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Numeroase stat răspunderile inte
lectualului de la sat, solicitările la 
care e chemat să dea cele mai potri
vite soluții. Reușește el să le facă 
față mereu așa CUM SE CUVINE ? 
Dar întrebărilor și nevoilor lui li se 
răspunde CUM SE CUVINE?

Numărul intelectualilor de la sate 
a crescut și crește an de an. Este 
PRESTIGIUL acestor intelectuali di
rect proporțional cu creșterea numă
rului lor?

Proletar! din toate țările, unlțl-vă I TULUI PROPRIU
*
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întreprinderea orădeană de in
dustrie locală metal-lemn. Do 
îndată ce calci pragul de intrare 
al secției de mobilă ți se oferă 
un tablou de necrezut Un du-ta- 
vino continuu, o agitația perma
nentă, dînd senzația da peron, 
acolo unde flecare dorește să a- 
Kîn altă parte șl apoi s-o 

la cap. De ce aceste plim
bări fără rost ? De ce frecventele 
și prelungitele șuete de după sti- 
vurile de semifabricate și mobilă 
(depozitate claie peste grămadă 
in aceeași secție.

— N-avem materia primă, ne 
răspunde tovarășul Ștefan Șipoș, 
maistru la acest sectOT. Chiar a- 
tund dnd ne vine P.A.L.-ul, se 
repartizează în sector cu multă 
întîrziere. Așa ajungem în situa
ția de a lucra precum vedeți i 
mal mult stăm în unele peri
oade.

„.Discuțiile privind aprovizio
narea întreprinderii cu materia 
primă șl materialele necesare 
le-am continuat la Sfatul popu
lar regional Crișana. Interlocutor 
— tovarășul inginer Ioan Ernest 
Drăguț, șeful secției industrie lo
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Se vorbește de Ia un tlm 
cu insistență despre rutină, 
rutinieri. Ținta este precisă, 
reclamînd măsuri practice, 
eficiente. Dar uneori... Dese
ori găsim un cuvînt șl arun
căm cu pietre în el, descăr- 
cîndu-ne de omenești nemul
țumiri. Și așa se întîmplă 
cîteodată ca un cuvînt rupt 
de noțiunea sa care trebuie 
să fie întotdeauna sferică, să 
sufere oprobiul nostru. Diso
cierea se impune. A fi ruti
nat cînd execuți ceva după 
reguli fixe înseamnă a cu
noaște aceste reguli. Cînd 
ești executant. Cînd ești 
însă interpret... Aici nu 
mai ai dreptul. Singu- 
gurul drept e să-ți asumi o- 
bligațla să ai ochii limpezi : 
adică să te supui — și ziua 
și noaptea — unei terapeutici 
spirituale. Căci spiritul obo
sit este rutina interpretului. 
Adică rugina lui : prejude
cata, ticul. Adică țl-a spus 
cineva ceva pe care încă nu 
l-ai auzit spus în gura mare 
și să dai speriat fuga la do
sarul de personal și să-l cauți

Rugina
vlrgula. Să crezi întotdeauna, 
că șeful tău imediat supe
rior, ierarhic, are dreptate 
și să gîndești numai prin 
capul lui... Dar șl invers : 
să crezi că numai tu ta 
bucuri de posesia adevărului.

Sînt profesii în care — 
ca interpret nu numai al 
unei partituri, dar șl al oa
menilor cu care muncești, 
al faptelor, el inovațiilor 
de care prin mandat social 
ești chemat să dispui, al 
profesiei tala creatoare prin 
definiție — trebuie să fii 
un poligam. Să al deci fe
bra — palpabilă, fizică — 
a primei Iubiri. Să-ți fii 
deci infidel obișnuinței 
oare ți se Insinuează.

Atenție, pericol : să nu 
devii un crai cinic. Să ră- 
mîl deci tinăr.

Să nu Judeci valorile ome
nești după unghiul de încli
nație a salutului. Să nu Ju
deci valorile materiale pe 
care le produci după ușurin
ța cu care-țl ies din mină, 
ca porumbeii din gura dema- 
gogulul. Să nu-țl torni cenu
șă în cap, dar nici să nu-țl 
ignori parul din ochi (dacă 
există cu adevărat).

(Cineva mă întrerupe). 
Privesc o schiță volt Ironică. 
Un cap de expresie suficient, 
vanitos. îmi însoțește dese
nul de o anecdotă explicati
vă. Cineva, ori de cîte ari 
privește desenul cu pricina 
ride în hohote, superior. 
Portretista îmi Jură că Iden
titatea dintre omul amuzat 
cu răutate și cel creionat cu 
Ironie subțire, e perfectă. 
Săracul 1 Mă surprind însă 
la timp punînd punct. Sus- 
pectîndu-mă.

A. VARTAN
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In acest an școlar, Calistrate 
Vasile, secretarul comitetului 
U.T.C. din comuna Plopșor, ra
ionul Filiași-Oltenia, n-a mai 
obținut avizul favorabil al sec
ției raionale de învățămînt pe 
cererea de suplinire a uneia din 
cele două catedre de matematică 
ale școlii generale de aici. N-a 
obținut această aprobare, deși 
catedra era vacantă, ca și anul 
trecut, cînd o suplinise tot el. 
De ce ? Pentru că șeful secției 
de învățămînt a hotărît să înca
dreze și anul acesta aici, două 
suplinitoare — Albăstroiu Eleo
nora și Uță Lăpăduța, absolven
te de liceu, rude cu reprezen
tanți ai organelor puterii locale.

Intr-o primă variantă a sche
mei de repartizare a orelor în 
această școală — concepută de 
vicepreședintele comitetului exe
cutiv al Sfatului popular raio
nal Filiași, cu toate că întocmi
rea ei este de competența secți
ei învățămînt 1 — s-au făcut
numeroase abateri de la norme
le și instrucțiunile Ministerului 
Invățămîntulul Orele de mate
matică pe oare le suplinise ?i le 
solicită îndreptățit •—> pen tiu

Ciobanu Ion, unul dintre stăpînii 
modemelor utilaje ale secției pro
file a Uzinei Metalurgice-Iași

Foto: O. PLEC AN

suplinire, Calistrate Vasile, erau 
împărțite anapoda. Dar nu numai 
acestea. Sesizată, secția învăță
mînt a Sfatului popular regional 
Oltenia trimite la 22 septembrie, 
către secția raională Filiași, a- 
daesa nr. 50 632, semnată de Ion 
Stancoveanu, vicepreședintele 
comitetului executiv și Voicu D. 
Dumitru, șeful secției învăță
mînt, în care se apreciază că 
„orele au fost repartizate, încăl- 
oîndu-se flagrant instrucțiunile 
Ministerului Invățămîntulul 
vind constituirea catedrelor' 
se cer Informațiile 
privire la măsurile 
medierii situației.

„Soluția" secției 
învățămînt n-a făcut însă decît 
să repete vechile abateri, numai 
ca să nu pună sub semnul în
trebării necesitatea angajării ce
lor două suplinitoare în școală. 
De încadrarea lui Vasile Cali
strate, oa suplinitor, așa cum ce
rea adresa citată, nld vorbă. Mai 
mult, i s-a reproșat acestuia „ca-

raionale
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cală ds pe lîngă Comitetul Exe
cutiv al Sfatului popular.

— După cîte sînt informat — 
ne spunea dînsul — întreprinde
rea și-a realizat Indicatorii do 
plan. Așa că...

— Dar la mobilă ?
— Aici, tovarășul Ursuța vă 

poate lămuri...
— Eu pot să vă spun doar că 

întreprinderea a avut unele greu
tăți în aprovizionarea cu materii 
prime și materiale și, îndeosebi 
cu P.A.L.-ul, fapt care a Impie
tat serios desfășurarea ritmică a 
procesului de producție, ne spune 
tovarășul Ursuța.

— Cine se face vinovat de a- 
cest lucru ? l-am întrebat

— Direcția generală de aprovl- 
zionare-desfacere din Ministerul 
Economiei Forestiere. Nu ne-a 
dat repartițiile la timp, iar furni
zorii (C.I.L.-Gherla și C.I.L.- 
Brăila) nu ne onorează contrac
tele în cantitățile solicitate.

Iată ce ne spune însă tovară
șul Ion Lupa, șeful serviciului 
aprovizionare-desfacere din res
pectiva direcție generală.

— Cele două combinate nu 
numai că au livrat la timp (deci 
contractele au fost onorate — 
rut) dar au livrat tn plus 6182 
m.p. PA.I- — Oficiului regional

PETRU G. BRATU

(Continuare în pag. a Il-a)

Diminețile noastre
frumoase

in regiunea Sucea
va a fost construită 
o nouă unitate pen
tru valorificarea re
zervelor de minereuri 
cuprifere de la 
Fundul Moldovei.

In prezent, se 
fectuează lucrările de 
rodaj și ultimele fi
nisări, după care va 
începe funcționarea 
normală atît a minei 
oît și a Uzinei de 
preparare. Toata u- 
tilajele și mașinile cu 
care a fost dotat noul 
obiectiv sînt execu
tate în țară.

S. P. : Intre cazurile de 
astenie nervoasă declarate 
prin consult medical un 
sfert sînt reale. Intre per
soanele care acuză acut 
oboseala un sfert sînt in
tr-adevăr obosite. Intre cei 
care vădesc depresiuni mo
rale un sfert nu fac tea
tru. Aceste categorii for- 
mînd aproape un întreg 
merită desigur încrederea 
noastră ; putem vorbi cu 
siguranță despre maladii 
neurastenice provenind 
toate din oboseală. Dar ce 
fel de oboseală ?

Efortul fizic soldat cu o- 
bosire are o terapeutică 
simplă : somnul. Nu obo
sesc nervii ci mușchii, în
tregul sistem anatomic 
cilrz angrenat în efort. 
Niciodată munca fizică 
nu va afecta echilibrul 
nostru moral în tens de
presiv, dimpotrivă, mlșca-

rea e foarte indicată, în 
special pentru cei care duo 
o viață sedentară, pentru 
cei oare îndeplinesc munci 
de birou.

Efortul intelectual este 
mai de grabă supus tul
burărilor. Aglomerările ex
cesive, sarcini care tre
buie rezolvate imediat, 
lipsa disciplinei și rigorii 
actelor gîndirii pot duce 
ușor la oboseală, la acea 
sfirșeală și apatie acut de
presivă. Există insă șansa 
educării, a organizării e- 
fortului intelectual, capa
citatea elaborării de efor
turi sistematizate cu maxi
mum de randament: 
pauze de odihnă, odihnă 
activă, cointeresare profe
sională, deci emoție crea
toare stimulativă 
Și atunci I

Oboseala despre care aș 
vrea să vorbim astăzi, »-

cea oboseală cu oare mă 
întîlneso și eu și voi în fie
care zi este de un tip spe
cial. I-aș spune OBO
SEALA NOASTRĂ CEA 
DE TOATE ZILELE 
pentru că intr-adevăr, 
cu excepția timpului pe 
care îl petrecem aca
să, claustrați, feriți în- 
tr-un fel de stradă, de 
oameni, de sgomote, ne 
întîlnim cu ea imediat ce 
am depășit bordura pri
mului trotuar de la colțul 
blocului în care locuim. Și, 
de fapt, ouvîntul l-am și 
pronunțat: oamenii. Oa
meni obosind oamenii, o- 
boseala omului de către 
om. Știți și voi diminețile 
acelea nemaipomenite de 
oară, diminețile de toamnă 
și iarnă, diminețile oricărui 
anotimp tn care peisajul 
sdmește armonii binefăcă
toare acționtnd ea un edL

cuvenit©
necesare

Tinăr de pe șantierul de construcții din HaUe-West

mant, In care orașul te pri
mește fi te îndeamnă la 
muncă cu străzile curate, 
cu vegetația abundentă, 
cu toată atmosfera de în
ceput de zi în care se reiau 
niște rosturi. Cu toată ho- 
tărîrea de ați împlini ziua 
firesc, ba chiar mai mult, 
de a te dărui entuziast ac
tivității care te așteaptă. Ei 
bine, un motociclist în fața 
casei pomindu-și motorul 
cvasi-uzat timp de o ju
mătate de oră, cu pîrîituri ■ 
fi trosnete acoperind un 
întreg cartier, un scandal 
izbucnit la vecini dis de 
dimineață, două femei cer- 
tlndu-selalăptăria din colț, 
ca tn spectacol, cu voce 
tare și cu gestică de co
tor, înghesuiala din mo

(Continuare 
ta pag. • IV-a)

Ritm constructiv
la Halle Neustadt

reco-
rapid ponderea sa In 

economia Republicii Demo
crate Germane prin două ci
fre semnificative : la circa opt 
la sută din suprafața globală 
a Republicii, cît se-ntinde re
giunea, revine 15,3 la sută din 
producția industrială a țării. 
Iar o altă cifră particularizea
ză exact profilul economic al 
regiunii : 40 la sută din tota
lul produselor chimice ale 
Republicii își au semnat certi
ficatul de naștere aici, la 
Buna, la Leuna, Leuna II, în 
reședința regiunii, Halle. Din 
lista primelor 10 întreprin
deri ale Republicii șase

situate în regiunea Halle: 
combinatul chimic Leuna și 
Leuna II cu 30 000 salariați, 
combinatul de cupru din 
Mannsfeld și întreprinderea 
chimică Buna cu cite 20 000 
salariați, întreprinderile unite 
de semifabricate din metale 
neferoase Hettstedt cu 16 000 
salariați, fabrica de fiime și 
coloranți O.R.W.O. din Wol- 
fen cu 14 000 și combinatul 
electrochimie din Bitterfeld 
cu 13 000 salariați. Masiva 
concentrare industrială reu
nind numai în aceste mari 
unități industriale, aproxima
tiv 100 000 de muncitori, ri
dică și o serie de probleme

de ordin soclal-edilitar gre
vate mai ales prin dispersa
rea pînă acum a forțelor de 
muncă în nenumărate locali
tăți rurale și urbane. Numai 
la Leuna și la Buna salariații 
de aici locuiau în 280 de sate 
făcînd naveta zilnică. Proble
ma construcțiilor de locuințe 
și a rezolvării optime a trans
portului se înscriau deci cu 
egală importanță alături de 
continua dezvoltare industria
lă a regiunii. încă înainte de 
a ieși spre vest din milena
rul oraș Halle nu se poate să 
nu vezi marele șantier de la 
Thălmannplatz unde se con
struiește, în cadrul unui vast 
proiect de reconstrucție a cen
trului orașului, o stradă sus
pendată, lungă de 350 de me
tri. Pe agenda turistului se 
impun imediat construcțiile 
cărora nu numai localnicii le 
dau o mare importanță. Și 
nu numai de ordin imediat, 
practic, ci și de experiment. 
Halle-vest, Halle-Neustadt se 
profilează de cum treci de 
două borne kilometrice de la 
limita periferică actuală a o- 
rașului. Piatra de temelie a 
fost pusă la 15 iulie 1964 
după ce au fost luate în stu
diu nu mai puțin de 13 va
riante de amplasare a noului 
oraș. Prima construcție ata-

V. ARACHELIAN

Continuare în pag. a Vl-a
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însuși spiritul analitic dispare
pentru a se observa greșelile anilor trecuți și a 
propune măsuri de remedierea lor. N-au fost anun
țați elevii din timp să reflecteze la îmbunătățirea 
de ansamblu a activității organizației noastre. Va 
trebui ca noi, biroul, întreaga organizație, să su
plinim toate acestea printr-un efort dublu".

