
I.O.R.. un om care m-a 
impresionat prin bogăția 
informațiilor ce le stăpî- 
nea în diferite domenii — 
literatură, muzică, biolo
gie, fizică — și care, la un 
moment dat, mi-a spus că 
s-a apucat de studiu... si
lit. Da, ați auzit bine, 
n-am făcut nici o gre
șeală : silit ! De cine ? l-am

ce n-ai izbutit să le urci 
ca posesor al unor atestate 
de studii, dar le urci ca 
om trăind într-un climat 
proprice autodepășirii.

C. L. : Eu am aruncat 
undița întrebării, acum 
îmi vine și mie rîndul să 
răspund la ca. Stoian vor
bea aici de concesii. Cu
vin tul care îmi stă mie pe 
buze este: compromisuri. 
Mi se pare că, în relația 
timp-personalitate, un as
pect esențial este topit în 
întrebarea : a face sau a 
nu face compromisuri ? A 
face compromisuri sună în 
limbajul diurn : „lasă că 
mai am timp..." Mai am 
timp pentru a învăța o 
limbă străină și, deci, nu 
mă omor s-o învăț cum 
trebuie în școală ; mai am 
timp pentru pregătirea 
examenului de admitere la 
facultate, pînă atunci, o 
lună-două să intru func- 
ționăraș, să iau niște bă- 
nișori... ; mai am timp 
pentru înțelegerea muzicii, 
a artei plastice — și pen
tru că mai am timp 
mă îndop numai cu cine
matograf, mănînc cinema
tograf pe pîine... Ei bine, 
nimeni n-avem atîtea 
zerve de timp care să 
scutească de folosirea 
dicioasă, zgîrcită chiar 
prezentului. Din o

re
ne 
ju- 

a 
sută 

le amînări, 99 nu se mai 
realizează niciodată. A iro
si timpul, deci, mai poate 
însemna a amîna sa faci 
o parte sau tot ce expe
riența umană a stabilit că 
se face mai lesne la o a- 
numită vîrstă, a amîna 
uitînd sau neștiind că — 
Theofrast pare-mi-se spu
nea — „cea mai costisi
toare dintre risipe este 
pierderea timpului".

De aici, poate, 
dăm discuției

„Opera“ în turneu
După recentul spectacol cu „Bărbierul 

Sevilla" (bucurîndu-se de participarea lui Nico
lae Herlea) la „Grivifa roșie", Opera bucureș- 
teană a inițiat în aceste zile de sfîrșit de stagiune, 
o suită de manifestări în uzine și întreprinderi.

Agenda săptămînii viitoare consemnează astfel 
o serie de recitaluri și spectacole de opere la U- 
zinele „Republica", șantierul Hidrocentralei de 
pe Dunăre sau în sălile din Giurgiu, Constanța la 
care vor participa unii din cei mai prestigioși 
soliști ai primului nostru teatru muzical.

Tr. P. Foto : SORIN DAN

MIRAJUL
AUTOMULȚUMIRII

M1CROINTERVIURI CU
O ION LUCIAN DOREL DORIAN • GH. FOCȘA

Șl

nu-si irosise timpul 
mod „clasic", adică 
chiulise cînd trebuia 
învețe, nu lenevise • 
trebuia să muncească, 
citească t— 
este nefericit pentru că se 
găsește la o anumită 
vârstă — cam cea pe care 
n are și Adriana — și î$i 
dă seama că o bună parte 
a efortului său a fost inu
til. nefiind dublat de o pa
siune — sau. mai precis, 
și-a părăsit o pasiune — 
dragostea pentru matema
tică — pentru o profesie 
pare nu-1 interesează de-

întrebat, cine te-a putut 
sili să studiezi toate a- 
ceste, mai cu seamă că tot 
acela n-a izbutit să te 
constringă la timp. (Inter
locutorul îmi mărturisise 
că este numai absolvent al 
școlii generale și a unui 
curs de calificare la locul 
de muncă). Nl-a silit viața, 
mi-a răspuns. Dintr-un 
motiv mai complicat de 
explicat, eu n-am putut 
să tind spre studii supe
rioare și n-am apucat să 
reîncep nici măcar pe 
cele medii. Nici n-am ne
voie de așa ceva pentru 
meseria mea de frezor. 
Cultura generală este însă 
cu totul altceva. Fără ea 
nu pot — e vorba, se în
țelege. de o neputință de 
un tip special, superior — 
să fiu nici frezor. Conclu
zia din dialogul meu cu a- 
cest tînăr ? A nu-ți irosi 
timpul înseamnă a afecta 
o bună parte a lui pentru 
a vitaliza sentimentul de 
demnitate impus de me
seria căreia i te-ai dedi
cat înseamnă, cu alte cu
vinte, a nu-ți limita bucu* 
ria de a practica o meserie 
pe care o iubești, dar care, 
ca multe altele, întT-o a- 
numită ierarhie, are și 
trepte mai înalte, trepte

M. S.: 
ar fi să _ 
noastre o desfășurare logi
că dacă am desprinde niș
te idei de utilitate practi
că. Prima aș formula-o eu, 
subliniind importanța u- 
nei mai atente cultivări a 
sentimentului timpului. Să 
mă explic : există o vîrstă 
cea a școlii, cînd, de regu
lă, percepi scurgerea tim
pului înarmat cu siguranța 
că, probabil, va veni și o 
zi cînd vei avea să-ți re
proșezi destule, însă prin
tre acestea nu se va găsi și 
mustrarea că ai pierdut 
vremea. La această vîrstă 
ești adesea convins că 
faci o treabă bună citind 
o carte de mîna a doua, 
dar „amuzantă", atunci 
cînd în raftul bibliotecii 
te așteaptă să zicem,
„Război și pace". Ori ce 
ai face — mă refer la lu
cruri onorabile — ți se 
pare cu folos. Puterea de 
selecție apare mai tîrziu, 
dar ea trebuie stimulată 
cît e posibil de mai de
vreme. A cultiva sentimen
tul timpului este o sarci
nă a școlii, a familiei, a 
U.T.C., a instituțiilor che
mate să contribuie la 
educația cetățenească, în 
genere. Această sarcină 
poate fi dusă la îndeplini
re mai eficient, căutîn- 
du-se forme și modalități 
mai apropiate de înțele
gerea copiilor, a adoles
cenților.

O. P. : Ideea trebuie re
ținută. Am citit niște bro
șuri adresate părinților 
care m-au indispus. Se 
vorbea în ele despre regi
mul zilnic al copilului ca 
despre ceva teribil de sta
tic și de dogmatic. Se 
prevedeau ore intangibile 
pentru o treabă sau alta.

— O situație nefi
rească se petrece cu 
stagiunea estivală a 
Capitalei noastre, sta
giune departe de po
sibilitățile, prestigiu) 
și chiar tradiția artei 
interpretative, ne spu
nea ION LUCIAN, 
director al Teatrului 
„ION CREANGA".

Pînă acum teatrele 
împingeau spre exte
rior, spre aer liber, 
spectacole facile, co
mode la transport, 
rentabile economic. 
Un turist venit în Ca
pitală, în perioada 
verii nu ar fi putut 
să cunoască adevăra
ta față a teatrului ro
mânesc. E și firesc. 
Nici n-aș putea acu
za teatrele de această 
greșită politică. Sce
nele noastre de vară 
sînt și au fost prost 
utilate pentru o re
prezentare de înalt 
nivel artistic. Anul n- 
cesta se preconizează 
cîteva spectacole deo
sebite ; „Sunet și lu
mină" la Muzeul Sa
tului, spectacolul 
.Sînziana și Pepelea" 

amplificat cu momen
te folclorice în deco
rul natural al parcu
lui Ioanid. Acestea 
pot și trebuie să în
semne acte de cultu
ră, care negreșit vor 
stimula mulți creatori 
să programeze încă 
din toamnă spectaco
le speciale pentru aer 
liber. Suceava, Brașo
vul pregătesc specta
cole de mare amploa
re în aer liber. Nu 
avem voie să trecem 
ușor pe lîngă această 
provocare.

Și iată că într-o 
formulare poate nu 
foarte exacta dar de 
o anumită circulație 
(și notorietate) un 
spectacol în aei liber 
de „sunet și lumină"

în realitate, însă, 
spectacol poetic 
care elementele 
zuale (plastice) 
cele sonore (melodi
ce) își propun să cre
eze un cadru emo
țional pentru un 
spectacol complex, dc 
atmosferă, se anunță 
pentru luna iulie. 
Muzeul Satului va 
găzdui 
tacol __ __
poetic, natural, de o 
anume s 
frecvență 
în același

un 
în

vi-
Și

luna i
Satului 

primul spec- 
într-un cadru

solicitare și 
turistică și 

i timp un

lumină" desfășurat pe 
o ulița lungă de trei 
secole, reunind și re
constituind prin in
termediul celor' inai 
autentice elemente de 
artă populară existen
te în cadrul Muzeu
lui nu numai un 
drum și o evoluție 
artistică, ci și o emo
ționantă evoluție is
torică. Astfel, pătrun- 
zînd pe terenul aces
tei rememorări, dar 
nu pe poarta mare a 
Muzeului, ci pe poar
ta bordeiului din sa-

chile mori de vînt 
dobrogene, la bărcile’ 

.arse de ploi și de 
timp din dreptul 
cherhanalei de la Ju- 
rilovca. Reîntorși în 
regiunea subcarpatică 
a Munteniei, străba
tem Argeșul cu ex
cepționalele sale ex
ponate ceramice, pă
trundem în Gorj și 
intrăm în ultima par
te a traseului reme- 
morabil în Banat și 
Ardeal.

în timp 
toarele ne

ce reflec- 
vor subli-
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TREI SECOLE“
certă va-cadru de o 

loare plastică.
espre ceea ce ar 
putea să în
semne și să 

confere într-un ase
menea cadru natural 
un spectacol de „su
net și lumină" și mai 
ales un spectacol a- 
vînd ca supta temă 
„memoria acestor 
locuri și case", ne-a 
vorbit scriitorul Dorel 
Dorian, autor al sce
nariului.

— Concretizînd 
deci : un spectacol 
poetic nocturn, un 
spectacol „de sunet și

tul Zăpodeni — un 
bordei de pe la jumă
tatea secolului XVII 
— și ureînd apoi, din
spre Vaslui și Iași pe 
lîngă biserica din 
Răpciuni, tocmai spre 
satul sucevean Fun
dul Moldovei, par
curgem rînd pe rînd 
afectiv toate frumu
sețile Moldovei de 
sus și ale Bucovinei. 
Coborîm apoi pe sub 
munți pînă la apa 
Milcovului și dc aco
lo, abia, spre Galați, 
trecem Dunărea pe la 
Ostrov și poposim, re
găsind poezia, la ve-

nia frumusețea 
tor gospodării 
nești, sugerînd 
discreție măestria și 
echilibrul de contu
ruri, volume, forme și 
în timp ce vom des
coperi într-o bătătu
ră, să zicem, un vechi 
plug de lemn iar între 
două bordeie un 
scrînciob, reconsti
tuind astfel din cele 
mai neașteptate ele
mente vizuale viața 
de fiece zi a acestor 
locuri și case, pe co
loana sonoră vom re
găsi nu numai scîrțîi- 
tul lanțului de fîntî-

aces- 
țără- 

cu

Dar nu se vorbea nicăieri 
despre ceea ce a fost nu
mit aici cultivarea senti
mentului timpului, adică 
strecurarea, cu răbdare și 
tact, în sufletul copilului, 
a deprinderii de a se con
trola în funcție de timp, 
adică de a se autoaprecia 
ținînd seama de modul 
cum a cheltuit o 
cantitate de timp.
nînd asta nu înseamnă că 
nu sînt de acord cu punc
tul de vedere al Sînzianei 
Pop : a deține secretul a-

anume
Spu-

precierii utilității timpului 
este indubitabil, o chesti
une de maturitate, presu
pune o gîndire „coaptă“. 
Dar este, totodată, o vir
tute educabilă. Și educația 
trebuie să înceapă din 
școală.

S. P. : In școală și fa
milie, obligați la o disci- 

’ plină cotidiană legată de 
învățătură și comportare, 
ocrotind deci în primul 
rînd igiena profesiunii, 
copiii și adolescenții vor 
ajunge în mod propriu

PERSONALITATE

să-și reprozinte și să-și în
sușească, înglobîndu-1 ca 
trăsătură de caracter, sen
sul timpului. Iată deci, 
munca. întotdeauna mun
ca.

C. L. : E și o chestiune 
de metodică : în educația 
sentimentului timpului 
trebuie să se găsească a- 
cele căi prezentînd scurge
rea vremii în tot ce are 
ea mai concret, în ideea 
de finalitate pe care o 
descoperim într-o sumă 
de zile sau de ani cheltu- 
iți în numele unui scop. 
Zice-se ca Balzac, simțin- 
du-și sfîrșitul, 
doctorul cît mai 
trăit pentru că 
nează să scrie un 
man. Doctorul nu-i 
punde direct, zilele mare
lui creator sînt număra
te, preferă să-l îndemne

întreabă 
are de 
intențio- 
nou ro- 

răs-

nă ori trecerea liniș
tită a carului, ci mu
zica acestor locuri și 
vocile unor mari va
lori spirituale care 
dăinuie peste timp, 
îl vom regăsi pe Sa- 
doveanu în tot Nor
dul Moldovei și-l vom 
asculta pe Enescu la 
Liveni ; și de la Ipo- 
teștii lui Eminescu ne 
vom lăsa purtați dc 
poezie pînă la Fălti
cenii lui Labiș. Și-l 
vom regăsi, în sfîrșit 
pe Brâncuși, pe Ar- 
ghezi, pe Blaga... Și 
pretutindeni fluierul, 
doina, „Miorița", vo
cea Măriei Tănase...

Rememorarea acea
sta sonoră îmbinînd 
cîntecul popular și 
rapsodia enesciană se 
va întregi cu memo
ria sonoră a prezen
tului. Frumusețile 
Bistriței de ieri ne 
vor anunța cetățile 
Bistriței de azi după 
cum lingă troițele 
Argeșului vom încer
ca să îndreptăm re
flectorul sonor spre 
barajul și construc
țiile noului Argeș.

— Firește, secretul 
reușitei ne spunea 
Gh. Focșa, directorul 
Muzeului. îl consti
tuie deplinul acord
— nici o clipă forțat 
între elementul vizual 
cel care cheamă după 
sine elementul sonor
— muzica, poezia și 
vocile. Muzeul și-a 
făcut drum și faimă 
prin înfățișarea lui 
corectă, echilibrată. 
Iată de ce ne gîndim 
cu grijă la toată in
stalația ce va trebui 
montată pentru a nu 
deranja acest tot.

Dorim realizatorilor 
un spectacol de răsu
net — nu numai de 
sunet — înscriindu-ne 
în primele rânduri ale 
spectatorilor.

V. DIACONESCU

să înceapă opera la care 
se gîndește. Nu, refuză 
Balzac, nu poate începe 
dacă nu știe că va putea 
termina. Nu-1 interesează 
decît finalitatea efortului 
său. Timpul se măsoară 
prin fapte încheiate ro
tunde. Trecerea timpului 
nu lasă numai regrete, ci 
și monumente I

M. S.: Discuția poate 
fi continuată, lărgindu-se 
sfera problemelor aborda
te. Dttr să revenim unde 
am plecat. Povestea A- 
drianel M. ne-a incitat la 
un schimb de opinii pe 
care le supunem cititoru
lui, nădăjduind că i-ar 
putea stimula dorința de 
a medita la o scrisoare 
predispunînd la reflecții.

Cauza pentru care acti
vitatea organizației U.T.C. 
din satul DrSgăneasa, co
muna Provița de Jos nu se 
desfășoară cum ar trebui, 
constituie — după .părerea 
comitetului raional U.T.C. 
Cîmpina — căsătoria. To- 

din cauză că fetele 
proporție

1 față 
mai și i 
această

susține — ele devin o 
„piatră în casă" pentru 
organizație. Așa să fie ? 
Să le cerem și lor părerea, 

Elena Dobre : „Mi-a fost 
greu la început; și copil — 
și serviri (este operatoare 
la cinematograful comunal). 
Acum am adus-o pe mai- 
că-mea la mine și m-am 
mai ușurat. Aș veni, desi
gur la acțiunile organiza
ției, dar nu prea am la ce. 
In afară de ședințe..."