E de prisos să mai vii cu comentarii sub aceste 
declarații luate la numai cinci minute după adu
nare. O precizare rămîne, însă, valabilă : în aceeași 
zi au avut loc adunările de dare de seamă și ale
geri și la celelalte clase a X-a. Din materialele ci
tite, din mărturisirile unor activiști care au parti
cipat la ele reiese faptul că nici în aceste organi
zații momentul alegerilor, al dezbaterilor asupra 
activității desfășurate de-a lungul unui an de zile, 
n-a fost evidențiat la adevărata lui valoare. (La 
unele organizații chiar — a X-a A — n-a fost pre
zentat — pentru că nu exista — proiectul progra
mului de activități, n-au fost aleși în adunare, 
conform indicațiilor, delegații pentru conferința pe 
școală).

Am spus toate acestea, pentru că peste cîteva 
zile vor avea loc adunările generale la celelalte 
clase. Se impune, astfel, în timpul care a mai ră
mas, o grijă deosebită din partea birourilor U.T.C., 
a comitetului U.T.C. pe școală, pentru pregătirea 
lor temeinică, desfășurarea în bune condiții — 
pentru a nu mai repeta, cel puțin, greșelile din 
care acum, în ultimul minut al celui de-al doi- 
sprezece-lea ceas, se mai poate încă învăța ceva.

A. ION

Așteptînd ... șah-matul I
Foto : O. PLEC AN

La clasele a X-a ale Liceului „I. L. Caragiale" 
din Capitală au avut loc recent adunările genera
le de dare de seamă și alegeri. Opt clase — opt 
adunări, desfășurate simultan, dezbătînd același 
important obiectiv : activitatea organizației U.T.C. 
de clasă pe anul școlar trecut și proiectul progra
mului de activități pentru munca de viitor. Cum 
însăși tema le recomandă, spiritul acestor adunări 
nu poate fi altfel decît analitic, dezbaterile des- 
fășurîndu-se sub semnul exigent al criticii și auto
criticii, în perspectiva îmbunătățirii activității or
ganizațiilor U.T.C. Baza strict necesară a discu
țiilor într-o astfel de adunare o constituie, firește, 
darea de seamă prezentată de biroul organizației. 
Am parcurs înainte de începerea adunărilor (și 
după) aceste dări de seamă. La o primă și fugară 
impresie, acestea ar părea, într-un fel, analitice. 
Revăzute atent, însă, sesizezi lipsa spiritului cri
tic, a unei atitudini active, care impune o dezba
tere profundă, eficientă. Un exemplu, darea de 
seamă a organizației U.T.C. de la clasa a X-a C. 
Pe o pagină și cîteva rînduri sînt înșirate plat, ex
pozitiv trei importante deziderate: învățătura, 
disciplina, activitatea cultural-artistică și sportivă. 
Așa cum sînt înșirate — teoretic, în principiu 
constatativ — așa sînt și... expediate. Nici o analiză, 
nici o privire retrospectivă asupra muncii depuse 
un an de zile, nici o observație mai acătării. Con
cepută dintr-un astfel de unghi, nici proiectul 
programului de activități nu putea să aducă o 
notă distinctă, de personalitate aparte. O întîlnire 
cu un cadru didactic universitar, o vizită la Mo- 
goșoaia, o dezbatere (raportul: individ-colectiv) 
participarea lunară la informarea politică — iată 
tot ce și-au propus uteciștii clasei a X-a C în pro
gramul de activități. (Pentru că adaosul: vom or
ganiza excursii, drumeții, vom viziona cite un 
spectacol, vom face acțiuni sportive — trecute 
abstract, pe terenul alb al întâmplării — nu în
seamnă cîtuși de puțin chibzuință, reflecție, me
ditație, concretizate în efectele cuvenite, eficien
te).

Am așteptat — mărturisesc, cu îndoială — re
zultatul discuțiilor din adunarea generală. Și — 
de data aceasta mărturisesc cu regret— îndoiala 
nu numai că s-a adeverit, dar s-a amplificat în
tr-o gamă deloc dorită. Adunarea a decurs cenu
șiu, șters, obositor. (Poate că a contribuit și pre
ședintele prezidiului, care n-a reușit — nici n-a 
încercat — să-i activizeze pe participanți la dis
cuții, să intervină atunci cînd era cazul). Au luat 
cuvîntul, eu chiu, cu vai, doi elevi care n-au fă
cut altceva decît să reproducă citate din darea de 
seamă, să fie „de acord cu cele arătate", după 
care „n-aș mai avea nimic de adăugat". Nici o 
referire critică la acțiunile organizației U.T.C. pe 
un an de zile, la activitatea biroului, nici o pro
punere de viitor. La fel de neobservat a fost su
pus la vot și palidul proiect al programului de ac
tivități. Au fost momente neinteresante, apăsătoa
re chiar, observînd în jur cum fiecare e nerăbdă
tor să se termine totul mai repede. (Aceste mo
mente au fost cu atît mai regretabile, cu cît în 
sală erau prezenți dirigintele clasei și un alt pro
fesor, reprezentant al organizației U.T.C. a cadre
lor didactice care n-au schițat nici un gest. A fost 
ales, în continuare, noul birou al organizației — 
printr-un mod la fel de neobservabil, nesemnifica
tiv — care n-a avut de spus, după investirea cu 
noile răspunderi, nici un cuvînt, de rostit nici un 
angajament. In sfîrșit, o strofă de cîntec a pus 
capăt la ceea ce trebuia să se numească adunare 
generală de dare de seamă și alegeri.

Stai, constați și nu te poți dumiri: să fie, aceas
tă adunare, oare, o excepție în viața organizației 
clasei a X-a C ? Mărturisirea ulterioară a unui u- 
tecist din această clasă — Bumbaru Petre — ne 
spulberă nedumerirea : „Adunarea n-a fost cu ni
mic mai slabă (că de bună, s-a văzut) decît alte
le de pînă acum. In legătură cu programul de ac
tivități, astăzi l-am auzit pentru prima oară. Nu 
știu dacă a fost consultată opinia clasei; eu, unul, 
însă n-am știut nimic".

Am discutat și cu membru noului birou. Iată 
părerea lor.

Predorian Eugen, secretarul organizației: „Per
sonal, nu prea mi-a plăcut cum a decurs aduna
rea generală. Nici discuțiile. De altfel, nu știu ce 
am fi avut de analizat. Sesizez acum că acest mo
ment a constituit împlinirea nefericită a unor la
cune manifestate în munca noastră anul trecut". 
(Ciudat, Predorian Eugen sesizează abia acum, 
deși anul trecut tot el a fost secretarul acestei or
ganizații).

Ichim Ștefan, locțiitorul secretarului : „E drept, 
programul de activități a fost cam general; dar 
ne-am consultat cu clasa".

Buleu Radu, membru în birou, cu un mai ma
tur simț de răspundere, încearcă o explicație mai 
plauzibilă : „Adunarea n-a fost pregătită așa cum 
trebuie. Nu mă refer la aspectul ei formal, orga
nizatoric. Nu s-a discutat din timp cu uteciștii

(Urmare din pag. I)

rajul" dovedit reclamînd neregu
lile, al căror obiect era, cerînd 
să i se facă dreptate. în ziua 
de 25 septembrie, inspectorul 
N. Tănăsescu a reprofilat cate
drele : cele 16 ore de matematică 
cerute pentru suplinire de Ca
listrate Vasile au fost repartizate 
profesoarei Ceapă Maria, licenți
ată în CHIMIE. Suplinitoarei 
Albăstroiu Eleonora — nepoata 
președintelui sfatului popular 
raional — i-au revenit de data 
aceasta 6 ore de agricultură, 4 
de fizică (!), 4 de chimie (!), 4 
de ansamblu coral. în același 
timp, erau repartizate ore de fi
zică directorului școlii Teme
reanca Gheorghe, deși acesta, 
întrucît conduce o școală gene
rală cu 12 clase, ar fi trebuit să 
fie degrevat de ore de predare, 
iar Nedelcu Nicoleta, absolventă 
fără diplomă a Facultății de 
științe naturale a Institutului 
pedagogic, primea „surplusul** 
de ore de chimie. Am discutat 
în ziua de 26 septembrie cu in
spectorul metodist Nicolae Tă
năsescu î

— Considerați acum rezolvată 
problema încadrării cadrelor di
dactice la Plopșor, ați luat mă
surile. cerute de secția regională 
de învățămînt ?

— Da. Toate cadrele didactice 
au constituite catedrele cu cel 
puțin 12 ore în specialitate, așa 
cum prevăd instrucțiunile. O 
singură abatere ar fi : fostului 
director, Știucă Gheorghe, cali
ficat în specialitatea istorie-geo- 
grafie, nu-i rămîne decît o ca
tedră formată nereglementar (6 
ore geografie, 3 ore franceză, 4 
ore muzică, 6 ore agricultură). 
De altfel, și-a făcut-o cu mina 
lui (!) dind spre publicare ca va
cantă o catedră de istorie-geo- 

MĂRIASA BUNUL PLAC • ••

grafie. în urma repartiției de a- 
nul acesta, catedra respectivă a 
fost solicitată și ocupată de to
varășa absolventă Fulger Ma
ria. Dacă Știucă nu făcea gafa 
asta, ar fi avut acum și el ore în 
specialitate, putea să suplineas
că și Calistrate Vasile la Plop
șor.

— De oe nu fa locul uneia 
din cele două suplinitoare ?

— Nu se poate. In școală ar 
fi un cadru didactio în plus. 
Tovarășele suplinitoare trebuie

poveste *)

Hum a eșuat o călătorie

in jurul degetului propriu

9

De pe plaiurile sucevene, tone de hirtie pleacă spre toate coifurile țării
Foto : O. PLEC AN

r

Descoperiri arheologice
In urma unor să

pături arheologice 
efectuate în comuna 
Udești din raionul 
Fălticeni a fost des
coperită o așezare 
dacică datînd din se
colele 2-3. De ase-

menea în nord-estul 
aceleiași comune s-a 
găsit o așezare for
tificată din secolele 
5-6. Fortificațiile e- 
rau mărginite de 
două pîrîiașe și o 
mlaștină creată pe

să rămînă, au fost și anul tre
cut. Poate că ați aflat cum e cu 
ele ? ! Ce putem face ? Știți, s-a 
dat linia de către organele locale, 
eu nici n-am fost întrebat ce pă
rere am. La noi, problemele sec
ției se rezolvă la nivelul orga
nelor locale. Nu sîntem de ca
pul nostru. Acuma, dacă apare 
ceva în presă, tovarășii respec
tivi n-or să recunoască, oalele 
se vor sparge tot în capul sec- 

i e realita-ției, știu eu. Dar asta 
tea aici.

Am revenit a doua 
ția învățămînt. După

zi la sec- 
. ....... _ _ aprecierea

șefului acesteia, Chiosa Constan
tin, cele două suplinitoare sînt 
necesare școlii și merită să ră- 
mînă aici, iar Calistrate Vasile 
nu. Realitatea, modul practic în 
care acționează, îl contrazic în
să, pentru că nici măcar înca
drarea cadrelor didactice oalifi- 
cato nu era rezolvată. A încer- 
oat să ne ofere o nouă schemă 
— a treia I — de înoadrare, „cea 
mai bună, conformă Instrucțiu
nilor**, Analizată atent, nici a-

în pădurile din 
masivele muntoa
se Gurghiu și 
Giurgeu s-au în
cheiat lucrările de 
construcție a unor 
noi drumuri auto- 
forestiere punînd 
în valoare impor
tante bazine silvi
ce și fonduri de 
vinătoare. Prin-

tre acestea se nu
mără drumurile : 
Cofu-Donca, Fîn- 
cel - Buneasa și 
Sirod-Cupriana — 
Brădățel, în lungi
me de aproape 20 
km. în prezent 
spre cele aproape 
100 de parchete și 
guri de exploatare

(Urmare din pag. I) 
de aprovizionare - desfacere 
(ORAD) din localitate.

Prin urmare ne-am învîrtit în 
jurul degetului fără să aflăm ni
mic. Dacă materia primă a fost 
livrată la timp și în cantitățile 
solicitate, dar n-a ajuns la între
prindere, atunci unde este ? Or
ganele în drept, și direct vizate, 
sînt răspunzătoare în fața acestei 
inadmisibile stări de fapt. Aștep
tăm ca Sfatul popular regional 
Crișana și ORAD-Oradea să facă, 
fără întîrziere, lumină în această 
poveste.

— Pare fără prea mare impor
tanță, ne spunea maistrul Tiberiu 
Szemes, dar trebuie s-o recu
noaștem, aprovizionarea nerit
mică cu pînză de șlefuit ne pro
voacă mari greutăți. Deși nor
mele de consum prevăd, trimes
trial 2000 m.p. pînză de șlefuit, 

vechiul curs al rîu- 
lui Suceava. în in
cinta așezării și în 
șanțul de apărare al 
cetății s-au găsit di
ferite unelte care a- 
rată că locuitorii ei 
prelucrau minereuri.

ceasta nu era mai satisfăcătoare 
decît cele anterioare. Pentru a 
justifica diverse opțiuni, șeful 
secției a încercat să ne ascundă 
faptul că specialitatea profesoa
rei Ceapă Maria este chimia 
(repartizîndu-i acesteia catedra 
de matematică vacantă, preten
țiile lui Calistrate Vasile ar fi 
mai puțin argumentate !).

In legătură cu situația înca
drărilor sîntem în măsură să mai 
informăm cititorii 
rele :

cu următoa-

acestui an in1) La începutul 
raion au fost rezolvate cel puțin 
7 „cazuri Plopșor" datorită ano
maliilor acceptate de fostul șef 
al secției în legătură cu înca
drarea unor cadre didactice.

2) Catedra de educație fizică, 
pe care a suplinit-o și o supli
nește Uță Lăpăduța, n-a fost 
publicată ca vacantă.

3) Știucă Gheorghe a funcționat 
ilegal, fără numire sau delegație 
din partea Ministerului Invăță- 
mîntului, ca director al Școlii ge
nerale Plopșor, catedra sa fiind 

a pădurilor din 
raza de activitate 
a întreprinderii 
forestiere din Re
ghin conduc dru
muri bine amena
jate, în lungime 
totală de peste 500 
de km.

nouă ni s-au repartizat doar... 
900 m.p. Cu această cantitate 
putem lucra doar jumătate din- 
tr-un trimestru. Restul timpului 
întrerupem procesul de produc
ție. Oamenii, dacă n-au altceva 
de făcut, se plimbă fără rost prin 
secții sau se îndeletnicesc cu alt
ceva, numai ca să treacă timpul.

Așadar altă sursă de pierdere 
de timp.

...Ora 12. Lîngă o mașină, un 
grup de muncitori...

— N-avem ce lucra, ne-a spus 
muncitoarea Elisabeta Mureșan. 
Eu am venit mai devreme să văd 
dacă am de lucru în schimbul 
doi pentru ca să nu vin degeaba 
la ora 15.

— Este ceva normal, caută să 
ne liniștească maistrul Șipoș. Nu 
e altceva decît consecința fi
rească a lipsurilor de materiale. 
Și nu stau numai ei. Am putea 
spune că e o adevărată reacție în 
lanț... Sînt astfel obligați să stea 
și cei de la băițuit, duco (lăcuire) 
și asamblat.

Așa s-a ajuns ca numai în lu
na iulie să se întrerupă procesul 
de producție timp de 8 zile. Ce 
se întîmplă însă în tot acest timp? 
Utilajele staționează iar munci
torii calificați sînt folosiți la di
ferite munci necalificate : stivu- 
iesc materialele, le sortează, șterg 
geamurile ori... mătură prin sec
tor.

In primul semestru, aproape 
64 000 om-ore reprezintă «volumul 
timpului neutilizat. Peste 16 000 

de fapt la Gîrbovu (de ce 
oare ?).

4) Numit anul acesta, actualul 
director, Temereanca Gheorghe, 
nu Îndeplinește condițiile cerute 
legal : nu are un stagiu de trei 
ani în învățămînt, nu are cate
dră asigurată în școala unde a 
fost numit director, ci ia Gîr
bovu. Spre stupefacția tovarăși
lor din serviciul mișcării perso
nalului didactic de la Ministerul 
Învățămîntului, actele înaintate 
de secția regională de învățămînt

(semnate de vicepreședintele co
mitetului executiv al Sfatului 
popular regional Oltenia — Ion 
Stancoveanu — și șeful secției de 
învățămînt — Voicu D Dumi
tru) pentru numirea lui Teme- 
reanoa Gheorghe ca director, 
propun aceasta prin înlocuirea, 
ca necorespunzător în funcția de 
direotor... a învățătorului Popes
cu Apostol. De fapt, acesta fu
sese înlocuit de organele locale, 
conform practicii „tradiționale** 
încă înainte cu cel puțin un an, 
prin Știucă Gheorghe, fără a 
M mai considera necesar acor-

UN SPECTACOL
CORECT?

Nimic mai plicticos, mai anost 
șl mai banal decît corectitudi
nea, căci a fi corect înseamnă 
pînă la urmă a te confunda, a 
nu-ți face simțită prezența prin 
nici o stridență, a nu greși, a 
trece neobservat. Montînd „Pri
vește înapoi cu mînie“ la un
sprezece ani după premieră, 
după ce-am văzut-o cu toții în- 
tr-o interpretare ideală, Andrei 
Blaier rămîne corect. Spectaco
lul său nu se justifică. Un ase
menea text se reia cînd îl des
coperi altfel. Blaier, însă ne 
propune un lung, foarte lung 
spectacol lectură, doar cu cîteva 
intenții noi, marcate mai pre
cis, dar și cu întinse suprafețe 
nedefrișate. Sînt unele calități 
pe care numele teatrului ce 

de ore, sînt stagnări de o zi în
treagă și absențe nemotivate...

Vizităm, apoi, împreună cu 
maistrul Szemes, sectorul de lus
truit.

— Cîți muncitori lucrează în 
schimbul I ? am întrebat.

— 50.
— Rețineți: din 50 cîți tre

buiau să fie la program am găsit 
în secție... doar trei.

— Azi n-am făcut mai nimic 
— ne spune muncitoarea Ana 
Costea. Colegele au plecat aca
să. Că am rămas doar trei 
este o simplă întîmplare. Peste o 
jumătate de oră vom pleca și 
noi...

— Știți, intervine maistrul, 
pentru noi e mai bine să le în- 
voim pentru că, astfel, nu se plă
tesc decît orele lucrate efectiv. 
Restul se plătește... în regie. Con
venabil pentru întreprindere...

...Am greși afirmînd că proble
mele semnalate cu prilejul vizi
tei noastre la această întreprin
dere au fost în întregime epui
zate. Lipsurile ce se manifestă în 
cadrul acestei unități sînt rezul
tatul unei îndelungi stări de în
găduință din partea factorilor 
răspunzători, vizați direct în cu
prinsul acestui articol. Iar forul 
tutelar nu ne-a putut convinge 
că folosește eficient pîrghiile ce 
le are Ia îndemînă pentru a asi
gura o activitate productivă nor
mală în toate sectoarele acestei 
întreprinderi.

PETRU G. BRATU

situație, nu ne 
ce Calistrate Va- 
o problemă, de 

fiind, soția a- 
a unui copil de

dul ministerului. „S-a procedat 
de parcă în raionul Filiași s-ar 
lucra după legi proprii, la dis
creția bunului plac" — remar
ca șefa acestui serviciu, tovară
șa inspectoare Năstase Paraschi- 
va, aflînd despre această si
tuație.

5) O învățătoare (al cărei nu
me nu ne-a fost „ divulgat") 
plîngea zilele trecute pe culoarele 
Sfatului popular raional, pentru 
că este nevoită și anul acesta să 
predea la ciclul II, deoarece în 
locul ei a fost numită ca învă
țătoare o educatoare, soția cuiva 
cu influență.

In asemenea 
mai mirăm de 
sile a devenit 
ce, învățătoare 
cestuia, mamă 
o lună, n-a găsit înțelegere Ia 
secția raională de învățămînt 
pentru a fi mutată, chiar ca su
plinitoare, la o școală mai a- 
proape de locuința sa din Plop
șor, întrucît acolo unde are în 
prezent postul (satul Piscuri) nu 
poate face naveta și, avînd un 
copil mic, n-a reușit să găseas
că o gazdă.

Evident, în acest raion sînt 
necesare o anchetă și măsuri ur- 
?ente din partea Ministerului 
nvățămîntului și a Sfatului 

popular regional Oltenia.
ION TRONAO 

prezintă un spectacol le presu
pune implicit, și, de aceea, ml 
se pare inutil să văd In corecti
tudinea spectacolului ceva derrm 
de elogiat.

Marea greșeală a lui Blaier, 
și ei i se datorează plictisul nos
tru, se explică prin aceea că își 
restrînge preocupările regizo
rale la prezentarea lui Jim Por
ter. Jim a pasionat publicul din 
1958 pentru că personifica un 
nou tip de sensibilitate. Operele 
care realizează o asemenea re
velație sînt destinate celor mai 
mari succese, dar și celor mai 
rapide uitări. O dată depășit 
wertherianismul, hernanismul, 
operele au încetat să se explice 
doar prin tipologia eroului. Por
tretul psihologic odată cunoscut

Asta e

este onest, regizoa-

Descoperit și cultivat poate cu 
prea multă asiduitate de scenele 
noastre, Robert Thomas este un 
abil făcător de teatru polițist, al 
cărui dar fundamental este meș
teșugul de a înnoda cu mîna 
sigură firele intrigii și a le con
duce spre un deznodămînt cît 
mai imprevizibil. Cît despre „Mar
torii se suprimă** (în original 
„Papagalița și curcanul**), ea are 
mai puțină ingeniozitate detec- 
tivistă decît alte piese ale auto
rului : șirul de enigme nu-și jus
tifică stringent existența, con
strucția își trădează sforile subțiri, 
deznodămîntul oferă o revelație 
posibilă, dar nu necesară, crimi
nalul putînd fi tot așa de bine 
oricare alt personaj, prin simpla 
rescriere a penultimei scene. 
Piesa oferă în schimb, față de 
alte hicrări similare, mai multă 
râvnă comică. Acțiunea este con
dusă de un cuplu realmente ilar : 
un inspector de poliție blazat și 
gripat, cu o inteligență aparent 
amorțită dar cu surprinzătoare 
zvîcniri de energie, și o telefo
nistă, martor involuntar al celor 
două asasinate, de tipul „gaiță 
sentimentală", ou replică, cu 
aplomb și cu un nesfîrșit apetit al 
trăncănelii. Desigur, nu poate fi 
vorba de un comic izvorît din 
caractere ci mai curînd invers, 
de niște caractere „vesele" pro
venite din nevoia de umor a 
piesei. Oricum, umorul este real 
și calitatea lui (judeoată în sine, 
fără raport cu ceea oe exprimă) 
este mai peste tot acceptabilă.

Să nu judecăm prea aspru 
Teatrul Giulești pentru a-și fi 
inaugurat premierele stagiunii 
tocmai cu o astfel de piesă. In 
condițiile lipsei de sală (presa s-a 
și plictisit de cînd tot semnalează 
ou îngrijorare întîrzierea lucrări
lor la teatrul din Giulești), în con
dițiile deci ale unei existențe 
nomade, e greu ca teatrul să fie 
menținut în atenția spectatorilor 
altfel decît cu asemenea piese, 
destinate unui succes imediat și 
oferind posibilitatea unui turneu 
lesnicios. Mai 
avut criterii 
ferme nici în 
bune...

Spectacolul 
rea Geta Vlad observînd cusuru
rile polițiste ale piesei și avînd 
buna idee de a deplasa cu totul 
accentul către umor. Cîteva în- 
groșări, împrumutate din arsena
lul farsei, maculează ici-colo bu
nul gust al reprezentației. Dar 
ele sînt neesențiale și la urma ur
mei temperabile. Ceea ce con
tează în primul rînd este modul 
în care cei doi protagoniști se 
achită de răspunderea de a men
ține temperatura comică a spec
tacolului. O fac amîndoi cu 
brio, Tamara Bupiuceanu desfă- 
șurînd o gamă amplă de mijloace 
actoricești care o consacră în 
primele linii ale interpreților 
noștri de comedie, iar Ștefan Mi- 
hăilescu-Brăila plimbîndu-se de
gajat prin rol, ca un tanc de 
mare calibru pus să răstoarne 
un mușuroi. Paul Ioachim — 
mai la locul lui în scena fina
lă decît în ipostaza de fer
mecător june prim, care nu-i 
prea convine. In rest, „utili
tăți" convenabile, în roluri cu un 
relief de circumstanță. Cu două 
excepții : Constantin Florescu și 
Ileana Cernat, cel dintîi dînd o 
surprinzătoare pregnanță comică 
unui personaj secundar cu totul 
incolor, cea de a doua debutând 
în teatrul bucureștean cu farmec 
și nonșalanță.

Ce -ar mai rămîne de spus (în 
afară de a aminti decorul de un 
bun gust neutru al Sandei Mușa- 
tescu) ? Că, fie chiar și în con
dițiile vitrege ale teatrului din 
Giulești, piese ca aceasta pot 
reprezenta scuzabile necesități de 
moment, dar în nici un caz o linie 
de conduită repertorială. _
spectacolul va avea desigur un 
larg succes de public — asta e 
o altă poveste.

SEBASTIAN COSTIN
*) „Martorii se suprimă" de Ro
bert Thomas la Teatrul Giulești. 

ales că teatrul n-a 
repertoriale foarte 
vremurile sale mai

Că

nu mal surprindă ri nid nu aud 
emoționează. Blaier îl menține 
pe Jim ca singur erou al spec
tacolului său, cînd. în realitate, 
trebuia să caute relații, rapor
turi care să dea viață acestui 
univers. Azi drama lui Jim ne 
apare egală cu a celorlalți, aș 
spune chiar că „Privește înapoi 
cu mlnle" e o piesă fără erou 
principal.

Alison șl tatăl ei aparțin umil 
neam bolnav, taaeitat de ener
gie, Helene e un personaj în 
căutarea unor certitudini etice 
oare să o susțină, iar Cliff are 
ceva din toți. în realitate, sin
gura care a acționat cu adevă
rat este Allson, și ea e conștien
tă de acest lucru. „Cum, îmi 
place să stau deoparte ? Nu 
m-am măritat cu el ?“ Tatăl a- 
tins de aceeași boală a sufletu
lui nu are curajul fiicei, prima 
care vrea să sa vindece, să re- 
cîștige puterile sănătății. A- 
cesta e sensul martirajului ei, 
pe care Jim îl intuiește doar 
biologic, în lungile nopți de dra
goste, cînd resimte adînca ne
voie de forță pe care o emană 
întreaga ființă epuizată a lui A- 
lison. Blaier a distribuit-o pe 
Ileana Predescu și convingîn- 
du-se, pe bună dreptate, că lu
crează cu o actriță mare și-a 
considerat obligațiile îndeplini
te. Neinteresîndu-se de perso
naj, regizorul a lăsat-o pe 
Ileana Predescu într-o totală 
derută, derută confirmată de di
ferențele fundamentale de la 
spectacol la spectacol. Prima 
oară, Allson își păstra perma
nent o anume ironie fată de 
snusele lui Jim, trădînd astfel 
lipsa de surpriză produsă de a- 
cestea, în timp ce la aTt spec
tacol, Alison devenise o fată rfz- 
gîiată, copilăroasă și prea ner
voasă. Ileana Predescu susține 
acest rol numai prin talentul 
său. neraiportat, din păcate, la 
realitatea personajului. Regia, 
nedescifrînd semnificația întîl- 
nirii lui Allson cu tatăl său, a 
tratat-o indiferent creînd, cu 
largul concurs al lui Jean Re- 
der, senzația că ar fl putut ab
senta din text.

între piesa lui Osborne și 
„Un tramvai numit dorință" a 
lui T. Williams există o analo
gie profundă, amîndouă aducînd 
un univers similar. Este un 
univers închis, cu legi stranii, 
un univers aflat în permanență 
într-un „echilibru instabil". Re
lațiile Stanley — Stela, Jim — 
Alison, se fondează ne aceeași 
comuniune secretă, insesizabilă, 
datorată împrumutului de ener
gie. Pătrunderea unei persoane 
din afară produce catastrofa 
care se putea produce oricînd, 
dar nu se producea niciodată, 
dună cum sesizează si Cliff. E- 
chilibrul nu se restabilește decît 
atunci cînd Blanche sau Helene 
sînt eliminate ca niște corpuri 
străine. Văzînd în Helene o altă 
actriță foarte bună regăsim a- 
ceeași neglijentă regizorală. Tot

Ileana Predescu
Văzută de NEAGU RĂDULESCU 

timpul stînjenită, rătăcind fără 
nici o direcție precisă, Gina Pa- 
trichi joacă poate cel mai inco
lor rol al său. Rolurile feminine 
sînt principala nereușită a aces
tui spectacol, lucru confirmat 
deplin de scena de la începutul 
actului II ce pare iremediabil 
prelungită.

Fără a intenționa nici o mali
țiozitate mă întreb dacă Virgil 
Ogășanu a fost distribuit pen
tru că e cel mai tînăr actor 
din teatru sau pentru că se 
căuta o altă interpretare ? Doar 
aici bănuim o posibilă căutare, 
căci Cliff apare mai matur de
cît Jim, mai sobru, privind une
ori indiferent desfășurările ex
plozive ale acestuia. Inocența 
lui Cliff înseamnă mai mult de
cît în vechile interpretări unde 
ea se explica prin vîrstă, neîn- 
semnînd ca aici o permanentă 
calitate a ființei sale aproape 
maturizată. Blaier nu perseve
rează însă pe această linie, des
cifrabilă cel mai evident doar 
în actul I.