Elena Ghinea : „Ar mal 
rămîne o țîră de timp și 
pentru probleme de orga
nizație. Greu, că nu prea 
știu ce să fac acolo. Nu 
se întreprinde nimic pen
tru noi. Și s-ar putea face 
ceva care să ne intereseze. 
Știu eu, acțiuni care să ne 
folosească nouă, căsători
telor, celor ce sîntem 
mame. O discuție despre 
copii sau cum să gătim o 
mîncare mai bună (nu-i 
de rîs, că doar nu toate 
am fost de la început 
„specialiste") cum să îm
pletim pulovere și ciorapi; 
chiar să citim și basme".

Steliana Anton: „îna
inte eram mai activă. A- 
cum mi-e mai greu; am 
copil. Dar tot aș veni așa, 
la cîte o întîlnire. Numai 
să se facă ceva mai pentru 
noi, că de ședințe drept să 
spun, m-am cam săturat“.

Cam așa stau lucrurile. 
O atitudine similară au și 
celelalte, uteciste căsăto
rite. Pe ‘ umerii marii ma
jorități a utecistelor apasă, 
după măritiș, firesc,greu
tăți noi, sporite, pe care 
le presupune viața în doi. 
Nu asupra lor, însă, vrem 
să insistăm. Asupra unui 
alt aspect, cel mai impor
tant, de esență, trebuie să 
ne oprim ; aspect de care 
se face atîta caz în biroul 
organizației și la comitetul 
raional U.T.C. : aderența 
sau lipsa de aderență a ti
nerelor căsătorite față de 
problematica vieții de or
ganizație. în această pri
vință, sondajul este eloc
vent și de natură să infir
me presupunerile amintite
lor organe U.T.C. Tinere
le căsătorite manifestă re
ceptivitate față de activi
tatea organizației U.T.C., 
interes pentru problemele 
ei fundamentale. Numai 
că, de la principiu la prac
tică — în activitatea con
cretă a organizației U.T.C.
— drumul nu este acoperit 
cu cele mai echitabile re
zultate ; deseori este lăsat 
într-o suspensie sine die. 
Și pe acest parcurs — ca 
efect al unui astfel de fe
nomen — gradul de pre
ocupare, față de activită
țile organizației, slăbește 
treptat. Fiindcă, firesc, ti
nerii concep relația dintre 
ei și organizație ca avînd 
dublu sens. Ei vor dărui 
organizației interesul și pa
siunea lor atît timp cît și 
aceasta, prin activitatea 
ei, le oferă răspunsuri bo
gate, interesante, frămîn- 
tărilor și preocupărilor ’.or. 
Se întîmplă acest lucru în 
cazul tinerelor căsătorite ? 
Răspunsul, încercăm să-l a- 
flăm șl la Comitetul ra
ional Cîmpina al U.T.C. 
Ne interesăm despre mo
dul în care organizațiile 
U.T.C. din comunele și sa
tele raionului își desfă
șoară activitatea în rîndul 
fetelor.

— O acțiune care s-a 
bucurat de un deosebit e- 
cou în rîndul utecistelor
— începe pe un ton de vă
dită satisfacție tovarășul 
Constantin Dogaru, se
cretar cu probleme orga
nizatorice al comitetului 
raional U.T.C. — o con-

de 11 
de băieți) 
mărită. Și 

cauză — se

ttituie „Ziua fetelor*. ZMa 
noiembrie, anul trecut, ți 
pînă aoum am organizat 
trei asemenea acțiuni: la 
Bănești, Ghirdoveni ți 
Văile Lungi. Intenționăm 
să mai pregătim două — 
la Breaza și Brebu. Trep
tat, vom organiza „Ziua fe
telor" în toate comunele ra
ionului.

— In ce au oonstat a- 
oeste „zile“ ?

— A fost un util schimb 
de păreri între fete și 
mame ; au luat cuvintul: 
o casnică, o profesoară...

In legătura cu «copul 
acțiunii tovarășul secretar 
s-a văzut nevoit să fie — 
deși general — laconic: 
„îmbunătățirea participării 
fetelor la viața de organi
zație ; combaterea tendin
țelor de comportare și mo
dă, ieșite din comun".

Oricum, „zilele fetelor" 
se țin. Cîte 5 pe an, dar 
se țin. Treptat. In acest 
ritm, numai bine, după 
sase ani și ceva va avea 
loc în fiecare din cele 32 
de comune ale raionului 
cîte o astfel de acțiune. 
Ceea ce nu poate împie
dica, însă, comitetul ra
ional U.T.C. să zîmbească 
satisfăcut ademenitorului 
miraj al automulțumirii.

La întrebarea dacă co
mitetul raional U.T.C. a i- 
nițiat și alte acțiuni pri
vind diferențierea muncii 
în rîndul fetelor, ni se răs
punde negativ.

S-au dat, aflăm ceva 
„recomandări", privind a- 
ceastă categorie de tinere: 
s-a recomandat organiza
țiilor U.T.C. să înțeleagă 
fetele (pe cele căsătorite 
n.n.) și să le scoată din e- 
vidență. Mai ales cînd îm
plinesc 27—28 de ani.

In urma unei atare reco
mandări, Luciana Stoica, 
secretara organizației 
U.T.C. din satul Drăgănea- 
sa scoate din evidența or
ganizației „cu de la sine 
putere", cele șapte ute- 
ciste căsătorite, fără ca a- 
cestea să fi fost consultate 
măcar, pe motiv că au îm
plinit 26 de ani.

E răspunzătoare secre
tara organizației ? Desigur, 
dar nu numai ea, ci și 
comitetul raional U.T.C., 
al cărui stil de muncă a 
condus la asemenea re
zultate nedorite. De sub
liniat modul în care s-a 
orientat comitetul raional 
U.T.C. în ceea ce privește 
recrutarea și creșterea ca
drelor. Luciana Stoica este 
tînără, foarte tînără chiar; 
abia a împlinit vîrsta de 
16 ani. Proaspătă absol
ventă a școlii generale, ex
periența ei de viață e mi
nimă. Or, cu atît mai mare 
era răspunderea Comitetu
lui raional U.T.C. Cîm- 
pina pentru pregătirea a- 
tentă a unui astfel de se
cretar. Și poate ar trebui 
mai atent revizuite crite
riile alegerii tinerilor în 
această funcție, vîrsta ace
stora, avînd în vedere ne
cesitatea ca ei să aibă o 
experiență de viață, indis
pensabilă muncii de con
ducere.

In sfîrșit, cunoscînd 
toate acestea, intervine o 
legitimă întrebare : mai 
rămîne căsătoria cauza sla
bei activități a organiza
ției U.T.C din Drăgănen- 
sa ? (ca si din alte comu
ne despre care la Comite
tul raional U.T.C. Cîmpi- 
na am aflat lucruri asemă
nătoare). Cu siguranță nu I 
Slăbirea interesului tinerilor 
față de organizația U.T.C. 
s-a produs încă 
căsătoriei.

Toate acestea 
tuie deziderate
pensabile în activitatea 
organizației U.T.C., a ce
lor puși să îndrume și să 
desfășoare, la modul cel 
mai concret, expresiv și e- 
ficient, o muncă diferenți
ată, după specificul fiecă
rei categorii de tineri; 
după vîrsta și preocupă
rile lor.

ION ANDREIȚA

înaintea

consti- 
indis-

ANUNȚ ȘCOLAR
In cadrul Grupului Școlar al Comitetului de Stat al Apelor 

din Arad, str, N. Grigorescu nr. 8. funcționează o școală 
profesională care pregătește muncitori calificați in meseria 
„operatori la stațiile de epurare a apelor reziduale".

Se primesc candidați din toate regiunile țării, absolvenți al 
școlilor generale, avind virsta de pină Iu 18 ani împliniți 
in perioada 1 ianuarie—31 decembrie 1967.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul școlii 
din Arad, str. N. Grigorescu nr. 8, telefon 16-45.
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nk filmului de la Cannes

Calitățile 

modelului

Trebuie făcută o distinc
ție netă între filmele de
stinate tinerilor. adoles
cenților și copiilor. Ado
lescenții au tendința de a 
fi atrași de filmele pentru 
adulți. Televiziunea con
tribuie și eâ la aceasta, 
formîndu-i ca adulți (din 
punct de vedere cinema
tografic, firește) — îna
inte de termenul biologic.

Dacă filmul pentru copii 
nu pune probleme deose
bite (se știe, copiii iu
besc poveștile) în ceea ce 
îi privește pe adolescenți, 
circulă unele prejudecăți. 
Se spune că aceștia se a- 
tașează în mod special de 
filmele „eroice". Nu este 
adevărat. Ei iubesc în egală 
măsură problemele con
temporane față de care 
simt o plăcere bărbătească 
în a se identifica.

Teme posibile în filmul 
pentru tineret ? Tot ce 
este omenesc, dar în mod 
special integrarea socială, 
găsirea locului în viață și 
societate (sau izolarea, soli
tudinea individului și de 
aici dramele sale), drago
stea și fericirea prin dra
goste. Din păcate, drago
stea nu este întotdeauna 
înțeleasă de cineaști la va
loarea ei reală și se ajunge 
uneori la o tratare epider
mică. Trebuie să se știe 
că tinerii caută întotdea
una o dragoste profundă, 
ideală. Ei nu iubesc fe
meile superficiale sau in
fidele. în acest sens abun
dența de superficialitate și 
infidelitate din filmul con
temporan exercită o influ
ență mai negativă decît 
s-ar putea crede. Mai ră- 
mîne apoi problema tine
rilor spectatori neformați, 
cei cu sufletele slabe sau 
șovăielnice pentru care 
scenele de dragoste așa

cum sînt ele tratate în 
filmele aparținînd „nou
lui val” sînt pur și simplu 
traumatizante.

Este o mare diferență 
între eroul preferat pe e- 
cran și propriul ideal de 
viață. Asistăm adeseori la

copierea de către tineri a 
unor particularități exteri
oare ale acestor eroi (îm
brăcăminte gen cow-boy, 
gesturi tip western etc.). 
poate uneori adolescentul 
se visează înfăptuind mi
nuni de vitejie asemenea e- 
roilor de pe ecran dar nici
odată un 
sănătoasă 
să-i imite 
viață.

Tînărul 
temporan. 
nema, televiziune, i 
ilustrate, comicsuri __
apelează ca o reacție de 
apărare la schimbul de 
opinii cu omul adult ale 
cănii certitudini îi redau 
echilibrul amenințat de un 
anumit fel de film sau 
cărți. De aceea în Filmele 
pe care le vede, tînărul 
spectator dorește întotdea
una să-! găsească pe o- 
mul adult dotat cu o expe
riență de viață bogată, pu
ternic, sănătos, într-un cu- 
vînt, un model pentru vii
toarea lui vârstă.

tinăr cu mintea 
nu se va gîndi 
cu adevărat în

spectator con- 
asaltat de ci- 

reviste 
i etc.

Nimeni nu se îndoiește dc faptul că filmele 
bune, peliculele care intră în arhiva de aur a 
celei dc a șaptea arte, ecranizările după clasici 
sînt și trebuie să fie o lectură cinematografică 
destinată tînărului spectator. Și totuși, dincolo de 
acest adevăr, există o categorie anume dc filme 
tratind sau nu despre tinerețe și problemele ci 
dar create special pentru formarea și instruirea 
tînărului. Se pot cita filmele „Duminică la ora 6“ 
și „Diminețile unui băiat cuminte“ (România), 
„Oare aceasta este dragoste?" (l'.R.S.S.), „Soare 
și umbră" (Bulgaria), „Singurătatea alergătoru
lui de cursă lungă“ (Anglia) și lista se poate pre-

O Ce importanță acordați filmului pentru tineret și 
care este, după părerea dumneavoastră evoluția sa ? 

O

lungi, fiecare din cinematografiile lumii avînd 
propria participare la catalogul filmelor desti
nate tînărului spectator.

Și totuși, filmul destinat tineretului nu și-a 
ocupat încă locul cuvenit in preocupările cine
aștilor. Că este așa o dovedește numărul mic al 
filmelor de calitate prezentate în ultimii ani la 
cele două festivaluri internaționale ale filmului 
de tineret și copii de la Cannes și Gottwaldov. 
Pentru a dezbate cîteva aspecte acute ale fil
mului destinat tineretului, am adresat unor per
sonalități ale filmului, sociologi și psihologi din 
cîteva țări europene următoarele întrebări :

KIRA PARAMONOVA
critic cinematografic — U.R.S.S.

Primatul proble

melor esențiale

Ce loc ocupă idealul de viață într-un film cu 
audiență la spectatorul tînăr ?

©

Dr. STANISLAV ZVONICEK 
directorul Institutului cehoslovac pen

tru cinematografie

sau antierou ?

Eroul filmului pentru 
tineret este — după păre
rea mea — focarul în care 
se întilnesc, adună și multi
plică forțele de expresie 
astfel îneît spectatorul ac
ceptă sau refuză opera a- 
dresată lui. Afișul cine
matografic propune adese
ori filme în care denumi
rea „erou” pentru perso
najul central nu este de
cît un termen tehnic, în 
realitate este vorba de 
antierou, un individ tîrit 
de evenimente și incapa
bil să se realizeze în mij
locul unor forțe a căror 
înțelegere presupune e- 
fort și dificultate. Plehanov 
definea eroul ca fiind cel 
care „vede mai departe 
decît alții și are o voință 
mai puternică decît seme
nii săi... El nu este erou 
în sensul că ar putea opri 
sau schimba mersul natu
ral al lucrurilor, ci în aceea 
că activitatea sa este o ma
nifestare conștientă și li
beră a acestui proces ine
vitabil și spontan“.

Mai este un tip de erou,

model de abilitate, de forță 
și umor, capabil să rezol
ve situațiile cele mai com
plicate și, în fine, există 
eroul în accepția de dic
ționar, cu originea în mi
tologia elină.

Un alt aspect important 
al filmelor destinate tine
retului îl constituie modul 
în care ele reflectă dra
gostea. într-o anchetă 
realizată în Statele Unita 
în 1933 o tînără fată răs
pundea : „Pentru ce fil
mele nu arată mai pe în
țeles cum trebuie să să
ruți ? Eu cred că tinerii 
nu au o tehnică atît de 
bună ca artiștii..." Dacă 
această doamnă care are a- 
cum o vîrstă respectabilă 
este mama unei fete, ea 
trebuie să fie în mod cert 
mulțumită de modul în 
care copilul ei este 
struit de unele filme 
privința amorului nu însă 
și în ceea ce privește iu
birea. sentimentul pur 
care transfigurează tine
rețea.

in- 
în

Conf. dr. URSULA ȘCHIOPU
România

Nu toate filmele operează pe 
terenul complect al idealului de 
viață- De cele mai multe ori ac
țiunea filmului insistă în dome
niul stilului de viață. Deși, tan
gente, stilul și idealul de viață 
nu se suprapun. Confuzia se face 
adesea din cauză că programele 
educative cuprind necesitatea de 
a le armoniza. De altfel nici tî
nărul spectator nu vine la cine
matograf cu idealul de viață 
conturat. Filmul ii prezintă pa
gini din viața, oameni buni sau 
răi, interesați sau meschini, feri
ciți sau nefericiți, cazuri particu
lare cu funcții semnalizatoare 
foarte eterogene. Sintem obiș- 
nuiți să căutăm în orice film 
problemele sale majore, deoare
ce avem o mare sensibilitate față 
de probleme majore Univer
sul filmului din acest punct de 
vedere este limitat. Dar acest 
univers este investit cu forțe de 
evocare uriașe, care duc la con
stituirea de reacții complicate a 
căror evidență se pare că nu 
este lipsită de semnificație. In
stitutele de filmologie din Roma 
și Paris au studiat o parte din 
aceste reacții. Și la noi în țară au 
existat unele studii efectuate în 
cadrul Institutului de Psihologie 
al Academiei R.S.R. în proble-

me tangente acesteia. In 
caz filmul are efecte __  .
sau tardive, superficiale sau pro
funde, de scurtă sau lungă dura
tă. Atunci cînd aceste efecte 
sînt legate de sensurile mai a- 
dînc etice ale vieții, filmele cu
prind un puternic mesaj educa
tiv. Nu putem însă spune că în 
mod obligator un mare film ac
ționează cu toate rezervele de 
idei pe care le cuprinde. De alt
fel, vizionarea aceluiași film de 
către copii și tineret de diferite 
vîrste arată cit de diferite sînt 
efectele de înțelegere și partici
pare la toate compartimentele 
de prim-ordin ale filmului. La 
copii mai mici efectele imediate 
se manifestă repede și sînt acțio- 
nale și impetuoase. Este lesne 
de observat că după vizionarea 
unui film de tipul „Contelui de 
Monte Cristo" sau un western, 
jocurile copiilor intră în replică 
la atmosfera specifică acestor fil
me. In aceiași ordine de idei o 
serie cu „Sfîntul“ face ca mica și 
sugestiva caricatură a lui Simon 
Templar din genericul acestor 
filme, să apară pe toate zidurile. 
Poate să fie și mai rău. O tî- 
nără mamă îmi povestea că îna
inte cu cîtva timp vizionînd 
„Fifi înaripatul” a trebuit să pă-

orice 
imediate

Care sînt temele esențiale în filmul pentru ti
neret ?

Q
Credeți că filmul contemporan înfățișează ade

vărata față a dragostei ? Este vre-o diferență între eroul 
preferat pe ecran și propriul ideal în viată ?

ROLAND BIERNAUX 
secretar al Centrului național de filme 

pentru copii și tineret — Belgia

ajunge numai

valoarea estetică

Importanța cardinală a 
filmului destinat tînăru
lui spectator rezultă din 
faptul că îl pregătește pe 
acesta pentru viața de a- 
dult, prezentîndu-i o vi
ziune pozitivă și obiectivă 
a vieții sociale în care ur
mează să se integreze. 
Prin valoarea morală și ar
tistică, filmul trebuie să-l 
obișnuiască pe tînăr să 
prefere operele valabile 
din punct de vedere u- 
man și cultural și să-l a- 
jute totodată să aibă spi
rit de discernămînt în 
producția curentă, domi
nată de criterii comerciale, 
în ceea ce privește fil
mele pentru tineret, tre
buie spus de la început că 
numai valoarea 
și culturală 
Fără o certă 
mană și etică 
exista un bun

lor estetică 
nu ajunge, 
valoare u- 
nu poate 
film desti-

nat tînărului, ori cîte ino
vații formale ar aduce cu
tare sau cutare regizor. 
Această valoare se expri
mă prin faptul că filmele 
trebuie să promoveze în
crederea în om și posibi
litățile sale de a se desă
vârși.

Temele filmului pentru 
tineret sînt legate de foar
te multe circumstanțe în 
care intervin particulari
tățile specifice țării în 
care a fost realizat, gustul 
publicului, originea socială 
și pregătirea intelectuală a 
spectatorului. Nu se pot 
generaliza, cred, temele. 
Pentru unii poate să fie 
esențială tema muncii, 
pentru alții integrarea șco
lară iar în altă parte des
coperirea unei lumi ne
cunoscute.

Să fii util,

să-ți găsești locul

în viată...

Tot cinematograful este 
destinat tineretului, cel 
bun firește. Nu cred într-o 
specificitate pronunțată a 
filmului pentru tineret. 
Problemele mari ale vieții 
sînt aceleași pentru tineri 
ca și pentru adulți. Exi
stă numai diferențe de 
nuanță. Un singur lucru 
nu trebuie însă făcut în 
filmul pentru tineret și 
copii : ridiculizarea adulți
lor. Copiii și tinerii nu-i 
urăsc pe adulți, nu-i sepa
ră de aceștia nimic. Ei vor 
să vadă în film un adult 
frumos și întreg, model 
pentru ei. în privința idea
lului sînt multe lucruri de 
spus. Vremurile modeme 
sînt caracterizate prin sbo-

rurile cosmice, marile des
coperiri științifice, revo
luția socială. Are loc deci 
un proces de laicizare a 
gîndirii tînărului care pă
răsește dogmele religioase. 
Locul normelor religioase 
trebuie să-l ia însă adevă
ruri ale vieții contempo
rane. Deci, filmul trebuie 
să afirme și el acest lucru, 
îmi plac filmele destinate 
tineretului realizate în ță
rile socialiste pentru că 
fiecare din ele afirmă o- 
morală, un adevăr. Este 
deci nevoie mai mult ca 
oricînd ca filmul să pro
moveze un ideal major, să 
afirme că individul tre
buie să fie util și altora 
decît sie, că trebuie să-ți 
găsești un loc activ în so
cietate și viață.

Filmul îl ajută pe tî
năr să cunoască și să înțe
leagă lumea. în al doilea 
rînd, filmele create spe
cial pentru tineret, ținînd 
seama de particularitățile 
percepției vîrstci, îi pot 
pregăti să înțeleagă ade
văratele mari opere de 
artă, care, după cum se 
știe, rămîn încă atît de 
des neînțelese spectatori
lor contemporani. Există 
un specific exact definit 
al acestor filme ? De bună 
seamă că da, însă este cu 
neputință a-1 rezuma în 
cîteva rinduri. Personal, 
am consacrat acestei teme 
un întreg volum. Cred to
tuși că principalul nu este 
să existe un specific al fil
melor pentru tineret ci 
ca ele să fie adevărate o- 
pere de artă.

Este de asemenea, dificil 
să definești evoluția filmu
lui contemporan pentru 
tineret. Aș putea răspunde 
la această întrebare bazîn- 
du-mă doar pe experiența 
cinematografiei noastre. 
Cred că întreaga cale 
de dezvoltare a ace
steia, dacă pornim de la 
experiența celor mai bune 
opere, constă în a izbuti 
să transpunem în limbajul 
cinematografiei contempo
rane problemele esențiale 
ale vieții. Nu trebuie 
neapărat să dăm răspuns 
tuturor problemelor ridi
cate ci să-l determinăm 
pe tînărul spectator să 
gîndească, găsind propriile 
sale răspunsuri. Iar dacă 
avem în vedere viitorul ar
tei cinematografice pentru 
tineret, ținînd seama în a- 
celași timp de faptul că 
tinerii de azi află foarte 
de timpuriu problemele 
reale ale vieții, cred că 
viitorul cinematografiei 
pentru tineret depinde de 
felul cum artiștii vor iz
buti sau nu să povestească 
despre conflictele profunde 
și veritabile 
poraneității.

Importanța 
sau, cum se 
sea, a exemplului c 
de a fi imitat, avînd 
vedere, bineînțeles filmul 
destinat tineretului, este 
foarte mare. Doar nu este 
un secret pentru nimeni că j

tînărul se străduiește să-și 
găsească idealul în viață 
în arlă, să-l vadă printre 
personajele livrești. De a- 
ccca este important ca și 
în film tînărul să gă
sească o rezonanță a ten
dințelor sale.

Temele filmelor consa
crate tineretului sînt tot 
atît de variate ca și viața 
însăși. Important este nu
mai ca artistul să le întru
chipeze intr-o formă ar
tistică demnă. împărtășesc 
părerea că nu numai tine
rilor, dar chiar și copiilor 
li se poate vorbi despre, 
orice, cu singura condiție 
ca aceasta să-i emoționeze, 
să le devină apropiat și 
înțeles.

Nu cred că în toate fil
mele pe care le-am putut 
vedea dragostea a fost 
astfel arătată îneît să poa
lă trezi în rîndul tinerilor 
spectatori exclusiv senti
mente nobile. Din păcate, 
încă foarte mulți autori de 
filme speculează acest sen
timent, depășesc limitele 
permise. Sînt convinsă că 
dragostea este un senti
ment minunat pe care se 
întemeiază lumea, omeni
rea. Și mă simt profund 
jignită atunci cînd autorii 
o reduc la limita instinctu
lui animalic.

Mulți cercetători care 
se ocupă de filmele pen
tru tineri consideră că 
principalul în această pro
blemă este identificarei 
personajului principal cu 
spectatorul. Faptul că ti
nerii sînt atrași de eroii 
filmelor de aventuri se ex
plică prin setea lor de e- 
roism, dragostea față de 
personalități puternice. Și 
regret foarte mult că în ci
nematografia mondială 
contemporană sînt foarte 
greu de găsit 
naje principale 
fie mai puțin
„super" ci întruchipări ie- 
ale ale celor mai bune 
trăsături pe care le po
sedă contemporanul no
stru.

perso- 
care să 
diverși

I

Prof: FRANCISE LEGRAND
dirțetor al Festivalului internațional al
Jjlinûïûi.pentru tineret de la .Cannes —- 

Franța

0 eroare

și o injustețe

ale contem-

idealurilor 
spune ade- 

demn 
în

Mai întîi o constatare : 
peste șaizeci la sută din 
numărul spectatorilor de 
film în lume îl ocupă ti
nerii. După cum se vede, 
locul spectatorului tînăr 
în economia cinematogra
fului este foarte mare. Și 
totuși, asistăm la o anoma
lie, care în același timp 
este o eroare și o inju
stele : în producția mon
dială — cu excepția țări
lor socialiste — filmul de
stinat spectatorilor tineri, 
educării și formării gustu
lui pentru frumos al ace
stora ocupă un loc foarte 
mic. Tinerii sînt ncvoiți 
astfel să meargă la filme 
care adeseori nu le convin. 
Este o injustețe pentru că 
tinerii au dreptul de a fi 
respectați în cultura lor. 
Cei mai bine de un mi
liard de tineri spectatori

Sensibilitatea față de
zească vreo două săptămînii co
piii de încercarea de a „zbura" 
de la etajul IV al blocului în 
care locuiau.

Efectele cele mai profunde și 
mai numeroase ale filmului au 
loc în anii pubertății și ai ado
lescenței. La aceste vîrste filmul 
acționează asupra tuturor etajelor 
personalității. Printre altele în 
pubertate și adolescență filmul 
creează și întregește apetitul de 
frumusețe, dă lecții de compor
tare, de modă, de eleganță în 
ținută, dezvoltă gustul, emoția 
și înțelegerea, le subtilizează și 
nuanțează. Această acțiune com
plexă asupra stilului de compor
tare este concomitent cu una 
asupra condițiilor interne spiri
tuale, asupra coerențelor în sen
timente și atitudini, asupra zone
lor caracterului moral care gi
rează pînă la urmă actele de con
duită și idealurile de viață. Unii 
sociologi consideră că precocita
tea mai rapidă a tineretului din 
mediul urban și mai ales marile 
orașe ale timpului nostru este le
gată într-o mare măsură de pre
siunile asupra tineretului a cine
matografiei (asociate la cele ale 
scolii și ale revoluției tehnice). 
Incidența delicvenței minore este 
și ea asociată tot mai mult de

influența sumară a unor tipuri 
de filme. Excentricitatea, frivoli
tatea, supraerotismul, extrava
ganțele se propagă cu preț redus 
prin unele filme fapt ce a creat 
în ultima vreme un reflex social 
de îngrijorare. Lipsa de talent 
a unor regizori, interesele lega
te de concurența financiară a ca
selor de filme, caracteristicile 
propagandei ce acționează în in
dustria filmului din țările mari 
producătoare de filme capitaliste 
au dus la supraproducția de fil
me comerciale de proastă calita
te, la filme ce se cer „tari" sau 
„picante". Aceste produse devin 
o adevărată școală a viciului, a 
crimei, a gangsterismului, a lip
sei de scrupule și a depravării 
morale. Filmul contemporan ne 
prezintă ca figura mitică a lui 
Ianus, cele două fețe ale sale...

Există o categorie de 
care au personaje copii sau ti
neri. Acestea acționează ---i- 
mai direct asupra stilului și mo
delelor de comportament ale ti
neretului prin mai fireasca par
ticipare sentimentală la biogra
fia în desfășurarea a eroilor pre
zentați. Categoria cuprinde fil
me foarte eterogene dintre caro 
a? ................................... ‘
„Sboară cocorii , „Soare și um-

filme

poate

cita „Balada soldatului",

bră", „Duminică la ora 6", „Oa
re aceasta e dragoste ?", „Singu
rătatea alergătorului de cursă 
lungă..."

Subiectele se clădesc în dia
gonală în contextul unor atitu
dini și motivații ce se construiesc 
uneori treptat sub ochii specta
torului. Producțiile neorealismu
lui italian sau filmele legate de 
lucrările tinerilor furioși, 
cinematograful fac parte 
ceastă categorie, în care 
înfățișază un tineret aflat 
re de protest acut și de 
formism. Personagiilc cu 
singurătății și al înstrăinării, cu 
amărăciuni abrupte în gesturi cu 
un simț caustic excesiv, pun pro
bleme dar, în același timp, răs- 
pîndesc aromele personalității 
lor ciudate și însingurate. Pro
blema esențială în astfel de fil
me de critică socială rămîne ace
ea a dificultăților legate de In
tegrarea socială prin descoperi
rea contradicțiilor dintre ceea ce 
reprezintă personalitatea proprie 
și ceea ce posedă virtual și poten
țial. Cadrul paradoxal al faptelor 
vieții, condițiile de imposibilita
te de cuprindere a tuturor mobi- 
lurilor ce le conțin aceste cadre 
de viață izbesc contextura fină 
și delicată a personalității aflate

free- 
din a- 
ni se 
în sta- 
necon- 
gustul

majore
la răscrucea tuturor contradic
țiilor, înăsprind-o pînă la bruta
litate. Aceasta ar fi viziunea de 
subtext a multor filme de acest 
gen, filme în care atitudinile 
protestatoare apar ca vibrații pu
ternice ale personalității în plină 
căutare de un Ioc sub soare. 
Gestul neîncrederii se manifestă 
în filmele sugerate de mentalita
tea tinerilor furioși, ca fiind dez
golite de patetism ieftin, auten
tice și irevocabile, acuzatoare și 
eliberatoare. Uneori, sub zodia 
altei mentalități de lucru și de 
concepție, regizorii reușesc 
facă să țîșnească sub carapacea 
nonconformismului inteligența 
sclipitoare dar chinuită sau sen
sibilitatea și eroismul cele mai 
autentice. Filmul iugoslav „Sașa" 
parțial filmul românesc „Dumi
nică la ora 6" evoluează în a- 
ceastă direcție. în temele jle în
cadrare socială se divulgă episo
dic în aceste filme tensiunea 
prieteniei, a dragostei, valențele 
multiple de omenie, emoții pro
funde, legate de examene de tot 
felul date de tînăr, caracteristi
cile felurite ale relațiilor umane 
întîmplătoare sau nu și depen
dența lor de împrejurări și con
diții care fac mai realistă înțele-

să

gerea semnificațiilor faptelor de 
viață. In filmele de tineret se 
dau lecții de ironie și de candoa
re, de amărăciune și tristețe, se 
prefigurează gustul fericirii și cel 
al decepției. Prin tematica sa, 
filmul contemporan pentru tine
ret avertizează brutal uneori că 
pedagogia și sociologia trebuie 
să renunțe la simplificări și vul
garizări și că această problemă 
unică, specială și încă străbătu
tă de multe necunoscute, pro
blema momentelor de integrare 
a tineretului în lumea complicată 
a răspunderilor majore sociale 
este de actualitate eternă la toa
te longitudinile și latitudinile 
sociale. Filmul în care ne este 
prezentat tineretul ne înfățișază 
însă portrete incomplete și oa
recum neretușate, subliniindu-se 
astfel un „va urma" cu surpri
zele sale felurite.

Anchetă realizată

de ATANASIE TOMA

constituie, în același timp, 
un colosal debușeu comer
cial, niciodată visat de 
către producători, care to
tuși îl ignoră. Pornind de 
la aceste realități, ne-am 
îmbarcat la Cannes înce- 
pînd din anul 1959 într-o 
mare aventură: crearea 
întâlnirilor Internaționale 
ale filmului pentru tine
ret, cunoscute în ultima 
vreme sub numele Festiva
lului Internațional al fil
mului pentru tineret de 
la Cannes (sau cum le 
place gazetarilor să-l nu
mească, „micul Cannes"). 
Cred că această lungă in
troducere pledează de la 
sine asupra importanței pe 
care o acord filmului pen
tru tineret. Ce este în fond 
un film destinat tînărului 
spectator ? Sînt fie filme 
special concepute și reali
zate pentru tineri — ace
stea fiind din păcate ex
trem de rare — fie filme 
realizate pentru adulți dar 
care prin subiect, bogăția 
conținutului, frumusețea 
artistică, calitățile umano 
pot forma și entuziasma 
tineretul. Exemple : „Ba
lada soldatului" (U.R.S.S.), 
„Pather Panchali" (India), 
„Unchiul meu" (Franța) 
„Un om liniștit (S.U.A.). 
„Valea păcii" (Iugoslavia) 
etc.

Noțiunea de film pentru 
tineret este inseparabilă 
de calitate în toate dome
niile. Un film care este 
doar inofensiv sau care 
doar moralizează este in
eficace și nu merită să 
fie văzut. Operele cinema
tografice preferate de ti
neri sînt cele stenice. Fil
mele care îl izolează pe 
tînăr de realitate și de 
viața adulților sînt nocive 
pentru că ele nu îl pre
gătesc pentru viață. Tine
rii trebuie să știe ce este 
adevărata dragoste, munca, 
bărbăția. Se poate vorbi 
în film despre dragoste 
fără a cădea în vulgaritate, 
de a condamna violența 
fără a o utiliza cu sadism 
și seducție, de a evoca a- 
ventura fără a o erija în 
cult. Un bun film pentru 
tineret nu evită proble
mele, ba mai mult <Jge- 
rează soluții pozitive.