Arthur Miller, definind un alt 
erou al lui T, Williams — 
Brick, îl compara „cu un Ham
let care își scoate spada și care 
nici nu se bate, nici nu refuză 
să se bată, dar se căsătorește cu 
o Ofelie care nu moare". Soarta 
lui coincide cu aceea a lui Jim, 
omul care nu acționează și care 
supraviețuiește propriei nepu
tințe. Jim trăiește intens mo
mentele adevărului, ale realită
ții de fiecare zi, dar încadrate 
permanent de derutantul limbaj 
al amintirii și al speranței. Jim 
înseamnă Cidul învins al epocii 
noastre, conducătorul către o- 
noare și decizii eroice, dar in
capabil de a-i alunga pe mauri. 
Cei doi interpreți — Gh. Oancea 
și E. Schăffer — ne propun fie
care cite un Jim Porter, în a- 
cord cu structura lor interioară. 
Schăffer face din Jim un 
personaj cu nervi întinși, cu o 
încordare care determină salturi 
brusce, stări contradictorii 
care-i trădează întreaga rătăci
re. Surescitat, tracasat, dar și 
cu momente de candoare, acest 
Jim, nu posedă însă energia 
care a fascinat-o pe Alison. La 
Gh. Oancea se evidențiază prea 
mult efortul, sîrguinta ce le de
pune pentru acest rol jucat în 
nota generală a spectacolului : 
corect. El are un act I mai reu
șit decît Schăffer comunicînd 
intenția regizorală prin care se 
subliniază devalorizarea vorbe
lor sale, dar mai ales posedă a- 
cele resurse fizice care ne per
mit să ni-1 închipuim capabil de 
acțiuni. Doar Richard Burton 
reușea să unească într-una sin
gură cele două direcții mențio
nate aici — dezechilibrul și for
ța — și de aceea doar el avea 
dreptul să spună „Jimmy Por
ter sînt eu".

La toți interpreți! se resimte 
lipsa de experiență a lui Blaier 
în conducerea actorilor de tea
tru. Ml se pare nejustificat și 
respectul pentru text, în care 
azi s-ar fi putut interveni cu 
mai multă libertate. In timp ce 
drumul lui Pintilie de la teatru 
la film s-a bucurat de succes, 
cel invers al lui Blaier nu con
vinge. Spectacolul său e un spec
tacol fără furie și fără sufe
rință.

GEORGE BANU
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REP O R T A J — A N C H E T Ă

domnul 
îmi în

că e pen- 
trebuie

văzusem de 
mult pe 
Trandafir, 
chipuiam 
sionar, că
fi tmbătrînit. Eu 
vedeam însă tot ca

să 
îl 

o- 
dinioară, nalt, bine 
legat, cu mustăcioara 
neagră pe care fi-o 
tundea totdeauna
scurt, zîmbind cu bu
nătate, încruntîn-
du-se cite o dată, in- 
suflîndu-ne un res
pect nemărginit".

„...în acest suflet 
era ceva din credința 
și din curățenia n- 
nul apostol".

MIHAIL SADOVEANU

Să pornim, așadar, de la Sadoveanu, de la cuvintele de nețărmurită 
dragoste și respect întru cinstirea și slava domnului Trandafir dascălul, 
unicul „om cu carte", pe vremuri, al satului, propovăduitorul luminii 
printre cei ce-și petreceau viața între brazdă și plug. Dacă ne-am fi 
referit, astfel, înainte, la expresia intelectualul satului, gîndul s-ar fi 
îndreptat, aproape în exclusivitate, către dascăl, către învățător. So
cialismul, schimbînd structural societatea, a adus prefaceri și în viața 
satului, în viața sa intelectuală. Desigur și astăzi, cînd vorbim de 
intelectualii satului revenim cu precădere tot asupra dascălului; numai 
că aceștia sînt mult mai mulți, s-au încadrat în categorii distincte : 
învățători, profesori de diferite specialități, educatori. Aproape în fie
care comună numărul lor e de domeniul zecilor. Numeroși alți intelectuali, 
însă, trăiesc și muncesc astăzi în sat, practicînd meserii statornicite 
de-acum, în concordanță cu evoluția și progresul satului, cu drumul 
lui spre bunăstare și fericire. Inginer agronom, medic, zootehnist, teh
nician, doctor veterinar — sînt cîteva din profesiile ce tind să devină 
tradiționale la țară, profesii fără de care satul nou, socialist nu 
poate progresa. De asemenea, multe alte locuri de muncă în activitatea 
economică și administrativă a satului încep să reclame cadre din ce în 
ce mai bine pregătite, intelectuali în accepția largă a cuvîntului. Asistăm, 
în prezent, la un proces de integrare tot mai masivă a acestor intelectuali 
în colectivitatea sătească, o integrare necesară și armonioasă. Cu in
fluențe, în consecință, reciproce, această integrare presupune o datorie, 
cel puțin morală, mai mare din partea intelectualului față de țăran, 
datoria de-a răspindi știința și cultura, lumina, de a-1 ajuta pe acesta 
să se ridice spiritual la înălțimea noilor și îmbunătățitelor condiții ma
teriale, a cerințelor timpului ce-1 trăim. Și intelectualii satului nou, 
marea lor majoritate, știu să răspundă acestor cerințe, dau răspunsul cel 
mai potrivit noilor comandamente sociale. Procesul de integrare de 
care vorbeam însă, datorită naturii lui complexe și multilaterale, ca 
și a altor factori exteriori, nu are totdeauna rezolvările cele mai fericite. 
Să vedem, așadar, cum stau lucrurile, încercînd cîteva teste, ca și o 
observație asupra pseudocatalizatorilor ce împiedică grăbirea reacției 
integrării șl atașamentului intelectualului față de sat, a îndeplinirii 
de către acesta a menirii lui dintotdeauna, aceea de „om cu carte". 
Am restrîns observațiile noastre la cîteva comune din raioanele Slatina 
și Costești, ale regiunii Argeș.

ratori și, în ciuda tutu
ror pronosticurilor pesi
miste, numai din femei. 
Tinere, ca și căsătorite, 
cu familie, copii, greu
tăți. Vîrsta ? Intre 25— 
60 ani; media 40 de ani. 
Și nimeni nu s-a plîns; 
nici ele, nici soții. Este, 
aceasta, una din satis
facțiile vieții și muncii 
mele în sat. De altfel, 
eu sînt de părere că nu 
trebuie urcat intelectua
lul cu orice preț pe sce
nă. Sau, cel mult, s-o 
facă la început, pentru 
a da exemplu. După 
care satul trebuie urcat 
pe scenă, pentru că sa
tul vrea, dorește acest 
lucru. Rolul intelectua
lului este, dacă vreți, a- 
cela al unui dirijor care 
are datoria să armonize
ze întreaga orchestră. 
Pentru aceasta, însă, așa 
cum spuneam, trebuie 
să apelezi la argumente 
convingătoare, nu așa, 
cum s-a întîmplat la 
noi, cind organe ale pu
terii locale, pentru a lă
muri sătenii să vină la 
activități culturale, le 
promiteau lemne sau 
alte înlesniri materiale".

(Ideea cu promisiunile 
materiale ce însoțesc a-

o anume concepție ciu
dată, materializată ling
vistic în următoarea 
expresie Funcție fără 
bani nu primesc O 
aud frecvent, chiar la 
unii colegi de-ai mei, la 
colegi din alte comune, 
rostită ori de cite ori li 
se încredințează o sar
cină obștească

Se pare că sîntem pe 
drumul cel bun. Cuvin
tele tînărului profesor 
Dumitru Nica sînt eloc
vente, iar semnificația 
lor — de natură genera
lizatoare. Pentru că 
le-am întîlnit în rela
tările a numeroși tineri 
intelectuali (din comu-

nele Schitu, Piatra Sat, 
Cireașov, Ionești etc). 
Ciudat însă, că fiecare 
se exprimă așa despre 
ceilalți — „colegii mei".

★
Aminteam la începu

tul acestor însemnări 
în legătură cu procesul 
do integrare a intelec
tualului în viața satu
lui și despre niște „pse- 
udocatalizatori" ce îm
piedică grăbirea 
ției", 
către 
nirii 
aceea 
Să stăruim puțin asupra 
acestei observații. Așa
dar...

„reac- 
îndeplinirea de 

intelectual a me- 
lui dintotdeauna, 
de „om cu carte".

DE ZECE ORI,
MIHAI BARBU!

culturi a sfatului popular 
raional. (Rețineți, toate a- 

pe lîngă meseria 
", PROFESOR,

tivei, cum pot eu să-l 
mai invit la un spectacol 
sau la o discuți» despre 
situația școlară a fiului 
său ? începem să fim con
fundați cu oamenii d» 
serviciu..." — mărturisea 
el cu tristețe.

Desigur, „dialogul" poa
te continua. Am oferit a-

Spre convingere, dau și 
adresa (în special forurilor 
responsabile din raionul cestea, pi
Slatina). Este vorba de de bază,
omul Mihai Barbu, din care implică, desigur, mari

entru ast- 
să scrie 

niște și lozinci
(că se prioep mal bine) să 
facă mobilizarea sătenilor 
la adunarea generală a co
operativei agrioole, să 
meargă din casă în casă 
pentru a lămuri oamenii 
să-și sape șanțurile și să-și 
repare podețele. Profeso- ceste exemple numai pen- 

„„„„„ cunoaște potența,
intensitatea. Un arbitru 
propuneți ? Oricum, tot 
pe acolo, pe undeva, prin 
rîndul forurilor imediat 
superioare trebuie să 
existe.

spare podețele. Profeso
rul CORNEL GHEOR- 
GHE, de la această școală, 
povestea cu părere de 
rău : „Păi dacă trebuie să 
hat în poarta omului mi- 
nute-n șir să-l anunț să 
vină la adunarea coopera-

ORGANIZAȚIEI U.T.C
0 RĂSPUNDERE

DE PRIMĂ IMPORTANȚĂ
Desigur, o contribuție 

la viața spirituală a satului 
poate — dar nu numai 
atît — trebuie s-o aducă 
și organizația de tineret.

vîrsta d« 14 ani, rapid ct» 
el în U.T.C. Și așa, me
reu : vin», vede și... 
pleacă".

CORNEL GHEORGHE,

„omul cu carte
CAUSA CAUSORUM

Să revedem împreună 
cîteva impresii mai 
vechi, reținute cu prile
jul repartizării în pro
ducție a unor absolvenți 
de învățămînt superior, 

! - toți avînd 
minus" al 
satul.

PROF.
STANCIU : „Am plecat 
din sat și voi reveni în 
sat, poate chiar în comu
na natală. Le voi vorbi 
copiilor de Eminescu și 
Creangă, de Iancu Jia- 
nu“ (anul 1958).

PROF. LAURENȚIU 
ANTON : „Satul așteap
tă de la noi mult; ne ră
mîne datoria de inimă 
de-a nu-i amăgi aștep
tările" (1958).

PROF. MANANA 
- ȘERBAN : „M-am năs

cut la oraș, am studiat 
la oraș. Satul e pentru 
mine o enigmă. Știu 
că-mi va pune proble
me. Mă voi strădui 
le rezolv cit mai 
(1963).

PROF. MIHAI 
BAN : „Oriunde, 
cind cinstit, cu pasiune, 
poți avea satisfacții" 
(1963).

DR. 
TEA : 
și am 
Știam că mă voi duce la 
țară și m-am pregătit. 
Îmi va fi, sper, ușor să 
mă acomodez" (1967).

Am căutat, mai întîi
— la începutul acestor 
însemnări — să restabi
lesc legătura cu „eroii" 
mei de peste timp. I-am 
aflat pe majoritatea lor 
așa cum doriseră, sau 
poate cum era necesar
— în sat. Pe Dumitru 
Stanciu l-am întîlnit la 
catedra de limba și lite
ratura română a Școlii 
generale nr. 1 din comu
na Perieți—Slatina. Este 
unul din cei mai buni 
profesori. Laurențiu An
ton, după cîțiva ani de 
profesiune la țară, este 
astăzi, datorită merite
lor deosebite în muncă, 
inspector metodist la 
secția raională de învă- 
țămînt Slatina. Soții 
Manana și Mihai Șerban 
sînt profesori în comuna 
Ionești (satul Șerboieni) 
din raionul Costești. 
Mihai Șerban este tot
odată și director al șco
lii. Medicul Dumitru 
Costea a poposit la dis
pensarul din Perieți — 
Slatina și, deși de nu
mai cîteva luni aici, da
torită vredniciei și com
petenței sale, satul i-a 
ridicat viza de „flotant", 
considerîndu-1 „de-al 
lui", membru al colesti- 
vității. Toți, odată cu 
fireștile împliniri spiri
tuale, au și netăgăduite 
bucurii materiale. Și-au 
întemeiat familii, și-au 
creat relații frumoase 
de muncă, și-au clădit 
case noi (unii și-au cum
părat mașină) într-un 
cuvînt, s-au integrat în 
viața materială a satu
lui, s-au permanentizat. 
Satul. îi privește cu res
pect, cu dragoste ; foarte 
firesc desigur, dacă ne 
gîndim Ia faptul că, di
rect sau indirect, la îm
plinirea lor a contribuit 
întreaga colectivitate.

Am invitat, așadar, 
pe toți acești tineri in
telectuali (pe parcurs 
sfera investigațiilor s-a 
lărgit) la un colocviu

„punct ter- 
călătoriel —

DUMITRU

sd 
bine"

ȘER- 
mun-

DUMITRU COS- 
„Sînt bucureștean 
iubit medicina.

despre menirea „omului 
cu carte" în viața nouă 
a satului, modul în care 
intelectualul știe și tre
buie să răspundă aces
tei chemări și care sînt 
concret, rezultatele 
vitățil lor.