MEMORA Dicționarul obiectelor 
cunoscute sub numele 

de 
CUVINTE

ANEXA de Al. HIRODAN

Traduceri din Hmba romàna in

Domnule,
nu mă lăsați !

— Numai un pom ? Oare 
mi-o ajunge materia primă??...

Desen de N. CLAVDIU

• mADAmAiE DE STA- 
EL. scriitoare spirituală, cu 
lucrări foarte gustate de „spi
ritele fine" ale epocii sale, nu
trea o adincă ură față de Na
poleon. lată de. unde venea 
atitudinea ei.

Cu ocazia primei lor întîl- 
nifi, îl întreabă pe împărat 
cine ar fi — după părerea 
lui — cea mai reprezentativă 
femeie a timpurilor din tre
cut și pină atunci. „Femeia 
caro a născut cei mal mulți 
copii", fu răspunsul prompt 
al lui Napoleon. Niciodată, 
vanitoasa femeie, care era 
Madamme de Stael și care nu 
avea copii, nu i-a iertat acest 
răspuns — de aci și ura ei de 
neîmpăcat față de Napoleon.

limba romàna *)

So|ul meu ? Sintem foarte buni prieteni.
(Nu mal trăim de mult împreună. El cu-ale lui, eu, 

dragul meu, după cum vezi...)
Lasă-mi to rog proiectul. Iți făgăduiesc că-l voi 

studia cu cea mai mare atenție.
(1-1 dau lui Toboșaru 

n-o să citesc acuma 59 
duri).

Te-aș împrumuta cu plăcere, dar _____ ____
(bărlatul-meu) îmi ia toți banii. Caută-mă. Am nu
mai cinci lei de țigări (bomboane).

(Știi că ești bine I O să scot acuma de pe carnet 
pentru tine... Frate-frate dar...)

Vasile, eu sînt de acord cu cererea ta însă tre
buie să vedem cc spune ministrul. Acolo... sus... nu 
știi cum e ?

să-mi facă un referat, că 
pagini bătute la două rîn-

nevastă-mea

(Mai domol...
locul ? Eu, pînă

Nu mă deranjezi de loc.
(Mă deranjezi, dar ce vroiai «ă-ți răspund ?) 

Cu plăcere.
(Fără).

Marilena, să răminem prieteni.
(Nu te mai suport).

închipui că am uitat de memoriul dumi-

mal domol, tinere. Vrei fi-mi iei 
să ajung profefor..,)

Cum Iți 
tale.

Nu 
să-mi 
Dacă

(Unde naiba l-am pus ? Că »ăptămîna trecut! era 
pe birou...).

supăr... Cum o să mă supăr ? Te rog chiar 
t <-< *• '•* j meUiit

Așa cum am destăi
nuit recent, în ultimii 
ani intre mine și ci
titori s-au stabilit u- 
nele relații extrem de 
strînse. Constat astfel, 
cu o foarte pozitivă 
surprindere, că toți 
acei oameni care se 
apleacă cu interes a- 
supra modestelor me
le pagini simt în mod 
spontan și simultan 
nevoia de a-mi scrie, 
fie pentru a-și expri
ma satisfacția față de 
o operă sau alta de-a 
mea, fie pentru a cere 
lămuriri suplimentare 
în legătură cu aces
tea, fie pentru a mă 
întreba de sănătate și 
a-mi ura fericire și să
nătate sau pentru a-mi 
cere sfaturi în legătu
ră cu unele probleme 
de viață. Toți cititorii 
mei, fără excepție, au 
(nu știu de ce) o în
credere oarbă în mi
ne, în sfaturile mele 
p, în ultima vreme, 
fac față din ce in ce 
mai greu unor obliga
ții de acest gen. Iată, 
de pildă, una dintre 
dificultățile pe care 
recent a trebuit să le 
înving. Primesc o 
scrisoare cu următorul 
conținut: „Deși am 
trecut de vîrsta de 50 
de ani, încă nu m-am 
decis ce meserie 
să-mi aleg în viață, 
fiind întreținut de pă
rinți. Puteți să-mi dați 
un sfat ?" Fiind o 
problemă ceva mai 
complexă, l-am invi
tat pe corespondent 
să mă viziteze acasă.

A venit foarte repe
de și m-am trezit în 
fața unui cetățean ca
re nu-și arăta vîrsta 
sau, cum se zice, ca- 
re-și purta bine anii. 
Era elegant îmbrăcat 
și avea purtări civili
zate. Am intrat ime
diat în subiect.

— Cum s-a făcut 
că nu v-afi hotărît 
nici pină acum asupra 
drumului de urmat în 
viață ?

— Domnule scriitor, 
dați-mi voie să vă 
spun astfel, povestea 
nu este dintre cele 
mai simple. Sînt o 
persoană crescută în
tr-o familie cu princi
pii severe, care mi-a 
dat o educație solidă. 
Sînt copil unic la pă
rinți, iar părinții mei, 
acum în vîrstă de 80 
de ani, se ocupă de 
mine în modul cel 
mai serios și apropiat 
cu putință. Dacă nu 
mi-ar fi jenă, aș putea 
să vă spun și amă
nuntul că pentru a 
veni la dc. a trebuit 
să fug de acasă in 
timp ce ei iși făceau 
somnul de după-a- 
miază

— Dacă că jenați, 
nu mi-l spuneți, tre
ceți mai departe.

— Așa și fac. Eu, 
cit am fost copil, am 
fost un om foarte 
practic. încă de la 
vîrsta de cinci ani 
mi-am ales o meserie 
în viață Doream <ă 
mă fac aviator. Părin
ții erau d*> acord cu 
mine. Mă numeau ,,a- 
viatorul nostru" între 
timp s-ou înfîmolat 
cîteva evenimente în 
acest dompiiiu (căde
rea lui Vlaicu. a lui 
Exuveru) $i părinții 
m-au convins că e mai 
prudent să-mi îndrept 
atenția către altă me
serie Am hotărît să 
mă fac marinar (eram

mă S _________ r_ .
spui tot. Ce nu ți-a plăcut la filmul 
nici tu n-o să fii sincer cu mine...

(Asta-i nesimțire curată. După ce i-am trimis două 
bilete (care în definitiv costă 8.50 lei) putea să gă
sească o vorbă bună).

(Binecuvîntat fie ministrul... Co m-aș face dacă 
n-aș putea spune : „acolo sus ?“ Și dacă, ferească 
sfîntul, mi s-ar acorda dreptul să hotărăsc de unul 
singur. Și dacă lumea ar ști că n-am nevoie de nici 
o aprobare ? ...Așa nici nu risc să greșesc și nici nu 
mă pun rău cu Vasile).

Trebuie să ne vedem neapărat... zilele astea...
(Sper că nu vei lua în serios invitația mea... Pisă

log, cum te știu : ești în stare să mă bombardezi cu 
telefoane de dimineață pînă seara).

Ai o mînă de aur, tinere. O să faci carieră mare 
în chirurgie. Săptămînă viitoare îți dau niște operații 
mai complicate.

• VICTOR HUGO se în
drepta către Prusia. La gra
niță, vameșul, l-a întrebat:

— Cu ce vă ocupați ?
— Scriu — a răspuns 

Hugo.
— Eu

neți cele
— Cu 

punstll scriitorului.
Vameșul notă : „Hugo, ne

gustor de pene".

®) O îndelungată experiență ne-a arătat că numeroase confuzii 
sau conflicte regretabile se ivesc din pricina faptului că oamenii 
(și, mai ales tinerii insuficient cultivați) nu înțeleg cu exactitate 
sensul unor expresii curente, luîndu-l „ca atare", adică așa cum 
se prezintă ele minții la prima vedere. Or, particularitatea ling
vistică a expresiilor la care ne referim constă în aceea că nu tre
buie luate „ca atare" și „la prima vedere" ci supuse unei ope
rații de traducere. Anexele la „Dicționarul" nostru îfi propun să 
înfățișeze cîteva asemenea propozițiuni care necesită a fi tălmă
cite din română... în română.A I3*A

oceanul.

VARA

de Ion Bâiețu

ŒRCU

tre-

O

numeau 
nostru".

tot 
cu

vă întreb, cum obți- 
necesare traiului ? 
pene — urmă răs-

Vasile Băran

PERSOANELEi

1) TEXTIERUL-POLIGLOT

DECORUL :

Acasă la textier. Masă, scaune,

telefon.

Don Ouijotc și gaina cu oul dc aur
I. Grinevici

reclama mun-

: nu I 
luăm I

>a : s-a | 
schim- I 
ip pin- ®

y

2) INTERPRETA DE MU
ZICĂ UȘOARĂ

comună 
A pornit-o tot 
reolamații, ro- 
foarte diverse

deja la vîrsta de 18 
ani). Părinții se bucu
rau și mă 
„marinarul
Intre timp, gigantul 
care traversa 
adică vasul „Titanic", 
s-a scufundat cu toată 
încărcătura umană 
materială și, firește, 
părinții m-au îndem
nat să-mi schimb ur
gent meseria. Atunci 
am hotărît să mă fac 
chimist (aveam 30 de 
ani) și părinții mă nu
meau „chimistul nos
tru", dar între timp 
un chimist din orașul

nostru a orbit din 
cauza unei explozii 
chimice și m-am ho
tărît să mă fac fizi
cian (aveam 40 de 
ani). Intre timp, soții 
Curie s-au contaminat 
cu substanțe radioac
tive și am renunțat. 
Părinții îmi spuneu : 
„nu trebuie să te gră
bești, că greșești. Ai 
cu ce trăi“. La patru
zeci și nouă de ani 
am mai făcut o tenta
tivă. Am vrut să mă 
fac contabil. Din pă
cate, o rudă de-a noa
stră, contabil, a fost 
prins cu niște grave 
nereguli și condam
nat. între timp, anii 
au trecut, m-am
zii că am 55 de ani,

căci atita am in pre
zent, și am intrat pu
țin în panică, deși pă
rinții inii spun să fiu 
calm. Domnule, vreau 
și eu o meserie I 
Vreau să cîștig bunul 
meu, să fac ceva, am 
început să mă plicti
sesc. Dați-mi un sfat I

— Domnule, am 
zis, nu știu cc sfat să 
vă dau. Este foarte 
dificil ca acum, la vîr
sta cînd alții se gîn- 
desc la pensie, dv. să 
vă apucați de o me
serie.

— Domnule, nu mă 
lăsați! Nu vreau o me
serie importantă, grea, 
vreau o meserie ușoa
ră, pe care s-o prind 
în cîteva zile, nu sînt 
pretențios. Vreau ce
va care să nu-mi cea
ră studii.

— Domnule, zic eu 
gîndindu-mă, o mese
rie ușoară, care se în- 
vață în cîteva zile și 
care nu cere studii nu 
cred să existe.

— Există, îmi spu
ne el cu siguranță. De 
aceea am fi venit la 
dumneata. Dumneata 
ai studii ?

— Doar patru clase 
elementare.

— Păi, vezi ? Și în 
cit timp ai învățat să 
scrii ?

— Prima poezie am 
scris-o în cinci mi
nute.

— Ascultă, hai să 
nu pierdem vremea, 
învață-mă și pe mine 
să scriu. Spune-mi e- 
sențialul, secretul me
seriei, dar foarte pe 
scurt, că trebuie să 
plec, mi se trezesc pă
rinții.

— Pe scurt. îți 
cumperi un stilou fi 
niște hîrtie și te apuci 
de scris. Scrii de trei 
ori pe zi. Opt ore du
pă masa de diminea
ță, opt ore după ma
sa de prînz și opt ore 
după masa de seară, 
în restul timpului ci
tești, te plimbi și te 
distrezi.

— E-n regulă, spuse 
el ridieîndu-se. Chiar 
azi m-apuc de treabă. 
Mîine sînt un om fă
cut.

Plecă mulțumit. 
Peste cîteva minute 
sună din nou la ușă.

— Ce mai vrei ?
— Am uitat să vă 

întreb ceva. Se oiști- 
gă bine ?

Era un birou pe un hol 
lung și îngust, cu prid
vor. care scîrțîia 
timpul amenințînd 
înălțimea celor nouă eta
je incit. dacă priveai in 
jos, spre gang, te apuca 
amețeala.

Fata Unsese numită aici 
să deseneze planșe și, 
dintre toți, urca in fie
care zi de la etajul trei, 
un funcționar fără virstă 
declarîndu-i. în fața tu
turor, că el nu poate trăi 
fără ea.

Nu pot trăi fără tine !
— spunea el vara, în iu
lie, cînd veneau practi
cantele, celei mai blonde 
dintre ele sau celei mai 
brunete, fiindcă îl cople
șeau culorile dure, nu 
pot, trebuie să mă înțe
legi, am un cui in inimă.

In fiecare vară, pe ho
lul lung și îngust veneau 
practicantele și el privea 
de la ghișeu, ca dintr-un 
colț de stradă și iși pilea 
unghiile fiindcă el nu-și 
putea învinge emoția de- 
cit pilindu-și unghiile.

Nu pot trăi fără tine !
— a spus el de 12 ori, în 
12 veri și în cea de a 13-a 
a venit fata aceasta nici 
blondă, nici brunetă să 
deseneze planșe la etajul 
nouă și s-a jurat că nu 
mai este o minciună, el 
nu poate trăi fără ea !

Și nu mai era o min
ciună fiindcă s-a întîm- 
plat ca fata să plece pen
tru o săptămînă în alt 
oraș, într-o delegație și, 
cînd s-a întors, funcțio
narul murise.

I s-a părut ca-l stnng, 
deodată, o mie de cercuri 
peste frunte și peste 
piept și peste picioare și 
că din această pricină 
luase înfățișarea unui bu
toi și și-a făcut rost 
dălți și de ciocane.

Și le-a desfăcut 
rînd, mai întîi pe cele 
la picioare, apoi pe cele 
de pe piept și, dintr-o iz
bitură, s-au rostogolit și 
cele de pe frunte și a 
vrut să respire ușurat.

Dar nu mai era.

Hai sa traducem
texte de muzică
povestești 

Se găsesc

ca o caraghioa
să !...

Desen de
V. TIMOC

Operație
Habar n-am cum o să operez 

bolnavul acesta,
E-atît de îngîmfat 
încă nu vrea să stea culcat 
si mă-ncurcă-n mișcări la tot

să-ncep tăindu-i 
nasul I

Atitudini
Am o cunoștință care ori de cîte 

ori mă vede 
mă măsoară din cap pînă-n pi

cioare 
fi prietenia noastră continuă să 

fie frtîmoasă 
Dar mai am o cunoștință care 
face același lucru și am dat-o 

afară din casă. 
Prima e croitoreasă

RODICA TOTT

u 
N 
A 
R

Dar VOA ? Voce și PAR ? Prin! 
și TU ? Tuse. Mulțumesc. Dacă 
cumva, ceva... te mai sun. (De
pune receptorul).

INT : — Cum, e pe franțu
zește și tu n-ai înțeles ? Doar ai 
tradus atîtea cîntece din france
ză I

TEX: — E un dialect colo
nial. Singurul care mi-a scăpat. 
Dar acum mă descurc. (Scrie) 
Deci, HE se pronunță JE. Bun ! 
Ce observăm ? Că în versul doi 
avem JE-TE, care înseamnă A- 
RUNC. Iar în versul unu găsim 
JE-TEM, ceea ce ar fi plurarul : 
ARUNCĂM. Și-acum traducerea: 
JE-TEM — aruncăm, BO — fru
moasă, CU — lovitură.

INT ; — Deci e cîntec spor
tiv ! ? Tocmai ce se cere.

TEX : — Da, dar CU mai în
seamnă și GÎT. Atunci traduce
rea ar fi : Ne aruncăm frumos 
de gît ; sau : ne aruncăm la fru
mosul gît.

INTERPRETA : — E progra
mat la televiziune. Șlagăr, dragăl 
Le-am spus că vreau un textier 
cu greutate. Poliglot. Și au ad
mis să-l traduci tu. L-am cîntat 
în original, la radio. Ascultă-1 I 
(Cîntă) He tem bo cu, he tem 
voa par tu.

TEXTIERUL : — în ce limbă
?
INT : — Nu știu, l-am învățat 

după bandă. Dar n-am greșit o 
iotă.

ITEX : — E cam încurcat, dar... 
(Formează un număr la telefon) 
Am eu un prieten, profesor de...

IAlo, Mișu ? Bine că te-am găsit I 
Spune-mi, iubitule, în ce limbă 
e asta ? HE 1 și TEM I... In nici-

Iuna ? Dar asta ? BO I Nu BOU, 
dragă I A, glumești ? (Rîde nea
muzat) Cum ai zis ? (Scrie) Fru-

Imos ! Dar CU ? Lovitură ! Sau... 
cum ? Sau Gît ? I Aha, sinoni
me I ? In franceză I ? M-da ! Dar 
HE-TE ? Poate fi și JE-TE, 
dacă zici tu. Cum ? A arunca I
oooooo ooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ce o fi în capul lor. Greu de 
presupus 1 Dar trebuie să fie ceva 
asemănător, că prea seamănă ce 
face unul cu ce face celălalt, deși 
distante mari ii despart, ca și pro
fesiunile...

Primul era mecanic la Fabrica 
de ciment Fieni. Cel de-al doilea 
e tinăr cooperator intr-o comună 
din regiunea Bacău.

Dar s-o luăm pe rînd. întîi cu 
Fienii.

— Mecanicul e o fire sucită, greu 
il mulțumește cineva, ba chiar dim
potrivă. Si atunci ce face? Pune 
mina pe o cheie franceză și... re
pară ? Pe naiba : pune mina_ pe un 
stilou și scrie reclamații ! A început 
in ordine ierarhică, cu portarul fa
bricii ! A scris cinci reclamații și 
le-a trimis în cinci părți, cinci in
dignate strigăte, care trebuiau să 
alarmeze o armată de inspectori, 
de controlori, de anchetatori, de 
juriști...

Rezultatul ? Senzațional 1 !
Portarul „criminal", adăpostea,

intr-un coteț, un purcel dolofan, 
cu codița sfredel, pe care i-1 adu
sese o cumnată de la Găești...

Mecanicul și-a ris în barbă și 
și-a frecat, îneîntat, mîinile : la 
noapte avea să redacteze alte cinci 
reclamații împotriva șefului con
tabil, care trebuia demascat fără 
întirziere !

Apoi i-a luat pe rînd : casierul, 
inginerul șef. directorul administra
tiv. secretara directorului, șeful 
producției, al expediției, al trans
porturilor, pină la urma urmei și 
directorul general in persoană...

Intr-o noapte, istovit, cu cear
căne la ochi, cu gura uscată, înse
tat de o nouă victimă, a constatat 
înspăimîntat că-i isprăvise pe toți I

Mecanicul pierdut a aprins o ți
gară și a inspirat adine fumul.

Dar un fulger albastru. _ salva
tor. a luminat dintr-odată întune
ricul plin de spaimă : era salvat !

Fericit, și-a frecat mîinile. cu 
zîmbetul acela satanic, încercîn- 
du-și stiloul pentru o nouă și dia
bolică ofensivă : avea să scrie alte 
cinci reclamații împotriva nevestei 
sale !

...Cu patru ani în urmă, pe cînd 
se afla plecat într-un concediu, 6e

pare că nevasta a fost văzută de 
cineva pe cînd intra la cinema îm
preună cu...

*
...Celălalt erou, cum ziceam, e un 

tînăr cooperator dintr-o 
din regiunea Bacău. * 
așa, cu o ploaie de 
dul unor adinei și 
nemulțumiri...

A debutat prin a ___________
cile agricole de primăvară. Apoi a 
sărit la comportamentul nemulțu- 
mitor al tractoriștilor de la S.M.T. 
Pe urmă s-a legat de activitatea 
culturală. nemultumindu-1 felul 
cum și-a organizat activitatea că
minul cultural. După care s-a su
părat pe cei ce jucau fotbal în co
mună : nu prea trăgeau la poartă, 
ba chiar ratau unele acțiuni... Apoi 
s-a supărat foarte tare pe iepuri: 
din pădure, care veneau să roadă 
niște pomi și să umble după mor
covi... L-au indignat șl ciorile, care 
nu erau împușcate la vreme... Vi
țeii care prea iși făceau de cap, în 
cadrul cooperativei... Țincii care, 
ieșind de la școală, aveau o atitu
dine îndeajuns de neserioasă : țo- 
păiau cam fără rost... ș.a.m.d.

Recent, tinărul posesor al acelui

neodihnit spirit de observație, a 
fost ales secretar al U.T.C., în ca
drul cooperativei.

Ei, treaba s-a schimbat brusc : 
murise găina care făcea ouă de 
aur !

Reclamîndu-i-se ceva, proaspătul 
secretar, se lăsa pe spătarul scau
nului și cu o voce gravă, grăia cu 
înțelepciunea unui bătrîn filozof :

— Apoi nu așa, fratele meu ! Nu 
putem să ne azvîrlim cu capul îna
inte... Să stăm, să ne gîndim, să 
chibzuim pe-ndelete... O să convo
cam, fratele meu, o ședință. O să 
formăm o comisie. O să delegăm 
cîțiva tovarăși minunați, care să a- 
nalizeze temeinic situația și care 
să ne facă cîteva rapoarte. Dă-ți 
seama și matale, fratele meu 
putem să ne pripim, să ne 1-----
așa după orișice sesizare... ș.a.m.d.

Ce să mai lungim vorba • - - 
schimbat omul nostru ! S-a e 
bat șl ontica. Și stilul său de gîn- 
dire. Și felul de a proceda. -

Adresăm, pe această cale, salu- I 
țările noastre amicale șl Don | 
Quijote-lui din Fieni, și celui din 
regiunea Bacău, unde a murit atît ■ 
de brusc găina care făcea ouă de I 
aur. “

— Ce informații tov ? Ce oră exactă ? Greșeală ! Aici e coopera
tiva de reparat ceasuri, nu Observatorul astronomic I

Desene de N. CLAUDIU

INT : — Bravo I Atunci e cîn
tec de dragoste I ? Tocmai ce se 
cere.

TEX: — Versul doi ne va 
lămuri : JETE — arunc, VOA —- 
vocea, PAR — prin, TU — tuse.

INT : Arunc vocea prin tuse ? 
Cum adică ?

TEX : — Poezie modernă, 
dragă. Ermetică. înțelesul e că-i 
piere vocea prin tuse. Ca într-o 
criză de tuse.

INT : — Deci, tot sportiv. Box. 
Ii șterge una de-1 umflă tușea.

TEX : — Dar dacă, în loc de 
lovitură frumoasă, e gît frumos ? 
S-ar traduce : Mă arunc de gîtul 
ei frumos și-mi pierd graiul.

INT : — Vai, nu ! Aici e cri
mă pasională. El o apucă de gî
tul ei frumos și îi ia piuitul. O 
strangulează. Probabil din gelo
zie. Colosal.

TEX: — Perfect I Atunci, 
cum o traduc ? Hotărăște-te.

INT : — Păi, să văd ce-i mai 
convenabil... Crimă pasională... 
n-am mai văzut interpretîndu-se. 
N-am nici un model. Cu dragos
te... se interpretează zilnic, pe 
toate scenele. Nu mai pot fi o- 
riginală. Cu sportul... Da. Tot cu 
sportul e mai simplu. O figură 
de twist, o piruetă și gata. La 
sportivi prinde.

TEX î — Deci: SPORT I 
(CREEAZĂ) Ti dau o frumoasă 
lovitură de rămîne cască-gură. — 
Iți place ?

INT: — Nu prea are nerv. 
Cred că ar trebui ceva mai...

TEX : — Mai picant. (CREE
AZĂ) îmi lovesc adversarul de-i 
sare muștarul.

INT : — Vai de mine I Muștar 
nu e cuvînt poetic.

TEX : — Dificilă mai ești I 
(CREEAZĂ) Ii dau lovitura ca- 
re-i rupe gura.

INT: — Prea multe picioare. 
Și, în original, nu-i rupe nimic.

TEX : - O schimb. (CREEA
ZĂ) Cu dreapta ca granitul, i-am 
luat piuitul.

INT : — Minimalizezi proble
ma. Unii lovesc cu stînga mai 
bine decît cu dreapta. De fapt, 
aș vrea ceva așa... cu sport, dra
goste și cămin fericit. Ar fi toc
mai ce se cere.

TEX : — Am găsit. Ești soția 
unui boxer, ești fericită și cînți 
despre soțul tău. (CREEAZĂ) Un 
upercut, și devine mut I

INT: (numără pe degete): 
Are și picioarele necesare. (Entu
ziasm) Excepțional I (Grăbită) 
Am șters-o I Mă duc să repet.

TEX t — După atîta muncă... 
vezi să nu mă întîrzie cu plata.

INT î — Pe tine ? Tu încasezi 
la primul termen. (Plecînd) Ceaul 

TEX : — Ceau I Și, orice șla
găr, în orice limbă, adu-1 încoa |

G. HULUBEI
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„Norocul meciurilor

fost vre- 
teren us- 
de ce mă

Peste opt zile. după meciurile de ia 
Moscova, jucam in turneul olimpic. Ie» 
Turku. împotriva Ungariei Am cedat de 
două ori — dar i-am suflat lui Budai o 
minge din virful ghetei, am blocat o tor
pilă a lui Puskaș (Dumnezeule, ce șut !) 
Iar alta — gol sigur — am deviat-o, nici 
eu nu știu cum. cu piciorul .. S-a scris 
mult despre acel 1—2, și, într-adovăr, 
merita să se scrie : în echipa Ungariei 
jucau Grosits. Loranl. Lan tos, Bozsik. 
Kocsis, Hideskuti, Pușkaș, Cribor... To
tuși. noi. cu un atac in maro vervă (re
gretatul Paraschiva. care a și înscris go
lul. apoi Ozon. Petschowaki, Suru .j am 
dominat mai mult și am avut cîteva o- 
carli cit roata carului Ni s-a anulat și 
un gol. la un ofsseid discutabil în sfitșit. 
a fost cel mai strîns scor înregistrat de 
unguri, acolo, in Finlanda, unde au cîști- 
gat turneul olimpic

— I.,a Turku a 
plouat ?

— Nu, A 
me bună, 
cat. Dar 
întrebați ?

— Deobicei. după 
cum remarcai, por
tarii sînt stînjeniți 
in asemenea împre
jurări. Dimpotrivă, 
s-ar zice că ploaia 
țl-a priit !

— intr-adevăr, am 
făcut jocuri bune 
pe ploaie... Explica
ția ? De fapt, sînt 
mai multe cauze. în 
primul rind, fiind 
mai ușor decît ma
joritatea celorlalți 
portari. ..zburam” 
mai lesne, nu mă in
comoda atit starea terenului, lunecușul 
din careu.. Apoi, priza foarte sigu
ră : mult înainte de a descoperi mă
nușile cu zimți, am deprins primi
rea balonului, blocarea corectă, pro
tejarea imediată. Chiar dacă nu ple
cam tare in plonjon, aveam, în schimb, 
siguranță și hotărire în acțiune. Nu de
geaba a muncit Baratki cu mine luni de 
zile, la Tîrgu Mure? : lui trebuie să-i 
mulțumesc în primul rînd. pentru cele 
mai bune jocuri din carieră.

Dar am avut $1 zile rele : do pildă. în 
1953, la Praga. în preliminariile campio
natului mondial, cînd am pierdut cu 0—2 
la cehi — aproximativ aceeași echipă pe 
care o întrecusem cu un an înainte pe 
Republicii", cu 3—1... E drept, n-a plouat 

în cursul meciului : plouase toată ziua 
Drecedentă. toată noaptea și chiar în di
mineața de duminică, pină pe la prînz. 
Am greșit grav, la al doilea gol : știam 
că trebuie să interceptez o centrare, am 
nlecat. dar inexplicabil, am ezitat o frac- 
'iune de secundă : mingea m-a depășit 
si. în clipa următoare, zăcea în colțul 
plasei...

— Sau trista istorie din finala turneu
lui de la București, tot în 1953, știi, Fes
tivalul Tineretului...

ROMÂNIA-ITALIA
(Urmate din pag. I)

LUPESCU : Avem in față ad
versari puternici și e firesc să te 
abții de la pronosticuri. Nimeni 
nu poate „ghici“ rezultatul exact 
al unui asemenea meci. Noi, ju
cătorii, ne simțim datori de a a- 
runca in luptă toate rezervele 
de energie și voință. Eu, perso
nal, vă declar că nu voi lăsa 
cale liberă lui Juliano sau Rive- 
ra. Joc în echipa C.F.R.-ului și 
știu ce-i aia o barieră.

Din delegația italiană face par
te și Vittorio Pozz, fostul selec
ționer unic al Italiei din perioa
da anilor de glorie 1934—1938 
cînd „Squadra Azzura" a oîștigat 
de 2 ori consecutiv campionatul 
mondial. El a fost ultima oară 
în București, în 1939, cu prile
jul unui meci România—Italia, 
cînd am învins cu 1-0. Are 81 
de ani. Despre echipe și meci ?

— Noi avem o echipă mozaic 
— cu jucători de la 6 cluburi. 
Sînt curios să văd echipa Româ
niei după acel 1-7 de la Ziirich 
pe care-1 consider o întîmplare.

PICCHT : Va fi un meci foar
te disputat și noi vom lupta pen
tru obținerea unui rezultat bun,

jubiliare (V)

de Dan Deșliu

— Cind ne-au învins ungurii cu 4—3, 
după ce condusesem cu 3—1 trei sferturi 
din meci ' Atunci ne-nm pierdut toți eu. 
în primul rînd. dar și apărarea șl linia 
de mijloc, și atacul . Unde mai pui cft 
era prima partidă care se juca pe noul 
stadion ,.23 August" !...

— Probabil, așa sîntem noi, norocoși — 
în meciuri de-astea, inaugurale, jubi
liare .

Voinescu surîde. amuzat șl nu prea. 
Privește cîteva clipe, dus pe gîndurl. un
deva. într-un punct vag — apoi continuă.

— Vezi, sînt unele lucruri despre care 
nu se vorbește, deoarece s-a acreditat 
ideea că nu trebuie să se vorbească. To
tuși, în legătură cu meciul acela, ar fi 
ceva de spus, chiar și acum, după atîta 
vreme. Nu pentru a justifica o înfrîngere 
dureroasă : ce-a fost, a fost, rezultatul 

acela rămîne I Poa
te, însă, exista șansa 
unor învățăminte, 
oriclt de tirzil. E 
vorba de un fapt pe 
care foarte puțini 
l-au știut și care 
ilustrează acea stare 
de lucruri amintită 
mai sus cînd evocam 
turneul în Brazilia
— acea psihoză a re
zultatului, de natură 
să creeze o tensiune, 
adeseori insuporta
bilă.. Finala Festi
valului se juca, deci, 
într-o sîmbătă. Cu 
toate că echipa ro
mână susținuse cîte
va partide — e 
drept, foarte ușoare
— conducătorii lotu
lui nostru au găsit

de cuviință să programeze vineri di
mineață. în preziua finalei, un joc 
de antrenament — mai bine zis. de 
selecție — între două formații po
sibile. in urma căruia să se definitiveze 
cei 11 titulari ! Asta s-a petrecut pe Giu- 
lești : două reprize a 30 de minute, cu 
porțile închise. A fost o luptă pe viață și 
pe moarte, încheiată cu un scor egal : 
2—2... Nu-i greu de înțeles ce repercu
siuni, ce efecte fizice și morale a avut a- 
ceastă fantezie de ultimă oră asupra ju
cătorilor — și așa destul de hărțuiți de 
„imensa răspundere“, de obsesia „meciu
lui decisiv", în care trebuia să învingem, 
cu orice preț... Cînd adversarii au înscris 
al doilea gol, pe la jumătatea reprizei se
cunde, echipa noastră a căzut. parcă 
ne-ar fi retezat, cineva, picioarele cu 
coasa I

Așa că „zilele bune" — nu numai cele 
ale portarului — se mai explică uneori 
prin amănunte pe care publicul n-are de 
unde să le știe. Decît. eventual, dintr-o 
destăinuire tardivă — dar, poate, nu ab
solut inutilă...

(în numărul viitor capitolul : 
IDOLUL ROTUND 
SE RESEMNEAZĂ)

pentru că situația din grupă nu 
este totuși atit de clară pe cît 
vor să creadă unii. Elvețienii vin 
destul de puternic : după acel 
7-1 au prins aripi. Și noi încă 
n-am jucat nici un meci cu ei.

FACHE’lTl : (referindu-se la 
echipa lui de club). Au fost 
multe frămîntări la Inter : Precis 
pot să vă spun că unii jucători 
vor pleca, cei care rămînem îm- 
fireună cu cei ce vor veni, vom 
ace totul ca Inter să devină ce a 

fost, o echipă de glorie în Euro
pa. Cît despre meci, sperăm să 
ciștigâm... Dar mai știi...