LAURENȚIU 
TON: „Problema 
vastă jl implică un în
treg proces în desfășu
rare. Bunăstarea mate
rială a țăranului trebu
ie neapărat echilibrată 
printr-o bogăție spiri
tuală, prin ceea ce, in
tr-un cuvînt, obișnuim 
să numim CULTURA
LIZA REA MASELO R.
Desigur, dascălul o face 
în primul rînd prin in
strucția și educația pe 
care le oferă fiului de 
țăran. Alte datorii, însă, 
îl așteaptă dincolo de 
catedră — și aș zice că, 
din punct de vedere 
moral, acestea sînt mai 
numeroase, ele apelînd 
exclusiv la conștiință. 
Activitățile în cadrul 
căminului cultural, bi
blioteca sătească, nume
roase alte acțiuni ce
rute de specificul satu
lui țin de moralitatea 
intelectualului, de voin
ța lui de a face ceva 
pentru satul în care 
muncește și trăiește, 
pentru oamenii cu care 
își împarte bucuriile și 
necazurile, zilele chiar. 
Și s-au făcut niște lu
cruri. (Inspectorul Lau
rențiu Anton face aiai 
o paranteză mai largă, 
vorbindu-mi în cuvinte 
calde despre multe ca
dre didactice întîlnite în 
comunele raionului, care 
sînt adevărați animatori 
culturali ai vieții satului, 
care, integrîndu-se în 
colectivitatea sătească, 
îi înțeleg aspirațiile și 
se străduiesc neobosiți 
să 1 le facă din ce în ce 
mai deplin realizabile. 
Mi-a vorbit, astfel, des
pre soții Maria și Steli- 
că Moșteanu, Marin An
tonescu și Ion Poștoacă 
din comuna Schitu- 
Greoî, adevărate forțe 
motrice, punînd în miș
care întregul resort spi
ritual al comunei. Cu 
la fel de frumoase
cuvinte a evidențiat
activitatea desfășura
tă de învățătorii și 
profesorii din Cotea- 
na, Scornicești, Brebeni, 
Curtișoara. însuși repor
terul reține profilul lu
minos al unor astfel de 
cadre didactice întîlnite 
în diferite sate ale pa
triei). Cu regret tre
buie să constat, însă, 
că in unele locuri con
tribuția „omului cu car
te" nu e cea mai cores
punzătoare, iar atunci 
cînd se raportează cite 
ceva, se face de dragul 
raportării („Să nu se 
spună la raion eă 
n-avem și noi activita
te !“). Am încercat, în de
sele mele deplasări în 
comunele raionului, să 
aflu cauza. Mărturisesc 
sincer, că mi-a fost greu. 
Ceea ce am sesizat cu 
precizie însă, este o a- 
nume apatie manifestată 
de unele cadre didacti
ce pentru orice solicita
re în afara orarului 
școlar, o anume rezis
tență față de sarcinile 
obștești',

DUMITRU STANCIU 
aduce, în continuare, 
„epitete" acestei stări de

ecouri. La

acti-

apatie: „Ce să
domnule I Programul 
nostru ? Școală—casă.
Din cînd în cînd un 
meci de fotbal sau vo
lei, un bal la sărbători, 
și o ieșire la oraș, cînd 
iei chenzina".

Replica, bănuind-o 
parcă, încearcă s-o dea 
MIHAI ȘERBAN din 
Șerboieni—Costești: „Să 
vă relatez mai întîi un 
episod, nu lipsit de sem
nificație. Aveam de ți
nut la școală, pentru 
sătenii din comună, o 
conferință. In timp ce 
mă apropiam, văd în 
drum, vizavi, o mulțime 
de lume. Dau binețe, 
intru în sală. în 
bănci se stivuiesc fru
mos peste o sută de co
operatori. Liniște, s-o 
spargi cu un fir de ață. 
Încep conferința. Pe 
chipurile ascultătorilor 
se vădea interesul. După 
vreo 20 de minute, o 
voce i „Dar ce-i cu pro
cesul, tovărășelule, cînd 
începe ?“ Pe la jumăta
tea conferinței nu 
mai aveam în sală 
decît 10—15 săteni. Cau
za ? Cu două ore înain
te avusese loc un acci
dent de circulație în 
fața școlii. Șoferul fu
sese reținut de organele 
de miliție și cineva lan
sase ideea că va fi inte
rogat pe loc, în școală, 
în fața lumii. Iată, așa-, 
dar, adevăratul motiv 
al îmbulzelii de la poar
ta școlii, al numerosului 
auditoriu la conferința 
mea. Ce-am dorit să a- 
răt prin acest exem
plu ? Că, de fapt, la de
sele noastre intervenții 
de investire in sat a 
unui suflu culturaliza- 
tor (citiți conferințe, 
educație ateist — știin
țifică, activități cultural- 
artistice etc.) abia că 
există un minimum de 
receptivitate din partea 
acestuia. In asta constă 
toată blazarea noastră. 
Evident, am căutat să 
facem totul pentru a ne 
atrage satul. Altfel stau 
acum lucrurile. Pe unde
va îmi rămîne, totuși, o 
urmă de indoială".

Atașez alături, fără 
comentariu, opinia unul 
alt cadru didactic, pro
fesor la școala din co
mună : „Sînt numai în 
parte de acord cu tova
rășul Șerban, D» la în-

ceput precizez că țăranii 
sînt receptivi la tot ce 
e menit să le îmbogă
țească spiritul. Sînt însă 
mai greu de urnit (și de 
aici acea doză pe care 
unii o numesc „refrac
tară"), trebuie convinși 
cu argumente solide. Si 
atunci, nu numai că as
cultă ceea ce le spui, 
dar urcă chiar pe scenă, 
devin 
preți, 
stă.

Eu, 
în acest sat de cîțiva 
ani buni de zile, li cu
nosc viața, obiceiurile, 
psihologia. Mi l-am a- 
propiat, și m-a apropiat. 
Ar fi multe de spus des
pre această... colaborare. 
Un exemplu. Am reușit, 
fără eforturi deosebite, 
să încheg o brigadă ar
tistică numai din coopt-

ei înșiși inter- 
îndiferent de vîr-

de pildă, lucrez

pelul la cultură, la îm
bogățirea spirituală, tre
buie reținută nu ca un 
Incident, ci ca o metodă, 
o practică nesănătoasă, 
ce-și mai trimite încă 
nefastele-i 
Perieți, de pildă, ca și-n 
alte locuri argeșene, s-a 
ajuns pînă acolo încît, 
datorită unor avansuri 
inițiale, cooperatorii ce
reau zile—muncă pen
tru activitatea cultu- 
ral-artistică depusă).

Iată-ne astfel, în fața 
a două ipoteze distincte : 
este de vină, pentru sla
ba viață spirituală din 
unele sate, presupusul 
grad scăzut de receptivi
tate al țăranului sau ati
tudinea greu maleabilă 
a intelectualului de 
aici ? încotro înclină 
balanța adevărului ?. în
cercăm explicații prin 
intermediul opiniilor al
tor interlocutori :

PROF. DUMITRU 
NICA — Perieți i „Cred 
că principalii vinovați, 
sîntem noi, intelectualii. 
Cu mici excepții (și 
acestea datorate ineditu
lui unor acțiuni) satul 
e receptiv, răspunde in
vitației, vibrează la 
frumos. Ce facem noi 
pentru aceasta ? (Și cind 
zic noi, mă refer nu nu
mai la profesori, ci și 
la zootehniști, agronomi, 
tehnicieni, salariații sfa
tului popular etc.). Ade
sea mai nimic I Nu știu 
cum, dar s-a încetățe
nit, în rîndul unora din
tre tinerii intelectuali,

eatului
w

comuna Perieți. De la un 
timp încoace, omul acesta 
nu știe cum să se mai îm
partă ; are nici mai mult, 
nici mai puțin de zece 
„funcții" Iată-le, la întîm- 
plare, așa cum a reușit să 
și le amintească Mihai 
Barbu în timpul discuției; 
1). director de școală ; 2). 
șeful comisiei de cenzori 
în comitetul sindical co
munal ; 3). șeful comisiei 
de cenzori în cadrul aso
ciației sportive; 4). loc
țiitor al secretarului orga
nizației de partid din școa
lă ; 5). membru în comi
tetul comunal U.T.C.; 6). 
președintele comisiei de 
sprijin al agenției C.E.C.;
7) . instructor de tir pentru 
patru comune: Perieți, 
Schitu, Bălteni, Movileni;
8) . vicepreședinte al sfatu
lui popular comunal; 9). 
membru în consiliul de 
conducere al căminului 
cultural; 10). membru In 
comisia de învățămînt și

răspunderi). Toate în spi
narea unui singur om, care 
nu știe cum să le mai îm
pace. Și nu este 
unicul. Numeroși alți in
telectuali (în special cadre 
didactice) posedă astfel 
de „cărți de vizită". Pe 
unele sînt trecute meserii 
de-a dreptul ciudate. în
vățătorul Virgil Olteanu, 
de pildă, este alături de 
președinte al comisiei de 
împăciuire și președinte 
al comisiei de tutelă, res
ponsabil cu paza contra in
cendiilor.

Iată, astfel, cum înseși 
forurile care ar trebui să 
se ocupe cu o judicioasă 
repartizare a sarcinilor îi 
încarcă („Dacă-i sarcină, 
cu plăcere!“) cu atîtea 
treburi, din care, cu mîna 
pe inimă, oamenii recu- 
nosc că nu pot rezolva 
mare lucru. Cînd să mai 
dea, atunci, omul măcar 
„bună ziua" semenilor lui, 
sătenilor ?

DIALOGUL 
ȘCOALĂ - SFAT

... cu două posibilități 
de desfășurare : să răspun
dă ....................................
tul 
că 
se
Să . .
exemple, cele două varian-

întîi școala și-apoi sfa- 
— sau invers. Pentru 
de existat, există — și 
duce în permanență, 
ilustrăm, prin cîteva

Din discuțiile cu interlocutorii noștri au reieșit cîteva propuneri care 
au o valoare aplicativă pe o scară mal largă. Iată-le :

• îmbogățirea vieții spirituale a statului este o acțiune care ține, în 
primul rînd, de conștiința tînărului intelectual, de dragostea sa pentru 
omul ogorului, de dăruirea răsplătită cu prețul suprem, așa cum spunea 
Sadoveanu : „Cîte ceva din sufletul lui a rămas în sufletul multora..."
• „Ca dînsul (Domnul Trandafir — n.n.) poate au fost mai mulți. Și 

toți, dragă prietine, cînd te gîndești bine, au fost niște apostoli, oare au 
îndurat sărăcie și batjocură, care au trecut printr-un vifor de nemulță- 
miri și vorbe rele, și care totuși au izbutit să-și îndeplinească cu bine 
menirea..." Este, de aceea, o datorie de conștiință a intelectualilor tineri 
de a continua — astăzi, cînd au toate condițiile create de statul nostru 
— opera înțeleaptă a înaintașilor lor, de a-și îndeplini eu cinste adevă
rata lor menire de „oameni cu carte".

• Să fie despovărate cadrele didactice de numeroasele sarcini ob
ștești, din care multe, în flagrantă contradicție cu pregătirea și însăși 
puterea lor de muncă. (Aviz organelor locale).

• O mai substanțială cointeresare — cu aocent pe satisfacția morală 
a intelectualului.

PROPUNERI
• Ridicarea prestigiului căminului cultural sătesc prin reabilitarea a 

însăși funcției de director. (Se știe că, în general, această atribuția se 
plimbă de la an la an, și de la om la om, sub formă de jumătate de

oameni de nă- 
_________ ... . „ -ar fi rău dacă 

acesta ar îndeplini în același timp și funcția de secretar al comitetului 
comunal U.T.C.; s-ar face, astfel, joncțiunea între competență și una din 
atribuțiile de bază ale organizației U.T.C.)

• Bibliotecarul comunal — trebuie să devină o profesie. în prezent 
este o îndeletnicire pasageră a unor oameni de cele mai multe ori ne
pregătiți și nelegați afectiv de viața statului.
• Sfatul popular, consiliul agricol, comitetul pentru cultură și artă,

uniunea raională a cooperativelor agricole de producție, biblioteoa, secția 
de învățămînt, comitetul raional U.T.C. — iată, dintr-un condei, șapte 
foruri la nivel raional, care acționează adeseori paralel și individual. Se 
impune o colaborare concretă, rodnică, o concentrare colectivă de efor
turi în slujba Este necesară, de asemenea, o perspectivă
mai clară a ac

normă ; aceștia o tratează ca atare : jumătate...
• în funcția de director de cămin cultural să fie 

dejde, intelectuali competenți și cu prestigiu în ia1

te. Prima. La Perieți »-a 
hotărît confecționarea u- 
nor costume speciale pen
tru membrii brigăzii de 
agitație din cadrul cămi
nului cultural, ca și pentru 
călușari. Zis și făcut. Da
toria financiară cădea în 
grija sfatului popular.

,/m cumpărat materia
lul necesar, l-am dat unei 
croitorese, a fost confec
ționată chiar o parte din 
costumație. L-am anunțat 
pe directorul căminului 
cultural să meargă să ri
dic» costumele. Au trecut 
nu zile, ci luni, și dînsul 
încă n-a reușit să facă 
drumul pînă la croitorea
să".

Cuvintele aparțin tova
rășului Ion Mitrache, pre
ședintele sfatului popular. 
Mai rămîne o singură în
trebare î Cine plătește 
„locația" ?

Cea de-a doua variantă 
este, totuși, mai... cu cîn- 
tec. E vorba de numeroa
sele „corvezi" la care sînt 
solicitate, în timpul pro
gramului, cadrele didacti
ce de către reprezentanții 
puterii locale. De exem
plu în comuna Zorile— 
Costești profesorii sînt

In ansamblul îndatoririloi comuna Zorile — Cos-
de onoare cu care a in- tești. „Mi s-ar putea repro-
vestit-o partidul — dintre șa dar acesta este adevă- 
care obiectivul central 
fiind educația politică- 
ideologică a tineretului — 
organizația U.T.C. trebuie 
să fie una din forțele mo
trice de primă mărime în 
ceea ce privește promova
rea noului, contribuția la 
întărirea unui climat spi
ritual sănătos, la emanci
parea satului. Trebuie 
mărturisit, însă, că în nu
meroase din comunele vi
zitate n-am reușit să reți
nem, cu tot apelul repetat 
la adresa memoriei inter
locutorilor, o acțiune cu 
un ecou mai amplu ini
țiată de U.T.C. Cîteva 
adunări generale (obligato
rii I) ședințe de birou și 
comitet, analize. In rest... 
Dar să ascultăm părerea 
cîtorva interlocutori :

FLOREA STĂNCU- 
LESCU, comuna Schitu* 
satul Catanele : „Mărturi
sesc sincer că adeseori or
ganizația U.T.C. din co
muna noastră nu prea are 
ce-și raporta. Să fiu înțe
les bine, în fața raionului 
are, de bine, de rău, ce 
răspunde : adunări ținute, 
cotizații achitate etc. Dar 
sieși, față de propria con
știință colectivă — mai 
puțin. Cu atît mai puțin 
în fața celorlalți, a satu
lui. S-a încetățenit la noi 
o expresie: mobilizare cu 
sfatul și bal cu milițianul. 
Da, pentru că la majori
tatea acțiunilor (chiar și 
cele destinate tinerilor) 
mobilizarea o face sfatul 
popular, iar la distracția 
tineretului — baluri, șeză
tori etc — sfetnicul răs
punderii este milițianul".

DUMITRU STANCIU : 
„Nota achitării numai de 
un anume gen de sarcini 
a imprimat-o, cred, și co
mitetul raional U.T.C. 11 
privesc pe tovarășul 
Gheorghe Nastasia, in
structor al Comitetului ra- 

Slatina al U.T.C.
noastră, 
întîlniri
însă -•
acesta:
cotiza-

rul: lipsește o colaborare 
în sens profund, între or
ganele U.T.C. și ceilalți 
factori de cultură. De aici 
unele paralelisme — dar de 
cele mai multe ori lacune, 
anomalii — în desfășura
rea activităților la sat".

FLOREA GURLUI, pre
ședintele cooperativei agri
cole de producție, Perieți: 
„Am fost ani de-a rîndul

secretar d comitetului 
U.T.C. pe comuni. Activi
tatea depusă atunci, însu
flețirea cu care tinerii răs
pundeau la chemările or
ganizației vor rămîne una 
din marile satisfacții al» 
vieții mele. Se crease o fru
moasă tradiție. Mă deza
măgește, însă, impasul prin 
care 1 
gcntzația U.
mima noastră. Mi-» greu 
să explic ce se întâmplă cu 
tinerii de astăzi; parcă le 
lipsește curajul, inițiativa, 
entuziasmul Desigur, u- 
nele erau atunci condi
țiile. altele tini astăzi. 
Abia, abia d» reușeam să 
avem loc in jurul unui ra
dio, — unicul in comuni 
— astăzi din mai toate ca
sele răsună muzica. Tele
vizoarele, filmul, multe alte 
accesorii ale civilizației 
modern» nu mai constituie 
astăzi o noutate în sat. In 
acest context trebuie apre
ciată contribuția tînărului 
intelectual. S-a dezvoltat 
satul, i-au crescut preten
țiile ; cresc și exigențele 
puse în fața „omului cu 
carte". Este cu atît mai 
mare răspunderea genera
ției tinere, a uteciștilor. 
De aceea zio că actuala 
generație ar trebui să aibă 
de două ori mai mult en
tuziasm : cel caracteristic' 
propriei vîrste, alături de . 
cel transmis de noi, astăzi 
mai vîrstnici".

Iată, dar, cîteva păreri. 
Ne-au fost exprimate mai 
multe, dar aproape toate 
gravitau în jurul acelorași 
idei. Toate consemnează 
cu precădere un fapt e- 
Iocvent: discrepanța din
tre cerințele satului, speci
ficul fiecărui loc — și re
plica nesatisfăcătoare pe 
care o dă organizația 
U.T.C. acestor cerințe o- 
biective.

trece în prezent or
ația U.T.G. din co-

INTELECTUALUL TÎNĂR
//OCHIUL MAGIC"

AL ÎNTREGII VIEȚI
SPIRITUALE A SATULUI

ional 
pentru comuna 
Singurele noastre
— nu prea multe, 
sînt de domeniul 
„Tovarăși, repede 
ția, că mă grăbesc !" sau: 
„Trebuie să duo mîine la 
raion patru membri; de 
unde-î primim ?“ 
lăm oataloagele, 
găsim vreun elev 
împlinit recent 
sînt de mult... epuizați)

Contro- 
și dacă 
car» a 
(ceilalți

Frapează o expresie cu 
care ești întîmpinat adese
ori în astfel de situații: 
„Noi ? Tocmai noi ? Nu
mai noi ?“ I-am întrebat 
pe tinerii intelectuali din 
Perieți i Do ce această lîn- 
cezeală, de ce nu încercați 
să faceți ceva, să vă adu
ceți într-un fel contribu
ția la viața obștească a sa
tului ? „Noi ? Tocmai 
noi ?“ — mi s-a răspuns, 
de parcă i-aș fi admones
tat, deranjîndu-i cu între
barea. Da, tovarăși intelec
tuali din Perieți, noi, toc
mai noi, pentru că, dacă 
nu noi, cine atunci ? Și 
acum, să mă explic. în a- 
ceastă comună sînt 30 de 
cadre didactice, din care 
24 tinere. în comună mai 
există încă jumătate pe-a- 
tît, salariați la sfatul popu
lar, dispensar sau efectuînd 
alte munci de profil inte
lectual. Și, , în sfîrșit, ele
mentul nou : toți acești ti
neri intelectuali sînt năș
eați și crescuți aici, în a- 
cest sat. Au învățat carte 
și s-au întors înapoi în sat. 
Oare nu s-au întors și cu 
gîndul că au datoria mo
rală de-a munci îndoit; o 
dată pentru că au o obli
gație față de meserie și 
încă o dată pentru satul 
în care s-au născut (și ca-

re trebuie respectat ca tm 
loc sfînt), pentru satul care 
le este părtaș la ascensiu
nea lor intelectuală șl îm
plinirile materiale P

Fenomenul nu este nici 
nou, nici întîmplător. Și 
la Catanele, șl la Schltu- 
Greci, s-a ridicat o intelec
tualitate nouă, natală. Or, 
acești intelectuali care cu
nosc foarte bine oamenii a- 
lături de care muncesc, 
locurile și obiceiurile, nu 
au obligația morală de-a 
face totul pentru binele 
satului în care s-au născut, 
care le-a vegheat și bucu
rat copilăria, care i-a aju
tat să crească ? Cu sigu
ranță, da I în ultimă in
stanță, înseamnă a-ți ajuta 
propriul părinte. Atitudi
nea lor înseamnă, în ace
lași timp, un blam adus 
muncii' și sudorii depuse 
de numeroși alți intelectu
ali care, revenind în sate
le natale, depun, cu su
flet și competență, o acti
vitate neobosită pentru 
dezvoltarea spirituală a sa
tului căruia îi aparțin, pen
tru continua sa prosperi
tate. Pentru că acești in
telectuali cînd zio satul 
meu, zic tot ce au mai de 
preț, tot ce îndrăgesc și iu
besc mai mult — pentru 
care militează, se dăruie.

Iată-ne la capătul unei pledoarii, din care cu 
greu păstrăm un sentiment cit de cit satisfăcă
tor. Mai repede ajungi la concluzia binecunoscu
tului dicton : e pur si muove. Acolo, undeva, 
în niște sate din raioanele Costești și Statina 
totul continuă să se învîrtească după ritmul mo
noton al vechii „mișcări de rotație", al vechilor 
deprinderi. Pentru că, dacă dai la o parte per
deaua cunoscutei filozofii: „Se face, tovarășe, se 
face !“, după cum am văzut, nu prea întîlnești 
argumente încurajatoare.

Cu ce-ar trebui început ? Mai întîi cu dărima- 
rea acestei pseudofilozofii, a opticii greșite din

care e privită răspunderea fiecăruia pentru via
ța spirituală a satului, a inhibantei stări de auto- 
mulțumire. Rămîne, de aceea, o datorie de pri
mă importanță a tuturor factorilor răspunzători 
din comună să-și reorganizeze eforturile (am 
vrea să le numim dorințe, afecțiuni) pentru a se 
înțelege reciproc, în colaborarea ale cărei roade 
spirituale ar trebui să se măsoare cel puțin la 
înălțimea condițiilor materiale actuale de care 
dispune satul socialist. Poate o mai frecventă 
descindere în viața satului, nu le-ar strica nici 
forurilor competente de la nivel raional sau re
gional.

Pagină realizată do 
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PUBLICĂM CÎTEVA DIN 
RĂSPUNSURILE PRIMITE 
LA ANCHETA NOASTRĂ:

PROFESIEI DUMNEAVOASTRĂ ? „Este și pentru tine MUNCA

O CINSTE, O ONOARE ?“

„Munca I Lucrez orlcînd, sînt în perma
nentă activitate. Mulțumirea mea cea mai 
mare, singura mulțumire, este lucrul... Muncă 
scumpă, cel ce nu te cunoaște se întreabă : 
„Pentru ce oare trăiesc ?“ și val I are drep
tate."

GEORGE ENESCU

și studii superioare— De pe 
acum constat rezultatele studiu
lui asupra muncii mele în uzină. 
De altfel, la noi sînt foarte pu
țini muncitori care n-au făcut 
școala medie și în curind nu va 
mai fi nici unul.

PAUL GEORGESCU, 22 ani, 
laborant la secția hidraulica 
construcțiilor I.S.C.H.:

„In afara programului (7— 
15,30) urmăm un curs special, 
cîte 2 ore pe zi, timp de 4 luni, 
reluat anual la un nivel mereu 
superior. Am absolvit școala 
medie la seral, am dat vara asta 
bacalaureatul, acum mă pregă
tesc pentru admiterea Ia hi
drotehnică. In anotimpul rece

asta Înseamnă deocamdată două 
ore în plus pe zi. In anotimpul 
cald, timpul de studiu mi-e mai 
limitat, se lucrează afară, pe 
modele, pînă pe la 5 — 6 sea
ra. E pasionant. Deși nu sînt de- 
cît laborant, e nevoie de o tot 
mai înaltă calificare. Munca și 
pregătirea nu pot fi desprinse 
una de alta. Am cinci ani vechi
me. Asta obligă...

VASILE MORMAN, 27 ani, 
laborant, aceeași secție :

„Lucrez Ia studiile pentru la
boratoarele de la Porțile de Fier. 
Tot ce urmează să se constru
iască acolo, experimentăm mai 
întîi noi, aici. Cum o singură ex
periență poate dura peste opt 
ore, vara ajungem uneori cu

lucrul pînă pe ta 7 seara, fără să 
ne dăm seama cum trece timpul. 
Acum însă, toamna am reluat 
seralul. Noaptea studiez de unu] 
singur, pînă adorm.

VIRGIL RUDENCO, 26 
ani, laborant S.C.S. 2 „Electro
nica" :

„In afara programului, de vreo 
4 ori pe săptămînă rămîn în con
tinuare pentru terminarea unor 
lucrări de inovații, sau pentru 
studierea unor materiale legate 
de cercetarea din cadrul dispozi
tivelor. Deseori urmărim un tra
tament pînă la capăt, indiferent 
de oră, apoi, împreună cu ingi
nerul, caut materialele Ia bibli
otecă pînă seara. Cum ar fi să 
te limitezi Ia „program", cînd

MARGARETA PĂDURARU, 
23 ani, operatoare la „Electro
nica" :

„Programul de lucru este cel 
obișnuit: de la 6,30 Ia 15. Dar 
o oră și jumătate mai tîrziu, în
cep „seralul" ; sînt în clasa a 
Xl-a, cursurile durează uneori 
pînă Ia 10 seara. Vin acasă și 
mai învăț vreo oră. Obositor ? 
Poate, dar nu văd cum aș pu
tea trăi fără să învăț, să mă ca
lific mai departe. Vreau să fac VIRGIL RUDENCO ANDREI ȘERBAN

simți pasiunea și satisfacția pen
tru ceea ce faci cu mîna ta ?

DR. ȘTEFAN MIRON, 30 
ani, medio specialist radiolog, 
spitalul Fundeni:

„De patru ori pe săptămînă 
petrec cîte patru ore la Biblio
teca centrului de documentare 
medicală. Acasă mai citesc ma
terialele de specialitate încă 
vreo oră. Asta, totuși nu e cine 
Știe ce. Anul trecut, cînd mi-am 
dat examenul de specialist, stu
diam în afara orelor de program, 
8 ore zilnic. Pentru a putea cu
noaște direct cît mai mult ma
terial, am învățat franceza (în 
școală), engleza (am și diplomă 
de traducător), rusa, spaniola, 
iar acum învăț germana la U- 
niversitatea populară, anul III. 
Aceste din urmă necesită de a- 
semenea, 4 ore pe săptămînă, în 
afara celor de studiu individual, 
în epoca noastră, de vertiginoasă 
evoluție a științei, ritmul acesta 
e firesc, necesar".

CONSTANTIN FOTESCU, 25 
ani, matematician, cercetător 
stagiar, I.S.C.H.:

„Opt ore pentru un matemati
cian ar fi foarte puțin. Continui 
munca la Biblioteca Academiei, 
o dată pe săptămînă (4 ore) și 
de 2—3 ori pe săptămînă la 
biblioteca Facultății (2 — 3 
ore). Acasă am, de asemenea, o

bibliotecă bună (soția mea o 
tot matematician) și mai citesc 
pînă pe la 10 — 11 noaptea. Am 
terminat recent un studiu cali
tativ al ecuațiilor volumelor 
pentru sesiunea noastră jubiliară 
de la 12 octombrie. Am atins, în 
acest timp, un ritm de minimum 
12 ore pe zi lucru efectiv. Dar 
sînt bucuros că am izbutit»

CRISTINA CATANA, 27 ani, 
matematiciană, aceeași institu
ție :

„Am terminat de curind un 
curs de specializare de 4 luni 
în probleme modeme de calcul. 
Am fost scoasă din producție, 
fiindcă durata cursurilor era de 
6 ore iar timpul necesar pre
gătirii individuale, cel puțin încă 
pe atît. Ca să nu mai spun că 
uneori rămîneam să lucrez la 
mașinile de calculat toată noap
tea. Acum mă pregătesc 
pentru examenul de cerce
tător. Folosesc franceza și rusa,' 
dar trebuie neapărat să învăț și 
engleza. Studiez în după amie
zele libere și duminica. Dar sînt 
și acum zile cînd mă prinde ora 
9 seara la mașina electronică 
din Institut. Restul timpului li
ber îl dedic copilului meu, de 
4 ani".

ANDREI ȘERBAN, 20 ani, stu
dent anul V la Institutul de ar
tă teatrală și cinematografică

„L L. Caragtale**, secția regie- 
teatru :

„In această stagiune pun în 
scenă, ta Teatrul Luda Sturdza 
Bulandra, „Iulius Cezar". Cît în
seamnă aceasta în ore de lucru ? 
Mai degrabă să socotim In luni. 
Documentarea am făcut-o încă 
de acum 2 ani, la biblioteca 
Academiei, circa 4 luni. In au
gust șl septembrie din acest an 
am lucrat zilnic, ou mine în
sumi, cam 10 ore pe zi, Ia text 
și mișcare. Ce să-i faci, nu-i atît 
do ușor să-l înțelegi bine pe 
Shakespeare I Acum am înce
put lectura „la masă", 4 ore pe 
zi, și continui studiul mișcării, 
după amiază, încă cîteva ore. în 
curind, timpul repetițiilor va 
crește la 5 — 6 ore. Intrucît în
cep și cursurile la institut, faceți 
socoteala..."

Ne oprim aici... Cu o sin
gură precizare. Nici unul din
tre tinerii cu care am stat de 
vorbă nu părea obosit... Și, 
pentru că am început aceste 
relatări cu un citat din Enes- 
cu, am impresia că un alt 
îndemn al său se potrivește, 
pe deplin, tuturor :

„SĂ TE ODIHNEȘTI DE 
MUNCĂ, PRIN MUNCA...".