VALCAREGGI: Am fost la 
Zurich, am văzut meciul de-a co
lo și cred că în seara aceea de 
24 mai Elveția putea învinge 
orice echipă. O greutate pentru 
mine a fost că eșecurile lui 
Inter m-au forțat să schimb com
plet concepția despre alcătuirea 
echipei, și probabil, și a tacticii 
de joc. Apoi m-am trezit deoda
tă singur : Herrera și-a dat de
misia. Noi vom ține seama că 
7-1 e un rezultat care se întîm- 
plă o dată la 10 ani și știu că 
fotbalul românesc poate mult 
mai mult, de aceea am luat toate 
măsurile de precauție.

CAMPIONATELE

REPUBLICANE DE BOX

ASTĂZI, 
FINALA !

Astă seară, pe ringul de la 
„Republicii" vor încrucișa mă
nușile ultimele unsprezece pe
rechi do pugiliștl rămași în 
cursă. După cele trei manșe 
în care toți boxerii și-au dispu
tat cu ardoare șansele, ne 
aflăm în fața partidelor caro 
vor decide campionii. Din lista 
celor zece campioni de anul 
trecut, in disputa directă pen
tru titlu au mai rămas opt : 
Gîju. Dumitrescu, Ghiță. Covaci, 
Olteanu. Chlvăr. Monea șl 
Mariuțan.

Șansele de victorie se pot 
anticipa cu greu în afara a 
două — trei confruntări. Ne 
gîndlm la categoriile cocoș, 
semigrea și grea. Tn rest sînt 
de așteptat dispute echilibrate 
care prin prisma a ceea ce au 
arătat finaliștil pină acum lasă 
loc semnelor de întrebare : 
Gruiescu — Nicolau. Crudu — 
Stanef, Dumitrescu — Dinu, 
Ghiță — Majai, Olteanu — Chl- 
văr, iată cîteva dintre ele.

Desigur echilibrul multor par
tide ne face să credem că vom 
vedea — ar fi cazul ! — mai 
mult box de calitate decît pînă 
acum. Sarcina corpului de ar
bitri este, de asemeni, dificilă 
dat fiind echilibrul valoric al 
majorității partidelor.

Acum, boxeri și antrenori 
analizează detalii tactice, cîn- 
tăresc șanse. Suporterii îșl aș
teaptă favorlții...

Tricourile vor fi înmînate 
campionilor de către fostele 
glorii ale sportului cu mănuși 
din tara noastră : Dobrescu, 
Linca, Negrea, Fiat, Ciobotaru... 
Este o revedere pe care o aș
teptăm cu plăcere.

Așadar, deseară, la orele 19, 
în jurul careului magic unde 
22 de băieți vor arunca în luptă, 
cunoștințe șl forță, ultimele re
surse !

VIOREL RABA

INFORMAȚIE
In cursul zilei de vineri a pă

răsit Capitala îndreptîndu-se 
spre Berlin, o delegație a Uniu
nii Tineretului Comunist for
mată din tovarășii Neculai Man- 
caș, membru al C.C. al U.T.C. 
și Nicolae Cristache, membru 
supleant al C.C. al U.T.C., pen
tru a lua parte la ședința extra
ordinară a Comitetului Execu
tiv al F.M.T.D. consacrată exami
nării situației din Orientul A- 
:propiat.

In sfîrșit, din nou în apă I

Frumusețile artei 
populare românești - 

peste hotare

PLOIEȘTI (de la corei- 
pondentul nostru).

Țesăturile și covoarele pro
duse de cooperația meșteșu
gărească din Breaza și Co
marnic și-au ciștigat o mare 
popularitate nu numai in ța
ră, dar și peste hotare. Acum 
cîteva zile, cooperativa „Co
vorul popular" din Comarnic 
a livrat în R. S. Cehoslovacă 
un nou lot de 1400 de me
tri patrați de covoare „Car- 
pați“. In total, de la începu
tul anului și pînă acum, în 
această țară, ae aici au fost 
expediate covoare cu o su
prafață totală de peste 6 000 
de metri patrați. Alte produ
se ale cooperației meșteșugă
rești din regiunea Ploiești cu 
specific național ca : mic mo
bilier, cusături, produse din 
fier forjat și altele, sînt cu
noscute și se livrează cu re
gularitate în 15 țări ca Sta
tele Unite ale Americii, Ca
nada, Anglia, Japonia, Fran
ța, Belgia, Italia, Danemarca, 
Polonia și altele.

(Urmare din pag. I)

fără bază reală însumează pe 
întreaga direcție 22 milioane 
lei, iar rezervele identificate 
în lucrarea de rentabilizare se 
cifrează la numai cîteva mi
lioane.

Există e drept, situații în 
care rezolvarea necesită stu
dii mult mai ample, cauzele 
fiind deosebit de complexe. 
Dar, în asemenea cazuri, ni se 
pare necesar să se caute cu 
mult mai multă operativitate 
căile de rentabilizare și să nu 
se prelungească la nesfîrșit 
găsirea soluțiilor. (La între
prinderea minieră „Moldova 
Nouă“, de exemplu rezervele 
identificate însumează doar 8 
la sută din totalul dotației. 
Deși întreprinderea a fost o- 
biectul unor studii prelungite, 
se așteaptă acum încheierea 
acțiunii de organizare științi
fică a producției. De ce ?)

ESTE LOCUL SA SPUNEM 
ACI CA ȘI AJUTORUL DAT 
DE UNELE MINISTERE A 
FOST INEFICIENT. La DREF 
Banat s-a desemnat un econo
mist deși era necesară îmbună
tățirea asistenței pe linie teh
nologică. Nici comisiile din ca
drul Ministerului Industriei 
Construcțiilor nu au beneficiat 
de atenția necesară din partea 
forului tutelar. Acest lucru s-a 
repercutat asupra operativită
ții și calității muncii desfășu
rate.

SISTEMUL REPARTIZĂRII

ABSOLVENȚILOR
(Urmare din pag. I) 

ta ta te cu prilejul repartizării ab
solvenților în luna iulie a anului 
trecut, în speranța că se vor lua 
măsurile cuvenite pentru evita
rea lor în acest an.

Mai întîi referiri privind selec
ționarea cadrelor didactice pen
tru învâțămintul superior. Regu
lamentul precizează că fiecare 
institut, la recomandarea decana
telor, în urma consultării cate
drelor, va propune absolvenții 
care urmează sâ fie repartizați în 
învățămîntul superior. Sînt spe
cificate și condițiile pe caro tre
buie 8fi le întrunească absolvenții 
respectivi : să obțină cel puțin 
media generală 9 ; să iacă do
vada unor frumoase aptitudini 
didactico-științifice etc. Urmează 
apoi o subliniere : „Definitivarea 
acestor propuneri se va face în 
cadrul comisiilor de repartizare". 
Iată însă, că regulamentul are un 
paragraf cu următorul conținui : 
„Media generală este criteriul de 
bază". Regulamentul Indică aici 
că mai pot fi luate în conside
rație — la medii egale numai — 
activitatea obștească a absolven
ților și interesele personale te
meinic justificate. Absolvenții se 
prezintă în fața comisiei de re
partizare în ordinea mediilor și 
solicită posturile afișate (se pre
cizează expres) cu 15 zile înain
te. întrebarea este : în virtutea 
acestor prevederi, se mai poate 
ține seamă de acele „frumoase 
aptitudini didactico-științifice" 
pe care trebuie să le posede vii
toarele cadre didactice universi
tare ? Ministerul Invățămîntului 
s-a găsit astfel în fața unul vi
ciu de formă. Și s-a văzut ne
voit să treacă la eludarea pro
priului regulament. Cum ? Iată 
cîteva exemple. Prof. dr. docent 
Ioan Ursu, membru corespon
dent al Academiei, a fost în luna 
iulie a anului trecut președintele 
comisiei de repartizare a absol
venților din facultățile de mate
matică — mecanică, fizică și 
chimie. D-sa ne-a spus : „Consi
der că Ministerul Învățămîntu- 
lui a fost bine intenționat 
cînd a hotărît ca posturile 
de preparator să nu fie comuni-

— Unele sugestii desprinse 
din situațiile analizate?

— Aș porni de la exemplul 
oferit de produsul „discuri pen
tru sape". El se execută conco
mitent la U.C.M.M.A. Bocșa și 
la Uzinele mecanice Plopeni. 
La Plopeni produsul este ren-

ȘTIINȚA
RENTABI

LIZĂRII
tabil, la Bocșa, nu. EXPLI
CAȚIA CONSTA ÎN PREȚU
RILE DE VINZARE APRO
BATE DIFERIT. CONSIDE
RAM NECESAR ELIMINA
REA UNEI ASEMENEA SI
TUAȚII.

Un alt caz este cel al Fila
turii de mătase naturală Lu
goj. Deși execută sortimente 
identice cu Fabrica de con
fecții Tg. Jiu, prima întreprin
dere este planificată cu pier
deri, cea din Tg. Jiu a înre
gistrat beneficii. Cauza prin- 

cate comisiilor de repartizare. 
Scopul era t evitarea posihilltă- 
tății obținerii acestor posturi de 
către absolvenți cu medii mari 
însă mai puțin dotați cu calități 
didactico-științifice. Dar socotea
la de acasă... Comisia trebuia 
»ă-i sfătuiască în secret pe absol
venții ceruți de institutele de în- 
vățămint superior să-și alea
gă un post oarecare, deci sâ 
primească o repartizare fictiva, 
urmînd ca Ministerul Invațămîn- 
tului să Ic schimbe apoi reparti
ția. Deși am fost președintele 
comisiei de repartizare, nu știu 
dacă toți absolvenții respectivi au 
obținut posturi în învățămîntul 
superior prin schimbare de re
partiție" (N.R. Nu, unii s-au ales 
numai cu promisiunea. Cunoaș
tem cazuri concrete). La Univer
sitatea din Cluj prof. univ. 
Gheorghe Chiț, decanul Facul
tății de matematică — mecanică 
și conf. univ. Dimitrie Stancu, 
prodecan, prof. univ. Gaboș Zol- 
tan, decanul Facultății de fizică 
au adăugat că unii dintre absol
venții solicitați să rămînă în în
vățămîntul superior s-au dovedit 
neîncrezători față de sfaturile 
„în secret" de a alege un post 
oarecare, urmînd să li se schimbe 
repartiția, preferind — pentru 
mai multă siguranță — o repar
tiție definitivă în posturi care li 
s-au părut convenabile. Invăță- 
mintului superior i s-a făcut ast
fel un deserviciu. Trebuie să 
spunem că de această „legali
zare“ a sistemului schimbării re
partiției au profitat și numeroși 
absolvenți care se aflau în cău
tarea unui loc călduț. Ar mai fi 
de arătat că în unele cazuri a- 
cest „original" sistem de recru
tare a cadrelor didactice univer
sitare a produs derută. La Facul
tatea de limbă și literatură ro
mână din București, de pildă, cu 
două zile înainte de repartizare 
absolvenții propuși să rămînă în 
cadrul unor catedre știau că a- 
ceste propuneri vor fi definiti
vate la comisia de repartizare ; 
cu o zi înainte de repartizare au 
fost sfătuiți sa facă o alegere oa
recare, deoarece li se va schimba 
ulterior repartiția ; în ziua repar
tizării îndemnul a sunat alar
mant : „Luați posturile cele mai 
bune ; nu vă mai putem garanta 
nimic". In octombrie unora din
tre ei li s-au schimbat totuși re
partițiile. După ce au încurcat 

cipală : neîncadrarea în nor
mele de producție practicate 
la Tg. Jiu, deși perioada de 
acomodare a trecut. O PRIMA 
MĂSURĂ PENTRU CARE 
OPINAM : APLICAREA LA 
FILATURA LUGOJANA A 
NORMELOR CU MOTIVARE 
TEHNICA DE LA FABRICA 
DIN TG. JIU.

Trustul regional de con
strucții este planificat pe anul 
1967 cu dotație însemnată. 
Comisia din cadrul unității a 
întocmit o lucrare foarte do
cumentată, dar menită mai 
mult să justifice pierderile 
planificate. Specificul acestui 
sector impune luarea de mă
suri pe plan central care să 
ducă la ELIMINAREA NECO- 
RELARII intre normele 
DE DEVIZ ȘI PREȚURILE 
DE ACHIZIȚIE SAU INTRE 
MANOPERA PLĂTITĂ ȘI 
CEA DECONTATA (probleme 
care sînt scoase în relief de 
conducerile organizațiilor de 
construcții), cu atît mai mult 
cu cît sub masca acestora se 
ascund multe fenomene ne
gative în folosirea materiale
lor șl forței de muncă.

Este normal ca sarcina pri
vind rentabilizarea producției 
să fie continuată pînă la de
plina rezolvare. In acest sens 
ni se pare firesc ca rezultatele 
măsurilor adoptate în cadrul 
acțiunii de organizare științi
fică a producției să-i grăbeas
că finalizarea. 

cîteva luni instituțiile unde și-au 
ales repartizarea s-au încadrat la 
facultate.

Se pune întrebarea : Ce criteriu 
trebuie să stea la baza selecțio
nării absolvenților în învațămîn- 
tul superior ? Pentru a da un 
răspuns cît mai competent ne-am 
adresai academicianului Constan
tin Daicoviciu. Iată opinia 
d-sale : ,„Nu cunosc un sistem 
mai bun decît acela nl recoman
dării făcute de profesorii de spe
cialitate. Pe baza acestor reco
mandări, care «a țină seama de 
activitatea și rezultatele obținute 
în cercurile științifice, de apti
tudini, de pasiuni, dc potenția
lul de acumulare și .sintetizare 
etc. decanatele pot face propu
neri cn unii absolvenți să lucreze 
în înviițâmîntul superior sau în 
munca de cercetare". Asemenea 
recomandări au fost făcute și 
înaintate Ministerului Învățămîn- 
tului încă din luna ianuarie a 
acestui an. Credem că Ministerul 
Invățămîntului are datoria să a- 
sigure — în condițiile respectării 
regulamentului în vigoare (ne 
referim mai ales la definitivarea 
repartizărilor în cadrul lucrărilor 
comisiilor investite în acest sens)
— promovarea în învățămîntul 
superior și în cercetarea științi
fică a absolvenților care intr-a
devăr și-ar găsi astfel locul po
trivit.

Cîteva precizări privind desfă
șurarea lucrărilor comisiilor de 
repartizare. Pornim de la afirma
ția prof. dr. docent Ion Ursu 
care a subliniat : „Ne așteptam 
ca Ministerul Invățămîntului să 
ia în considerație propunerea de 
a extinde și la universități siste
mul care se aplică cu bune re
zultate la alte institute — adică 
repartizarea să se facă în cadrul 
facultății. Aflăm însă că absol
venții vor fi din nou adunați pe 
centre — eu voi fi și în acest an 
președintele comisiei pentru re
partizarea matematicienilor, fizi
cienilor și chimiștilor. Nu am pri
mit încă instrucțiunile de rigoare
— dar mă tem că iar vom fi în
demnați să ne grăbim". Intr-ade
văr, repartizarea impusă de nu
mărul enorm de mare al absol
venților care trec prin fața co
misiei într-o singură zi — pre
zintă inconveniente. Absolvenții 
nu au timpul necesar să reflec
teze asupra alegerii locului unde 
își vor exercita profesiunea. De 
aceea reactualizăm propunerea 
de a se acorda fiecărui absol
vent timpul necesar de gîndire. 
Aceasta mai ales în condițiile în 
care alegerea sa va fi definitivă. 
Deoarece nu credem că schimbă
rile de repartiție înlesnite anul 
trecut (situație care a determinat 
unele instituții să-și „ascundă" 
posturile și să le scoată la iveală 
după ce comisiile de repartizare 
și-au încheiat lucrările, solicitînd 
schimbări de repartiție) — vor 
fi considerate... precedent judi
ciar. Sau că va fi reeditată tri
miterea la comisiile de reparti
zare a unor delegați neinformați, 
lipsiți de probitate.

★
La începutul lunii aprilie în 

ziarul nostru a apărut articolul 
„Media generală — criteriu u- 
nic ?“ — care se referea la cum 
se face (și cum s-ar putea face) 
repartizarea absolvenților. Minis
terul Invățămîntului a răspuns cu 
adresa nr. 14 449/S din 6 iunie 
1967. Răspunsul, care reproduce 
cîteva paragrafe din Regulamen
tul Ministerului Invățămîntului 
nr. 578 din 1965, se încheie cu 
următoarea remarcă : „Se cons
tată unele dificultăți în sistemul 
de repartizare, motiv pentru care 
Ministerul Invățămîntului stu
diază întregul sistem de reparti
zare. urmînd să se propună e- 
ventuale modificări ale legisla
ției în vigoare". Precizăm că la 
articolul de față nu așteptăm 
răspuns. Nu mai e timp. Dorim 
însă ca absolvenții universități
lor, care în ziua de 27 iunie se 
vor prezenta în fața comisiilor de 
repartizare, să aibă sentimentul 
clar al asigurării tuturor condi
țiilor pentru o opțiune definitivă.

. TEATRU » CINEMA »RADIO » TELEVIZIUNE

StMBATA 24 IUNIE

Regina de Navar» : Teatrul 
Național ..I- L. Caragiale" sala 
Comedia <14 71 71) ora 2« ; 
Gianni Schicchi ; Paiațe : Tea
trul de Opera și Balet <16 48 20) 
ora 19.30 ; Logodnicul din luna: 
Teatru) de operetă (14 80 11) la 
Teatrul dc vară „23 August" 
ora 19.30 : Opinia publică : Tea
trul de Comedie (16 64 60) orele 
17 30 și 20.30 : Henrich IV : Tea
trul ,C. I. Nottara" sala Ma- 
gheru (15 93 02) ora 19,30 ; Ab- 
sența unui violoncel : Teatrul 

C I Nottara“ sala Studio ora 
20 ; Morișca : Teatrul „Barbu 
Delavrancea“ (12 94 23) ora 20 ; 
Horia și Radu își asumă riscul: 
Teatrul „C. Tănase" la Teatrul 
de vară ,.N. Bălcescu“ ora 20.

bpartacus
rulează la Patria (orele 12.45 ;
16.30 ; 20.15).

MAIORUL Șl MOARTEA 
rulează la Republica (orele 
9.15: 11.30; 14; 17; 19,15).

VIAȚA LA CASTEL
rulează la Tomis (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 21).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Luceafărul (orele 
9.45; 12; 15; 17.30; 20). Bucu
rești (orele 8.45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Feroviar (orele 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21). Modern (orele 9,30; 
11.45: 14; 16.30; 19: 21,15).

PE GHEATA SUBȚIRE
— cinemascop — ambele serii 
rulează la Capitol (orele 9,30 : 
13; 16.30; 20).

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Excelsior (orele 12; 
14.15; 16,30; 18,45; 21).

PRINTRE VULTURI
rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21). Flamura (orele 9,30; 
11.45: 14; 16.30: 19; 21.15).

BANDA DE LAȘI
rulează la Lumina (orele 9,15; 
11.30: 13.45; 16; 18.15; 20.45).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la Unlon (orele 15,30; 
18; 20.30).

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE

rulează la Doina (orele 11,30; 
13.45; 16; 18.30: 21).

PARISUL VESEL
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 Îd continuare).

DENUNȚĂTORUL

rulează la Giuleștl (orele 15,30; 
18; 20,30). Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15),
Lira (orele 15.15; 17,30; 19,45).

MONDO CANE
— ambele serii —
rulează la Dacia (orele 7,45—
20.30).

DOCTOR PRĂTORIUS
rulează la Grlvlța (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45),
Arta (orele 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18,15; 20,45).

ROBI!
rulează la Buzești (orele 14,45; 
17; 19,15).

RELAXEAZA-TE, DRAGA 
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20.30).

FRENCH-CANCAN
rulează la Bucegl (orele 9{ 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30;
16: 18,30: 20.45).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

CLIMATE
rulează la Central (orele 15; 
18; 21).

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI

rulează la Central (orele 9,30; 
12,15; 15; 18; 21).

ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Flacăra (orele 14: 
16,15; 18,30; 20.45), Cotrocenl 
(orele 14: IR 15: 18.30; 20,45).

ZORBA GRECUL
rulează la Vltan (orele 15,15; 
18).

MONTPARNAS8E 1» 

rulează la Miorița (orele 9,15; 
12; 15.15; 18; 20,45).

WINNETOU
— ambele serii — 
rulează la Munca (orele 14; 
17.15; 20.30).

OMUL FARA PAȘAPORT 
rulează la Popular (orele
15.30 : 18 : 20.30).

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Moșilor (orele 15,15; 
17,45; 20), Volga (orele 8.30; 
11; 13.30; 16; 18.30: 21).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18: 20,30).

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

GRĂDINI
FRENCH-CANCAN — rulează la BocegI orele 20,30 • SECHES
TRATUL DIN ALTONA — rulează la Grădina Expoziției (Piața 
Scînteii) — 20,30 ; DENUNȚĂTORUL — rulează la Aurora orele 
20,30 ; Lira orele 20,30 ; VIAȚA LA CASTEL — rulează la Tomis 
orele 20,30 ; MOARA CU NOROC — rulează la Buzești orele 21 : 
DOCTOR PRATORIUS - rulează la Arta orele 20,15 ; ÎNAINTE 
DE RĂZBOI — rulează la Colentlna orele 20,15 ; VIAȚA ÎNCEPE 
LA ORA 8 SEARA — rulează la Progresul Parc orele 20.30 ; A 
DISPĂRUT UN FRAGONARD — rulează la Unirea orele 20,15 ; 
LEAC CONTRA DRAGOSTEI — rulează la Rahova orele 20,30 : 
JANDARMUL LA NEW-YORK — rulează la Moșilor orele 20,30 ; 
MOARTEA VINE PE PLOAIE — rulează la Capitol orele 20.15 ; 
PRINTRE VULTURI — rulează la Stadionul Dinamo orele 20,15 ; 
Arenele Libertății orele 20,15 ; Festival orele 20,16 ; CEI ȘAPTE 
DIN TEBA — rulează la Vitan orele 20,16.

APE LIMPEZI 
rulează la Colentlna (orele 15; 
17.30).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Rahova (orele 15,15; 
18).

PRIMUL AN DE CĂSNICIE 
rulează la Progresul (orele 
15.30; 18; 20.15).

EXCROCn LA MÎNASTIRE 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15: 17.30; 20).

SPIONUL
rulează la Ferentari (orele 
15.30: 18; 20.30).

FANTOMA DIN MORISVILLE 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15).

SÎMBAtA 24 IUNIE 1967

PROGRAMUL I

9,30 „De la munte, la mare“ — 
program muzical ; 10,10 Curs de 
limba spaniolă (reluarea emi
siunii din 23 iunie) ; 10,30 Lu
crări muzicale inspirate din is
toria patriei : fragmente din o- 
ratoriul „1907“ de Alfred Men- 
delsohn pe versuri de Tudor 
Arghezl ; 12,15 Miorița : Simeon 
Florea Marian — profil, de 
Traian Filip ; 12,35 Din muzica 
popoarelor ; 16,15 Piese corale 
de Mihail Jora ; 17,00 Piese in
strumentale ; 17,10 Memoria pă- 
mîntului românesc ; 18,05 în ju
rul globului ; 18,40 Știință, teh
nică, fantezie ; 19,30 Sport; 19,45 
Varietăți muzicale ; 20,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră ; 
21,05 Procese celebre : „Giorda- 
no Bruno“ ; 22,15 Romanțe cu 
Angela Moldovan și George Ni- 
culescu ; 22,45 Moment poetic. 
Versuri de George Topîrceanu ; 
22,50 Dans șl bună dispoziție ; 
23,10 Unda veselă ; 23,40 Muzică 
de dans.

PROGRAMUL II

8,35 Al VIII-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori ; 
9,00 Recital vocal Octav Enigă- 
rescu ; 9,20 File de legendă. 
Ștefan Vodă și Vrâncioaia. (Sce
nariu radiofonic de Grigore 
Băjenaru) ; 10,03 Pagini din mu
zica preclasică. Din creația lui 
Johann Matheson ; 10,30 Capo
dopere ale literaturii : „Ghepar
dul“ de Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa. Prezentare de prof. 
univ. dr. docent Al. Bălăci; 11,15 
Ochiul magic (emisiune de ști
ință și tehnică pentru școlari) ; 
12,06 Melodii-magazin ; 12,45
Mica serenadă în Sol major 
pentru orchestră de Mozart; 
13,00 Album folcloric ; 14,08 Con
cert de prînz ; 15,30 Teatru se
rial : „Tănase Scatiu" de Duiliu 
Zamfirescu (reluare) ; 15,50 Mu
zică instrumentală ; 16,15 Soliști 
instrumentiști de muzică popu
lară ; 17,10 Ascultătorii ne cer... 
(muzică din opere) ; 18,23 Triplu 
concert în Do major pentru 
vioară, violoncel, pian și or
chestră de Beethoven ; 19,10 E- 
diție radiofonică I. L. Caragiale 
(reluarea emisiunii din 23 iu
nie) ; 19,45 Scriitori la micro-

fon : Neagu Rădulescu ; 20,00
Seară de operetă : „Robert și 
Elisabeth“ de Ron Gainer ; 21,05 
Dansați cu noi ; 23,22 Wanda 
Landowska, interpretă a „Cla
vecinului bine temperat" de Jo
hann Sebastian Bach.

SÎMBAtA 24 IUNIE 1967

18,00 „Vă așteptăm la ora 6“ 
(Emisiune pentru femei realizată 
de Flavia Buref) ; 18,30 La șase 
pași de o excursie. Emisiune- 
concurs pentru pionieri și șco
lari ; 19,30 Telejurnalul de sea
ră ; 20,00 Tele-enclclopedia;
21,00 Emoții în premieră (mu
zică populară) ; 21,30 Film se
rial : Sfîntul : 22,20 „La kilome
trul... 2 000 000 1“, expediție mu- 
zical-distractivă ; 23,05 Telejur
nalul de noapte ; 23.15 Telesport,
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Tovarășul

Ion Gheonghe Maure.r 

s-a întîlmt 
cu conducătorii 

unor delegații
NEW YORK 23. — Trimisul 

special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Delegația Republicii 
Socialiste România a continuat 
sa aibă joi întîlniri cu alte dele
gații prezente la sesiunea extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. Au avut loc schimburi de 
păreri cu privire la problemele 
aflate în dezbaterea sesiunii.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu ministrul afacerilor 
externe, Comeliu Mănescu, au a- 
vut o întrevedere la sediul Na
țiunilor Unite cu Mahmud Faw- 
zi, asistent al președintelui 
R.A.U. pentru afacerile externe, 
și s-au întâlnit cu Ishan Sabri 
Caglavangil. ministrul afacerilor 
externe al Turciei.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, împreună cu Comeliu Mă
nescu au avut la reședința sa 
de la hotelul „Carlyle" o între
vedere cu George Brown, minis
trul afacerilor externe al Marii 
Britanii, însoțit de Paul Gore- 
Booth. subsecretar permanent la 
Foreign Office. Seara au parti
cipat la un dineu oferit de mi
nistrul afacerilor externe al Fran
ței. Couve de Mumiile, în cins
tea unor delegații.

★
Comeliu Mănescu s-a întâlnit 

cu Paul Martin, ministrul aface
rilor externe al Canadei. La în
trevedere au participat Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul per
manent al României la O.N.U. 
și George Ignatieff, reprezentan
tul permanent al Canadei la 
ONU.

JAPONIA. Manifestație la Tokio împotriva agresiunii americane în Vietnam

» PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT ®

COMITETUL EXECUTIV AL 
Sindicatului feroviarilor brita
nici a hotărit joi să dea un 
caracter oficial grevei la care 
participă, incepînd de miercuri, 
peste 3 000 de muncitori fero
viari. După cum relevă agenția 
FRAXCE PRESSE. sindicatul 
feroviarilor nu intenționează 
deocamdată să extindă greva, 
care paralizează deja activita
tea unui număr însemnat de 
gări din mai multe districte și 
mai ales din Londra.

LORDUL ALPORT. trimisul 
special al premierului britanic, 
Harold Wilson, a sosit joi după- 
amiază la Salisbury.

Agenția FRAXCE PRESSE 
remarcă faptul că lordul Alport 
nu a fost întâmpinat la aeropor
tul din Salisbury de nici un re
prezentant al guvernului rhode- 
sian.

O ipoteză interesantă
Un tânăr cercetător sovietic, Vitali Gorceakov, a descoperit 

că plantele ar fi înzestrate cu un fel de sistem nervos. 
Firește, se știa de multă vreme că anumite plante (plantele 
carnivore, mimozele) reacționează la excitații exterioare. Gor
ceakov și-a propus să demonstreze că toate plantele ar fi 
capabile de astfel de reacții. El a luat ca punct de plecare 
o observație a maestrului său, prof. Gunar : frunzele pe 
jumătate ofilite ale unei plante lipsite de apă se redresează 
de îndată ce se începe udarea rădăcinilor acestor plante și 
aceasta se întîmplă cu mult înainte ca apa să fi avut timpul 
de a ajunge la ele. Am fi deci îndreptățiți să presupunem, 
consideră cercetătorul sovietic, că un semnal emis de rădăcină 
s-a transmis la frunze.

Gorceakov și-a trasat sarcina de a reuși să dovedească 
existența acestui semnal. Ca urmare, el a studiat sistematic 
reacțiile diferitelor plante la variațiile de temperatură și la 
excitanți chimici.

Gorceakov a ajuns la concluzia că plantele posedă organe 
specializate. Astfel, rădăcina este în mod special sensibilă 
la excitanți chimici, tulpina reacționează in special la acțiuni 
mecanice, iar frunza la variațiile temperaturii.

Delegația C. C. 

al U. T. C.

în R. P. Albania

La invitația C. C. al Uniunii 
ÎTineretului Muncii din Alba
nia, la Tirana a sosit o dele
gație a Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica So
cialistă România condusă de 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C C. al U.T.C. Delegația va 
participa la lucrările celui 
de-al 5-lea Congres al U.T.M. 
din Albania.

La aeroportul din Tirana, 
delegația a fost întâmpinată 
de Adem Sollaku, secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncii din Albania. A fost de 
față și Manole Bodnaraș, am
basadorul Republicii Socialis
te România în R. P. Albania.

R.P.D. COREEANA. într-una din secțiile Fabricii de îngrășă
minte azotoase „Chungsoo“ recent intrată în funcțiune in 

provincia Pyongan

STUDENTUL de cu
loare, James Meredith, 
primul negru care a fost 
admis în 1962 !a Univer
sitatea din Mississippi, a 
anunțat că își va relua 
marșul întrerupt anul tre
cut din cauza rănirii sale 
de către rasiștii albi. El 
intenționează să ajungă 
pînă în capitala statului 
Mississippi și să provoace 
o discuție privind parti
ciparea negrilor la viitoa
rele alegeri.

STUDENȚII turci au 
demonstrat joi dupâ- 
amiază împotriva pre
zenței la Istanbul a vi
ceamiralului american 
Lawrence Gcis, care fa
ce parte din comanda
mentul flotei a 6-a. Ei 
l-au împiedicat pe mili
tarul american să vizi
teze Monumentul Repu
blicii. Poliția care a in
tervenit a arestat trei 
studenți.

Izbucnirea răscoa
lei din Aden exact a 
doua zi după ce Geor
ge Brown anunțase in 
Camera Comunelor 
planul său de inde
pendență pentru Fe
derația Arabici de sud 
ar putea să pară celor 
neavizați destul de 
gratuită. De ce adică 
mai c nevoie de răs
coală cînd, poftim. 
Londra insășl declară 
că va acorda in scurt 
timp independența te
ritoriului respectiv ? 
Pentru cei informați 
însă. acțiunile insu
recționale din Aden a- 
par pe deplin explica
bile. ; mai mult chiar, 
nu c vorba nici măcar 
de o noutate, ci de o 
reeditare a unui epi
sod frecvent, in îm
prejurări similare.

Federația Arabici 
de sud a fost creată 
d-e Anglia cu scopul 
de a se menține, prin 
intermediul ei, in acea 
parte a lumii și de 
a-și apăra astfel în 
continuare importante 
interese de ordin eco
nomic, politic și stra
tegic. Printre nume
roasele șcicatc și sul
tanate strînsc in așa 
numita federație. a 
fost inclus și Atlcnul 
care alcătuiește astăzi 
partea 02a mai impor
tantă a teritoriului. 
Puternica mișcare de 
eliberare care s-a dez
voltat in federație, dar 
mai ales în Aden, — 
mișcare condusă de 
Frontul de eliberare 
a sudului ocupat al 
Yemenului (FLOSY) 
— a silit Londra să ia 
în considerare acor
darea independenței 
Arabici de sud.

Nu ? vorba însă de 
o Independență pur 5I 
simplu, el de o inde
pendență in viziune 
britanică. Pentru a se 
menține șl pe mai de
parte în Aden, brita
nicii au hotărit (Igno- 
rind doleanțele popu
lației), să transforme 
federația intr-un ..stat 
unitar“, astfel ca la a- 
cordarea independen
ței teritoriile să se 
prezinte ..ca un tot“. 
I’unînd apoi la condu
cerea noului stat un 
guvern alcătuit din 
reprezentanții forțelor 
conservatoare, pro-bri-

dopta un proiect de 
constituție pe baza că
ruia să se formeze, 
..îndată ce va fi posi
bil, un guvern central 
de tranziție" care să 
organizeze alegeri pe 
baza votului universal. 
Potrivit planului, după 
9 ianuarie Anglia va 
menține timp de fi luni 
in apele teritoriale ale 
federației forțe mili
tare britanice cupriu- 
zind <> unitate de 
bombardiere și un 
port-avion. Marea Bri
tanic va ..ajuta" apoi, 
pe termen nelimitat, 
noul stat cu blindate,

RĂSPUNS

PROMPT

tanice. Anglia speră 
să se mențină in A- 
den ca și pînă acum 
(ceea ce nu s-ar pu
tea întâmpla dacă pro
blema acordării inde
pendenței s-ar pune 
pentru fiecare terito
riu al federației în 
parte).

Acestor intenții le-a 
dat contur și glas pla
nul lui Brown prezen
tat și acesta, de ase
menea, „ca un tot" și 
numit, in consecință, 
..plan pachet". El pre
vede ca proclamarea 
independenței să aibă 
loc la 9 ianuarie 1968 ; 
pînă atunci se va a-

picsc de artilerie, e- 
chipamcnt ctc....

Propunerile lui 
Brown n-au produs 
cine știe ce entuziasm 
nici măcar în presa 
britanică. „TIMES“. 
de pildă, consideră că 
cele propuse „nu de
notă progrese reale 
pe calea constituirii 
unui guvern pe o bază 
largă, premiză esen
țială pentru ca noul 
stat să se nască în 
condiții de pace". Zia
rul c de părere că tre
buie să se stabilească 
un termen precis pen
tru organizarea unor 
alegeri generale îna

inte dc proclamare* 
independenței. Accen
tul pus dc „TIMES“ 
asupra acestui aspect 
nu c întâmplător : fe
lul cum sînt formulate 
tezele „planului pa
chet“ poate duce la 
preluarea puterii dc 
către o echipă numită, 
care să organizeze a- 
legeri „aposteriori“ și 
deci să le „aranjeze" 
după cum l-o conveni.

Frontul de eliberare 
și-a expus in repe
tate rindurl punclril 
de vedere. El a cerut 
retragerea totală a 
trupelor britanice, în
lăturarea așa-numitu- 
lui guvern al federa
ției. obținerea inde
pendenței pe baza do
leanțelor populației. 
Dc aceea F.L.O.S.Y. a 
declarat că respinge 
„planul pachet" brita
nic, prin care Londra 
„urmărește să-și apere 
interesele in această 
regiune". F.L.O.S.Y. 
și-a reafirmat hotări- 
rea de a continua lup
ta și a cerut O.N.U. să 
intervină pentru a 
pune capăt „războiului 
dc exterminare împo
triva poporului din 
Arabia dc sud“.

In aceste condiții, 
răscoala antlbritanică 
din ultimele zile a a- 
deniților a însemnat 
un răspuns prompt la 
planul englez care nu 
corespunde dorințelor 
populare. Iar faptul 
câ la aceste acțiuni au 
luat parte militari șl 
polițiști demonstrează 
că împotrivirea popu
lației sud-arabe capă
tă o bază tot mai 
largă.

ION D. GOIA

LA KINSHASA s-a deschis 
Congresul sindicatelor congoleze 
avînd ca scop crearea unei or
ganizații sindicale unice. La 
lucrări participă aproximativ 
400 de delegați, reprezentând cele 
patru centrale sindicale exis
tente în tară în prezent : Uniu
nea oamenilor muncii din Congo, 
Confederația sindicatelor libere 
din Congo, Federația generală 
a oamenilor muncii din Congo 
și Confederația sindicatelor 
congoleze.

Luînd cuvîntul în fața dcle- 
gaților. președintele Uniunii 
oamenilor muncii din Congo, 
André Boboliko, a declarat că 
crearea unei organizații sindi
cale unice are o deosebită 
importanță pentru mișcarea 
sindicală congoleză și ea „va 
trebui să fie animată de idealu
rile revoluției".

CAMERA REPREZENTANȚI
LOR a Congresului american a 
aprobat noua versiune a unui 
proiect de lege prin care se 
prevede ridicarea plafonului 
datoriei publice a S.U.A. cu încă 
22 miliarde dolari. Ca urmare 
a acestei hotărîri, plafonul dato
riei publice a S.U.A. va fi de 
368 miliarde dolari. Inițial. Ca
mera Reprezentanților respin
sese cererea guvernului prin 
care se solicita un plafon al 
datoriei publice și mai ridicat.

VILA cîntărețulul Charles 
Aznavour din Var (sudul Fran
ței) a fost obiectul unei spargeri. 
Cei patru hoți participant! la 
această spargere au fost arestați 
joi de jandarmerie. Bijuteriile 
furate cîntăretului-compozitor. 
în valoare de 80 000 franci, au 
fost regăsite.

LONDRA : Vedere de pe Tamisa

Noua oră a Angliei
Ministrul de inter

ne al Marii Britanii, 
Roy Jenkins, a anun
țat că țara sa adop
tă, cu începere de la 
18 iulie, în mod per
manent ora Europei 
centrale, adică cu 60 
de minute înaintea 
orei Greenwich. Pînă 
în prezent, Marea 
Britanie avea o oră în 
timpul lunilor de vară 
și alta (ora G.M.T.) în 
lunile de iarnă.

Propunerea lui Jen

kins a stîrnit vii dis
cuții. Reprezentanții 
fermierilor preferă să 
rămînă la orarul 
G.M.T., deoarece este 
mai bine ca muncile 
agricole să înceapă 
mai devreme, în timp 
ce industriașii preferă 
orarul Europei cen
trale, deoarece își pot 
coordona mai bine a- 
facerile cu partenerii 
lor de pe continent. 
Restul participanțilo' 
la dispută se clasează

după categoriile de 
„tradiționaliști" și „re
formatori", „insulari" 
și „europeni". „Dacă 
cetățenii englezi, afir
mă adversarii noului 
orar, vor măsura șt 
timpul după europeni, 
după ce au hotărit să 
adopte sistemul zeci
mal în măsurarea lun
gimilor, cîntărirea 
greutăților și diviziu
nea monetei, atunci 
ce va mai rămîne din 
specificul britanic P".

JOI SEAR.A au fost comuni
cate rezultatele primei etape 
a celui de-al treilea Concurs 
internațional al tinerilor cîn- 
tăreți de muzică de operă, 
care se desfășoară anul acesta 
la Sofia. Din cei 71 de parti
cipant din 27 țări, juriul a 
selecționat în vederea celei 
de-a doua etape un număr dc 
41 concurenți. Dintre repre
zentanții țării noastre au fost 
aleși pentru clapa următoare 
baritonul Vasile Martinoiu și 
sopranele Victoria Bcsetti și 
Niculina Mirca-Curta. Etapa 
a doua a concursului începe 

astăzi.

Succesul 
Teatrului 

„C. Tănase" 
la Paris

Joi seara, în prezența 
ambasadorului Victor 
Dumitriu și a numeroa
se personalități din lu
mea spectacolelor a avut 
loc în fața unei săli ar
hipline, spectacolul de 
gală de la Teatrul Olym- 
pia prezentat de Teatrul 
satiric-muzical „Constan
tin Tănase“ din Bucu
rești.

Spectacolul poartă denumirea 
„Marele music-hall din Româ
nia" și este realizat de Nicușor 
Constantinescu și George Voine- 
scu, fiind pus în scenă de N. Di- 
nescu.

Teatrul „Constantin Tănase" 
din București participă cu acest 
spectacol la cea de-a 3-a Olym- 
piadă de music-hall 1967, care 
se desfășoară la Paris în tot tim
pul verii 1967, sub auspiciile Co
mitetului serbărilor Parisului. 
Spectacolul a obținut un mare 
succes, artiștii fiind. îndelung 
aplaudați de public. Printre ar
tiștii care s-au bucurat de un 
succes deosebit a fost Stela Po- 
pescu, care a prezentat spectaco
lul cu o introducere plină de 
umor, Mariana Bădoiu, Luchi 
Marinescu, Constantin Drăghici, 
Mircea Crișan, care a provocat 
hohote de rîs, taraful Ti ti Nicu- 
lescu și corpul de balet.

NOTE DE DRUM
■Will« 1 iiii n■ ' ■ —rin1

im
(I)

Pentru că era primăvară, anotimpul veseliei melancolice 
revărsată pe străzi și în grădinile cu portocali, pentrucă era 
in timpul carnavalului și așteptam să vedem, la un bal al 
tineretului, pateticul spectacol cu dansul Palicaria, pentru că, 
in fine, agentul de circulație din piața Metaxa (Nicosia) ne-a 
arătat, amabil, strada pe care o căutam (mergeam spre hotel) 

— acesta a fost primul traseu turistic în observarea căruia 
n-am avut nevoie de nici un ghid, în rest...

Gentlemanul din magazin
Am ales strada, această stradă cu capătul în piața Me

taxa de unde un agent de circulație dirijează intr-un peri
metru minuscul trecerea șirurilor de mașini și a pietonilor. 
Aici, spre „linia verde“, se întinde vechea Nicosie, oraș îm- 
pinzit de artere înguste, căi ale nesfîrșitelor promenade, din 
zori pînă seara, prin fața magazinelor care-și scot pe tro
tuare marfa. Sîntcm în interiorul înconjurat de vechiul zid 
construit de venețieni in 1567, în orașul care în antichitate 
răspundea la alt nume : Ledra. Ca în toate orașele de tip o- 
riental, vremurile moderne s-au simțit sufocate între aceste 
ziduri, de străzile care nu prevăzuseră circulația rapidă ci 
răspundeau unei viziuni mai calme, de idilice raporturi în
chise. Orașul s-a răspindit mult peste vechiul zid, și-a con
struit bulevarde largi în zone verzi respirînd dintr-o dată 
lejer, amplu. Reverența modernă făcută vechii Nicosii este 
plină de grație. Ne-am întors — era în perioada carnavaluri
lor de primăvară a balurilor cu veselie melancolică, cu pate
ticul Palicaria... — pe rețeaua de străduțe răspindite în raze 
din punctul reprezentat de piața Metaxa. Strada este de fapt 
ea însăși un trotuar. Strada e și teatrul trecătorilor sau, dacă 
vreți, e adevărată bursă a schimburilor de păreri, de noutăți, 
de amabilități. O impresie de decor intim de lejeritate con- 
fesivă — în ciuda, sau poate tocmai din cauza spațiului 
strimt. Din stradă — un pas, și iată-ne înconjurați de soli
citudinea demnă a proprietarului de magazin. Maniere de 
gentleman. în normele bunului vînzător reclama mărfii este 
o operație științifică : calități particulare, album cu eșantioa
ne, compoziție (in alte părți zgomotoasa reclamă orală, prin
derea trecătorului într-o avalanșă spectaculoasă de epitete și 
plecăciuni poate avea ca efect tocmai refuzul neîncrezător). 
Amabilitatea acestui vînzător, limonada sau cafeaua cu care 
te servește sînt, desigur, mijloace de influențare („Nu fiți 
surprins dacă un comerciant vă invită să luați loc și vă ser
vește cu o limonadă sau o ceașcă de cafea. Este un mod de 
a-și realiza treburile" — explică turistului neavizat un ghid 

cipriot), dar ele corespund și mentalității ospitaliere a ciprio- 
ților, respectului lor de gazde acordat musafirilor — adică 
turiștilor. O bună parte din venitul național se realizează 
prin turism. Este o fericită altoire a exigențelor științei caro 
se cheamă turism pe un fond uman prietenos și amabil.

Universul din cuvinte
Plăcerea de a rosti numele unor locuri necunoscute izvo

răște dintr-o ciudată împerechere între soarele fierbinte al 
imaginației și nostalgia evocării.

Dintr-o pornire, evident romantică, de evaziune pe tărî- 
muri mirifice unde imaginația noastră poate lucra neconstrîn- 
să. cuvintele însemnînd locuri depărtate devin ca prin mi
nune vaste universuri gîndite și mobilate de fantezie. Fast 
exotic, zone de penumbră ivite de obscura noastră poftă de 
mister — imaginația ne transportă evazionist în mari dome
nii regale nicăieri încă identificate. Ne plimbăm adesea prin 
aceste proprietăți lunare, pornim în lungi călătorii în cursul 
cărora schimbăm aci vegetația ce ni se pare că s-a ofilit, 
dincolo poarta palatului cu fața spre mare, dărîmăm, clădim 
și, obosiți, ne întoarcem cu mijloace numai de noi știute. în
cepe marea evocare, nostalgica rememorare a unei lumi. 
Construită de imaginație, ea era doar o ipoteză. Călătorind-o, 
trecînd într-o îndrăgostită inspecție prin marile ei culoare, 
ne-o însușim, ne-o dăruim. De aici nostalgia evocării locu
rilor imaginate, imperiilor fanteziei.

Desigur, e aici un joc fără frîu al cărui rezultat — nicio
dată același — poate fi fantasticul ignoranței. Dar nu plăce
rea ignoranței ci a construcției, a proiecției imaginare. Cîți ar- 
hitecți nu mor zilnic în lume ? Oricum, toți oamenii sînt și, 
în primul rînd, arhitecți. Mor cînd au fericitul prilej să a- 
jungă in „construcția“ lor pe rutele fixate de o realitate ce 
nu poate fi schimbată ; și mai mor atunci cînd din lungul 
șir de evocări anterioare nu rămîne decît un palid reflex, 
cînd totul s-a topit înaintea marii confruntări. E un divorț, 
dureros, între fantezie și cunoștință, între valoarea expresivă 
a fanteziei — o mare nevoie de construcție ce zace în sufle
tul fiecărui om — și valoarea necesară a lucrului exact redat, 
care și ea se revendică din fundamentala noastră nevoie de 

realism și care, evident, pînă la urmă învinge. Astfel călă
toria poate începe.

Othello s-a născut la Famagusta?
Famagusta este unul din acele cuvinte care fascineaz. 

automat imaginația. Probabil că mulți și-au plasat intr-< 
arie de fantezie a acestui cuvînt viziunile tulburi, construc
țiile fragile din nisip. Numele grecesc al orașului, Ammo- 
chostos. Ie dă dreptate : ascuns sub nisip. Dintr-o vagă cu
noaștere legendară, faima Famagustei e asociată unor fabu
loase bogății, unei civilizații strălucite. Lucrul nu e lipsit dc 
un vag adevăr — chiar dacă azi vorbim de ruinele medie
vale ale Famagustei ! — pentru că aici, după 1Z91, cînd a- 
șezarea ii aspiră pe acei cultivați refugiați creștini veniți din 
Acra începe într-adevăr o epocă de prosperitate și grandoa
re, Famagusta devenind principalul centru de negoț al Me 
diteranei. Se spune că un nobil de aici era socotit cel mai 
bogat om din lume iar fiica lui avea bijuterii a căror va
loare egala pe aceea a coroanei regelui Franței. Ca ofrandă 
smerită lui Dumnezeu, stăpînii acestor bogății au construit 
365 de biserici. Se pare insă că persoana divină n-a primii 
cadoul întrucît mari cutremure, alături de războiul intre ve
nețieni și turci (1571) au distrus totul. Materialele rămase de 
la bisericile ruinate și ale altor edificii au servit mai apoi la 
construirea Canalului de Sucz. Au rămas : zidurile venețiene, 
catedrala și o duzină de biserici. A mai rămas din vremurile 
vechi parfumul acestui nume: Famagusta, cuvînt-simbol, 
cuvînt-melodie din șirul acelora îndrăgite, pe meleagurile 
noastre, dc un Minulescu sau Macedonski...

Shakespeare, in Othello, face o simplă aluzie la un port 
din Cipru, dind de lucru fanteziei și ingeniozității neliniștite 
a urmașilor. Turnul lui Othello e mut interogațiilor, rămi- 
nînd să acceptăm legenda, închipuindu-ne că pe aici s-a con
sumat tragedia maurului, că în umbra acestor ziduri s-a 
mișcat inteligentul lago... La Famagusta am ajuns trecînd 
prin Messaoria, regiunea cu clima cea mai blinda din toată 
insula, întinsă, ca un bărăgan supus, între cele două șiruri 
de munți, Kerynia și Troodos (messaoria = între munți, gr). 
Pe dealurile de la poalele munților cresc măslini, orașul 
înconjurat de grădini de portocali.
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