IONEL HRISTEA

C-TIN FOTESCU

VASILE MORMAN

(Urmare din pag. I)

fină, apostrofările, în cer
turile pornite din intîieta- 
tea la bilet fi în care par- 
ticipanții n-ar renunța pen
tru nimic în lume la ulti
mul cuvînt — „cel mai 
tare" — bărbați acuzați 
pentru grosolănie, femei 
acuzate de isterie etc., etc., 
ei bine, frumoasele noas
tre dimineți, cu frumoasele 
noastre entuziasma se duc 
pe apa sîmbetei. Ajungi la 
locul de muncă într-o stare 
de enervare fi surescitare 
care ar trebui să acopere 
sfirfitul muncii fi nu în
ceputul ei. Și la locul de 
muncă... Și pe urmă prin 
prăvălii la cumpărături... 
Și iar în autobuze spre 
casă... Și chiar la specta
cole... Nu. Cred că aste- 
niile declarate de medic 
sînt sută la sută reale. Iată 
un nou fel de a-ți face 
daruri: în boli de nervi I

M. S.: Se emite ade
sea părerea că omul a fost 
depăfit de propria sa teh
nică, se vorbefte despre 
faptul că evoluția dispozi
tivului moral al societății 
a rămas în urmă. Dar oa
menii trebuie să aibă ac
ces la conceptele de echi
libru moral la fel de înalte 
ca cele care au fost atinse 
în echilibrul tehnic. Mai 
clar: într-un secol ca al 
nostru, caracterizat prin- 
tr-o fantastică „explozie în 
lanț" a descoperirilor știin
țifice, prin existența mari
lor aglomerații omenești — 
orașe de peste zece mili
oane de locuitori — MA
NIERELE ELEGANTE 
— nu sînt anacronice, 
dimpotrivă, altă soluție nu 
există, și totul se poate de
monstra, după opinia mea, 
nu pe cale afectivă : „Vă 
rugăm, dragilor, fiți poli- 
ticoși"... etc, ci pe linie 
„matematică". De exem
plu : un cinematograf are 
600 de locuri. Ce ne-am 
face dacă toți 600, la un 
film, ar scoate din buzu
nar un evantai fi ar umple 
sala cu zgomotul lor ? 
(Cum mi s-a întîmplat re
cent la „Patria" unde o 
doamnă, altminteri foarte 
elegant îmbrăcată, dar 
de o crasă lipsă de bun 
simț, i-a înnebunit pur fi 
simplu pe cei din jur cu 
evantaiul ei). Firește, ur
mează replica: Dar nu 
toți au evantaie, e un mod 
copilăresc să obții ceva 
zicînd „ce s-ar întîmpla 
dacă toți". Și atunci se 
pune întrebarea: nu cum
va cei care fac un lucru 
stingheritor pentru ceilalți 
mizează tocmai pe faptul 
că ceilalți nu-1 vor face ? 
Dacă-i așa, fie fi inconști- 
ent, avem de-a-face cu oa
meni nedotați (ca să nu 
zicem needucați) pentru 
traiul în colectiv, anacro
nici prin purtări, căci e- 
poca Robinsonilor a trecut.

O. P. I. Anacronicii a- 
ceștia sînt foarte numeroși. 
Și eficace. Ajung doi 
ca să infecteze atmosfera 
unui întreg colectiv, fie că 
e vorba de călătorii unui 
autobuz sau de colegii u- 
nui sector de muncă.

M. S. : Existența actu
ală cere o exactitate maxi
mă a purtărilor unuia față

și dogma manierelor ele
gante !

O. P. I. — De aceea 
trebuie explicat, reexplicat 
și cu mare claritate pentru 
„începători" că nu proto
colul de curte a creat bu
nul simț, că nu niște se
cretari ai unor mari seni
ori s-au străduit să tipă
rească niște culegeri ale 
bunelor purtări, că dacă
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VĂ INVITĂ SĂ 

REFLECTAȚI LA:

nul simț popular cu care 
s-au născut. La origine ter
menul era exact. Inteli
gența unui întreg popor 
manifestată pe durata unei 
istorii prin deprinderi de 
muncă, de viață socială și 
morală normală și echili
brată, prin modestie și ho- 
tărîrea de a apăra un spe
cific etnic strămoșesc se 
poate constitui într-adevăr 
în acel proverbial „bun 
simț". Dar exclude oare 
bunul simț toate acele 
norme de bună creștere și 
bună purtare pe care sîntem 
obligați a le deprinde a- 
casă, la școală și în mijlo
cul colectivului P Acoperă 
bunul simț normele civili
zației moderne P Eu cred 
că nu.

O. P. I. : M-am referit 
la ideea de experiență 
populară, mitică, e vorba 
de acele principii nescrise

S. P. : Crezi ? Pot să-ți 
spun deocamdată tocmai 
referitor la unii tineri că 
diferența între modul 
lor de a se comporta pe 
stradă, în sălile de spec
tacole, în sfîrșit, în toate 
locurile de adunare pu
blică, fi modul de a se 
comporta al generațiilor 
mature — mă refer, de 
pildă, la generația părin
ților mei — este atît de 
mare, că diferența de 
comportament ea însăși 
ar ajunge să facă o dis
tincție categorică nu între 
bătrîni și tineri ci între ci
vilizați și necivilizați. Așa 
că nu știu cîtă eficacitate 
are ambiția sloganului în 
care crezi.

M. S.: Tinerii țin foarte 
mult la inteligență.

S. P.: Adevărat, sună 
foarte frumos. Ar trebui 
să țină să și-o și însu-

dintre 50 de oameni cîți 
sînt, 45 nu au simțul o- 
piniei, este tragic. Ba și 
mai mult, dacă se găsește 
un om cu curaj civic, cu 
atitudine cetățenească, u- 
nul care vrea să-l dea jos 
din mașină, se găsesc cinci 
care vor să-l apere. Mai 
întîlnim dimineața în dru
mul nostru oameni care, 
deși au ieșit de zece mi
nute din casă parcă au 
ieșit dintr-o etuvă, de sub 
pat, sînt gata șifonați, îm- 
brăcați cum nu trebuie, 
lucrurile par a fi de bună 
calitate dar felul cum sînt 
purtate, halul lor, te face 
să nu poți sta alături.

S. P. : Am văzut într-o 
țară măturători de stradă 
care pot să urce în orice 
moment pe o scenă de 
prezentare a modei. Desi
gur, a modei muncii. Au 
cămăși scrobite și cravată.

civilizație ci tocmai ca oa
meni, ca indivizi care s-au 
realizat. Colectivul nu e o 
gașcă, în forma ideală, 
tocmai o adunare de oa
meni capabili să dea pu
tere, măreție și gravitate 
prin faptele lor individuale. 
Cred că opinia colectivă 
poate să fie un corectiv 
eficient pentru lipsa civili
zației dar, în momentul de 
față, nu e întotdeauna. Ba 
sînt chiar cazuri, rare e 
adevărat, cînd coaliția opi
niei publice funcționează 
greșit. întotdeauna a exis
tat o discrepanță de com
portare între generații, ceea 
ce spunea Sînziana este 
adevărat, fiecare generație 
a avut ceva aparte, una 
este mai receptivă decît 
alta (și receptivitatea ține 
de mijloacele de informare 
ale societății) dar întotdea
una o generație și-a „bir-

DIMINEȚILE
NOASTRE FRUMOASE

de celălalt, altminteri s-ar 
naște un haos îngrozitor. 
Și nu este vorba numai de 
faptul că ne-am ciocni în
continuu unii de alții pe 
stradă, că ne-ar strivi ma
șinile sub roți...

S. P.: Ai pronunțat a- 
dineaori cuvîntul fatal, 
dragă Mihai, CODUL 
MANIERELOR ELE
GANTE. A fost atît de 
luat în derâdere, mai cre
deți in eficacitatea lui ?

O. P. I.: Mulți acredi
tează ideea că acest cod, 
că politețea în genere e 
ceva împrumutat din co
dul de curte: relații snoabe 
ale societății noastre de 
tip feudal. Și deci: a fi 
un om care nu respectă 
niște lucruri elementare de 
politețe este normal, ba 
are chiar și o explicație 
teoretică — nu putem pre
lua niște relații care s-au 
născut ca protocol al unei 
clase care nu mai are ni
mic cu zilele noastre.

S. P.: Îmi place ! Iată

ele au existat într-o anu
mită formă la curte, la ma
rile familii, ele sînt acele 
constante care au fost pre
luate din bunul simț. La 
baza manierelor elegante 
stă un bun simț popular.

S. P. : Iarăși „bun simț 
popular" ? Nu vi se pare 
că termenul acesta se su
pralicitează, că a părăsit 
de mult sensul exact pe 
care îl definea ? Nu cre
deți că acoperim cu el 
prea mult, în ultima vreme, 
o pseudo - cultură formată 
ad-hoc, un fel de impos
tură morală și intelectuală 
și culturală și cum 
mai vreți, că ne dis
culpăm pentru lipsa de 
cunoștințe și chiar pen
tru unele lipsuri în etică 
prin acest „bun simț popu
lar" ? In numele lui nu 
mai e nevoie de școală, nu 
mai e necesară suprave
gherea familiei, nici co
rectivul opiniei publice, 
nici nimic. Oamenii au un 
bun simț nativ și asta-i 
salvează, asta ține locul ci
vilizației și al culturii: Bu

de viață sănătoasă a po
poarelor,în genere, și care 
se moștenesc. Asta nu în
seamnă însă că nu trebuie 
să știm cum să ne compor
tăm.

M. S.: N-am prea vă
zut oameni care atunci 
cînd știu că e în joc pro
pria lor integritate corpo
rală (hai să zicem la tra
versări în punctele aglo
merate) să nu respecte re
gulile. Dar cînd nu mai e 
vorba de primejdie, cînd 
te poate izbi serios în 
coaste fără să i se întîm- 
ple nimic, fără nici un risc, 
o face. Și atunci ? Ce 
„risc" am putea crea ? 
„Dinte pentru dinte". Nu 
mi se pare deloc o soluție. 
Dar ce vreau de fapt să 
susțin ? Că este foarte 
important pentru tineri să 
știe că, în general, în viață 
te poți purta în două mo
duri fundamentale : ghidat 
din instinct sau ghidat de 
inteligență I (aș vedea și 
afișe cu acest slogan). 
Și atunci se vor înghesui 
toți la... politețe.

șească, dacă este posibil 
așa ceva: a deveni inte
ligent la 20 de ani.

M. S.: Și totuși, este 
irațional să te porți ori
cum, aproximativ într-un 
secol în care omenirea pe 
glob a depășit cifra de trei 
miliarde. Deci, nu apeluri 
inutile la politețe, ci de
monstrații exacte, „ecuații" 
ale bunului simț, ale obli
gațiilor inevitabile pe care 
ți le creează secolul XX.

S. P.: Ecuații ale sensi
bilității de fapt. Ale sensi
bilității ultragiate.

O. P. I. — Am scris 
mai demult o schiță cu 
niște oameni care au vă
zut un smeu de hîrtie a- 
gățat într-un pom. Se o- 
prise la jumătatea drumu
lui. Și asemenea lucruri te 
pot întoarce pe dos. In au
tobuz dimineața întîlnești 
cîte un individ în stare de 
cruntă ebrietate și care 
vrea să te convingă că se 
simte bine împingînd, 
dînd din coate. Și asta nu 
ne scoate încă din pepeni, 
dar faptul că într-o mașină,

Pare-se că nu-i incomo
dează.

M. S.: Ce plăcut e să 
vezi oameni îmbrăcați co
rect la un spectacol. Din 
păcate la cîte un concert 
vezi și tineri care, prin 
vestimentația lor (cum spu
nea Pancu, de bună cali
tate) arată că nu le pasă 
că vin unde vin. Atunci 
de ce vin ? „Ca să-l as
cult pe Bach, nu să-mi 
etalez toaletele". Da, nu
mai că Bach se îmbrăca 
așa cum se cuvenea la 
timpul său.

O. P. I.: Te întrebi 
de ce ? Ce-i cu oamenii a- 
ceștia ? Cum pot ieși așa 
în lume ? De ce se poartă 
așa ? Cred că sînt multe 
cazuri cînd opinia publică 
nu acționează eficient. 
Reacțiile noastre sînt șter
se, izolate, nu există, din 
păcate, întotdeauna o cen
zurare colectivă severă a 
lucrurilor care nu se în
scriu în civilizația cotidia
nului. Trebuie să înțelegem 
colectivul nu ca pe o adu
nare de oameni lipsiți de

fit" generația care a venit 
după ea, așa că un copil 
de 14 ani foarte bine cres
cut și care nu a greșit dat 
care este acuzat de o 
femeie bătrînă și moftu
roasă și care n-a dormit 
bine în noaptea aceea 
poate fi foarte greu apărat. 
De foarte mulți ani am 
părerea că există o vîrstă 
în care a te îmbrăca în
tr-o manieră proprie este 
aproape obligatoriu. La 
maturitate eleganța sobră 
este singura potrivită. Dar 
există o vîrstă cînd dispui 
de mijloace materiale puți
ne, cînd nu poți să te îm
braci așa cum ar trebui, 
ești elev în clasa a 
Xl-a, student, un ecuson 
pe mîneca cămășii, un 
lănțișor la curea e frumos, 
e de efect, e o cochetă
rie ieftină, și și-o poate 
permite oricine, orice tînăr 
aflat sub ocrotirea părinți
lor, nu e de condamnat. 
A privi generația aceasta 
de la ferestruică și a vedea 
numai un genunchi puțin 
dezvelit mi se pare nefi
resc.

M. S.: Opinia publică, 
antidot al necivilizației, 
terapeutică a oboselii, ideea 
mi se pare interesantă. 
Dar ce ne facem cu cazu
rile disimulate, tipii dupli
citari care într-un fel se 
poartă public și în alt fel 
în cercul închis al familiei. 
Bunul simț, politețea sînt 
intrinsece, îți aparțin sau 
nu-ți aparțin, nu sînt ca 
un fel de cravate, azi mi-o 
pun pe cea galbenă, mâine 
pe cea albastră, ba nu, 
m-am răzgândit, azi merg 
fără cravată... Nu se poate 
lăsa totul în nădejdea opi
niei publice, mai ales dacă 
funcționează ca emisiunile 
de la televiziune uneori — 
vezi exageratele discuții 
despre cum să mănînci, de 
pildă. La urma urmelor 
ziarele n-au decît să pu
blice 20—30 de puncte 
importante din codul ma
nierelor : 1) Nu mușca din 
pîine, rupe-o cu mîinile
2) nu sorbi supa, ține lin
gura cu vîrful spre buze
3) nu ține gura deschisă 
cînd mesteci etc., etc. E 
chiar așa de greu să înveți 
niște lucruri de acest gen, 
să le învețe absolut toți 
tinerii ca să scăpăm odată 
de aceste griji ?

S. P. Pe timpul bunicii 
se dădeau note la liceele 
de fete pentru conduită. 
Ca să iei notă trebuia să 
știi cum să te comporți. 
Întîi învățai în familie, 
apoi la școală. Se mai 
poate conta și acum pe cei 
șapte ani de acasă, nu ? 
Dar la școală din păcate 
nu se mai învață așa ceva. 
„La orele de dirigenție 
profesorii predau lecțiile 
de etică și comportament 
după un îndemn personal 
al inimii, deși un manual 
simplu și frumos le-ar fi 
de un mare ajutor. Să-i 
spunem acestei cărți care 
ne lipsește „Manual de 
morală practică" sau să i 
se spună oricum, numai 
s-o vedem. Acest titlu ar 
trebui înscris , și în pro
grama analitică, măcar cu 
un ceas pe săptămînă, 
undeva între muzică și 
desen, sau între caligrafie 
și lucru manual... De alt
fel, nu aș vedea o singură 
carte ci o serie, pe vîrste, 
începînd de la grădiniță 

PÎnă la pragul universi
tății. Sînt un milion de 
împrejurări în viața de 
toate zilele cînd dintr-un 
milion de atitudini și ipos
taze trebuie s-o adopți pe 
cea mai potrivită". Rîndu- 
rile acestea le-am citat din, 
in sfîrșit, tipăritul „Mic 
îndreptar de comportare 
civilizată", apărut zilele 
trecute sub semnătura scri
itorului Petru Vintilă. Cu 
un tiraj de 100000 de 
exemplare, cartea s-a epui
zat într-o singură zi. Evi
dent, vrem cu toții să 
ocrotim „diminețile noas
tre frumoase".



TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a V-a aniversări a proclamării Republicii 

Arabe Yemen, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, a adresat președintelui Republicii 
Arabe Yemen, mareșalul Abdullah al Sallal, o telegramă în care 
se spune : In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal adresez Excelenței 
Voastre sincere felicitări împreună cu cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului 
yemenit prieten.

Im exprim convingerea oă relațiile prietenești dintre țările 
noastre vor continua si se dezvolte în interesul ambelor popoare 
și al păcii în lume.

BREVIAR COTIDIAN j
Un remarcabil succes CALBOREANU:

Atelier

GH. APOSTU

al unui tînăr compozitor român tatăl și fiul

în răspunsul sfiu, președintele Abdullah al Sallal • transmis 
președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
în numele poporului șl guvernului Republicii Arabe Yemen, pre
cum și al său personal, sincere mulțumiri însoțite de cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și 
progres popoiului prieten al Republicii Socialiste România.

împărtășesc convingerea Excelenței Voastre — se spune tn 
telegramă — că relațiile de prietenie caie leagă popoarele noastre 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, spre binele ambelor țări și al 
cauzei păcii în lume.

(Agerpres)

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R
Miercuri delegația de activiști 

ai P.C.U.S., condusă de tovarășul 
A. D. Skaba, secretar al C.C. al 
P. C. din Ucraina, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., se află în
tr-o vizită pentru schimb de ex
periență în țara noastră, a fost 
primită de tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, au 
participat tovarășii Ion Iliescu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ionescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Gaston Ma
rin, a primit miercuri, pe Philip 
Gunnawardene, ministrul indus
triei și pescuitului din Ceylon.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-un spirit de înțelegere 
reciprocă, au fost trecute în re
vistă posibilitățile și perspectivele 
de dezvoltarea comerțului și coo
perării tehnice între România și 
Ceylon.

uniuni, au luat parte miercuri 
seara la o recepție oferită în 
cinstea lor de conducerea Uni
unii Scriitorilor din Republica 
Socialistă România.

★

industriei și pes- 
Ceylon, Philip Gun-

Ministrul 
cuitului din 
nawardene, a avut o întrevedere 
în cursul zilei de miercuri cu mi
nistrul petrolului, Alexandru 
Boabă, cu care a discutat proble
me în legătură cu posibilitățile 

-Ae colaborare româno-ceyloneză 
în domeniu] petrolului. Oaspetele 
a avut, de asemenea, o convor
bire cu ministrul economiei fores
tiere, Mihai Suder.

La invitația Societății de far
macie, miercuri a sosit în Capi
tală prof. dr. Guillaume Valette, 
decan onorar al Facultății de 
farmacie din Paris, secretar ge
neral al Academiei franceze de 
farmacie și membru al Academi
ei franceze de medicină.

Oaspetele va conferenția joi 
la ora 18,30 în amfiteatrul Fa
cultății de farmacie despre „Ro
lul enzimelor în sensibilitatea la 
efectele medicamentelor", iar 
vineri ora 18,00, în amfiteatrul 
Institutului de medicină internă 
„Prof. Dr. Nicolae Lupu“ despre 
„Sensibilitatea individuală la ac
țiunea medicamentelor".

Miercuri seara s-a înapoiat în 
Capitală ministrul industriei chi
mice, Constantin Scarlat, care, 
împreună cu un grup de specia
liști, a făcut o vizită în Polonia, 
la invitația ministrului industriei 
chimice din această țară.

Scriitorul Leonid Leonov, 
care se află în țara noastră la 
invitația președintelui Uniunii 
Scriitorilor acad. Zaharia 
Stancu, și delegația de scrii
tori sovietici, prezentă în țara 
noastră în cadrul planului de 
colaborare dintre cele două

Miercuri dimineața s-au des
chis în aula mare a Institutului 
medicofarmaceutic din Capitală, 
lucrările celei de-a 4-a conferințe 
naționale de fiziologie, organizată 
de Uniunea Societăților de Știin
țe Medicale. La lucrări participă 
academicieni, profesori universi
tari, cercetători științifici și me
dici din țară, precum și specia
liști din peste 20 de țări.

Conferința dezbate probleme 
de actualitate din domeniul fizio
logiei moderne.

Lucrările conferinței vor dura 
trei zile.

(Agerpres)

„CINE CUNOAȘTE 
AGRICULTURĂ - CÎȘTIGĂ “

în zilele de 20—21 octom
brie se va desfășura „faza pe 
zonă" a concursului republi
can „Cine cunoaște agricultu
ră — cîștigă", organizat de 
Consiliul Superior al Agricul
turii. Participă concurenți 
clasați pe locul întîi la faza 
pe regiune și Trusturi I.A.S. 
Centrele de desfășurare sînt: 
Bacău pentru regiunile Sucea
va, Bacău și Iași ; Galați pen
tru regiunile Ploiești, Galați 
si Dobrogea ; Pitești pentru 
București, orașul București și 
Argeș. La Timișoara vor par
ticipa concurenți din Oltenia 
și Banat, la Brașov cei din 
Hunedoara, Brașov și Mureș, 
iar la Oradea cei din Cluj, 
Crișana și Maramureș.

Concursul se desfășoară pe 
5 profile : cultura plantelor 
de cîmp, legumicultura, pomi
cultură, viticultură și crește-

rea animalelor. Premiile ce se 
acordă sînt stimulative : o- 
biecte în valoare de 700 lei 
pentru locul I, de 500 lei pen
tru locul II și de 400 lei pen
tru locul III. In plus, fiecărui 
premiant i se decemează cîte 
o diplomă și un fanion.

Prilejul nu trebuie să scape 
comitetelor regionale ale 
U.T.C. (aproape fără excep
ție concurenții sînt tinerii) 
care, în colaborare cu orga
nele agricole, pot organiza o 
importantă manifestare cultu
rală și de difuzare în masa 
de tineri țărani a noutăților 
din tehnica agricolă, un rod
nic schimb de experiență.

Se pot organiza, cu un nu
măr mare de tineri, excursii 
interregionale ; concursurile ar 
putea să se încheie cu un 
festival bogat

I. ȘERBU

'Agențiile de presă ne-au 
transmis : Costin Miereanu a 
obținut recent pentru lucra
rea „Muzică pentru un pia
nist și 6 grupe orchestrale", 
premiul I ex aequo la con
cursul de compoziție organi
zat de Federația „Gaudeamus" 

cel mai important centru 
muzică nouă din Olanda, 
acest important concurs

de 
La 
de creație destinat numai ti
nerilor compozitori s-au pri
mit 110 de lucrări aparținînd 
unor creatori din peste 20 de 
țări. După prima etapă, des
fășurată în luna martie a.c., 
juriul, format din personali
tăți marcante ale muzicii eu
ropene, printre care Roman 
Haubenstock-Ramati, Marius 
Constant, Krzystof Pendere-

concurs au fost executate In 
prima audiție mondială în ca
drul „Săptămânii internaționa
le a muzicii", organizată în
tre 8—15 septembrie de către 
Federația „Gaudeamus" în o- 
rașele Utrecht, Amsterdam, 
Rotterdam, Hilversum. Men
ționăm că pe lingă aprecie
rea juriului, lucrarea tînărului 
compozitor român a întrunit 
sufragiile publicului olandez, 
fiind de fapt cel mai proemi
nent succes de public al fes
tivalului. La acest fapt a 
contribuit în mare măsură și 

„intrutotul ex-
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cki a selecționat un număr de 
17 lucrări pentru cele S secții 
ale concursului.

Cele 17 lucrări rămase In

interpretarea
cepțională“ — după cum ne-a 
declarat compozitorul — a 
pianistului Alexandru Hrisa- 
nide.

I. SA VA

Pentru a treia oară tn ultimii 
SO de ani (după o serie de peste 
300 de spectacole), in o a treia 
versiune scenică, George Calbo
reanu urcă în această toamnă pe 
scena Naționalului, cu hlamida 
pe umeri și sceptrul lui Vodă 
Ștefan în mind. De la Nottara, 
care crease cu strălucire acest rol 
în 1909, teatrul românesc nu a 
mai înscris o creație de aseme
nea vigoare și poezie : romantica 
dramă istorică a lui Delavrancea, 
„Apus de soare", a oferit forței 
interpretative a lui George Cal
boreanu substanța dramatică în 
stare să dea întreaga măsură a 
talentului său. Și totodată, prile
jul unei mari bucurii părintești: 
în acest spectacol își face debu
tul — în chiar rolul fiului lui Ște
fan Vodă, Bogdan — George 
Calboreanu — junior. Proaspăt 
absolvent al Institutului de artă 
teatrală și cinematografică, fiul 
își joacă primul rol în compania 
tatălui său, călcînd — sperăm — 
cu dreptul pe scena Naționalului.

Deși înclinat, pars-M moi muh 
spre comedie, (a interpretat In 
institut, roluri din piesele lui 
Mihail Sebastian, Dilrrenmatt), 
tînărul Calboreanu creează cu 
prestanță scenică rolul alcătuit 
mai mult din demne tăceri al lui 
Bogdan.

ASTĂ SEARĂ LA DALLES

• PICTURA
• GRAFICĂ
• SCULPTURĂ

Sala Dalles va găzduiSala Dalles va găzdui astă 
seară un multiplu vernisaj : lu
crări de artă plastică semnate 
de Ion Pacea. Ion Bițan, Sulta
na Maitek, Silvia Radu ; lucrări 
de grafică aparținînd lui Bene
dict Gănescu. Getta Brătescu, 
Aurel Cojan. precum și expozi
țiile de sculptură — Spiru Pă- 
biescu, Vaier Chende, Peter Ia- 
cobl, Gh. Iliescu-Călinești.

<
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în tablete

modele ale 
gazetăresc, 
îmbine ex- 
în termenii

cu

Unul din marii 
noștri scriitori își 
începea articolele de 
ziar cu titlul sugestiv 
de Tablete. Erau a- 
devărate 
genului 
știind să 
primarea
cei mai conciși, 
un bogat conținut 
de idei.

Șahul are și el po
sibilitatea să ofere 
un material vast sub 
forme succinte. Sînt 
acele diagrame, sche
me, exerciții, numite 
— aidoma matemati
cienilor — „proble-

V. COSTIN (1899)

MAT ÎN 4 MUTĂRI
Controlul poziției: Rc3, Dd6, Nfl, 

Pb4, Ra6, Nb5, b6, Pa7, b7, c4.

me“. O problemă de 
șah este redarea în 
limite foarte re- 
strînse a unei lupte 
dusă pe tabla cu 64

al-patrate de piesele 
be și negre, din care 
a fost extras esenția
lul, manevrele cele 
mal tipice. Cu alte

cuvinte, pe micile 
diagrame reprezen- 
tînd poziția de start 
a problemei, găsim 
șahul în „tablete", 
așa cum se intitulea
ză și rubrica noastră.

Prima tabletă de 
șah aduce din nou în 
lumină lucrarea u- 
nuia din înaintașii 
mișcării șahiste din 
tara noastră. Proble
ma lui V. Costin a 
apărut pentru prima 
oară, la sfîrșitul se
colului trecut, în re
vista franceză de 
specialitate „La Stra
tegie" și a avut un 
deosebit răsunet la 
acea epocă. încercați 
și dvs. să găsiți so- 

acestei intere- 
probleme. în 

albele (la mu- 
fac mat regele 

în urma unei

luția 
sânte 
care 
tare) 
negru 
ingenioase combina
ții.

>;

„Bunicuța"
Foto : Dr. NICOLAE GANCIU — București

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
Printre premierele cinemato

grafice ale acestei săptămîni, se 
numără și trei dintre recentele 
producții ale cineaștilor din R.D. 
Germană. Spectacolele vor avea 
loc la cinematograful „Republi
ca" din Capitală, între 5 și 9 
octombrie în cadrul „Zilelor fil
mului din R. D. Germană" orga
nizate cu prilejul celei de-a 18-a 
aniversări a întemeierii R. D. 
Germane.

Primul va fi prezentat filmul 
„Atît timp cît voi trăi" — con
sacrat personalității lui Karl 
Liebknecht, militant de frunte al 
mișcării muncitorești din Ger
mania de la începutul secolului 
nostru. Vor fi prezentate apoi o 
producție inspirată din povestea 
de dragoste a doi tineri, — inti
tulată sugestiv „Pe cer trece 
carul mare" și comedia „Lordul 
din Alexanderplatz".

0PORT • SPORT

CONSTANTIN TEAȘCĂ comunică

selecționata
care va

la

orașului București
juca simbâtâ
Budapesta

După antrenamentul de ieri după amiază, 
selecționerul unio CONSTANTIN TEAȘCA, 
s-a oprit asupra următorului „unsprezece" al 

echipei bucureștene pentru meciul de sîmbătă 
seara ce se va desfășura pe „Nepstadion" 
din Budapesta :

Haidu, Kiss, Nunweiller III, Barbu, Hălmă- 
geanu, Negrea, Libardi, Sorin Avram, Iancu, 
Dobrin, Cuperman. Rezerve : Constantinescu, 
Joachim Popescu, Mocanu, Deselnicu. Din lo
tul anunțat lipsesc Lucescu, accidentat, și Du
mitru Popescu care a făcut o ruptură de fibră 
musculară. A fost chemat în lot, ca rezervă, 
Sfîrlogea.

V. cAbulea

Pe scurt
înMieciurile disputate ieri 

turneul internațional de polo pe 
apă, ce se desfășoară la bazinul 
Dinamo din Capitală, s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
R. S. S. Azerbaidjană-Ungaria B 
2—1 ; România-București 8—6.

• în campionatul european 
masculin de baschet, echipa Ro
mâniei * pierdut cu 58—75 
(30—35) meciul cu Polonia. Bas- 
chetbaliștii români care învinse
seră cu o seară înainte echipa 
Iugoslaviei, s-au comportat »lab, 
au părut obosiți, neputînd re
zista ritmului foarte rapid impus 
de jucătorii polonezi.

I

• Aseară la Kiev, 
în meci retur pentru 
„Cupa campionilor 
europeni" la fotbal, 
echipa Dinamo Kiev 
a întîlnit formația 
scoțiană Celtic Glas
gow, Partida s-a ter
minat la egalitate 
1-1 (o_o).

• Primul meci al 
finalei „Cupei Eu
ropei centrale" la fot
bal, disputat la Bu
dapesta, între echipa 
maghiară Ujpest și 
echipa cehoslovacă 
Spartak Tmava a re
venit gazdelor cu sco
rul de 3—2.

AL

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
COMUNICAT

FEDERAȚIEI ROMANE 
DE FOTBAL

B
SANCȚIUNI

Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale". Sala Comedia : „CAS- 
TILIANA", ora 19,30.

Sala Studio: „REGINA DE 
NA VARA" — ora 19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" : „UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚA" — ora 20.

Sala Studio ; „SFINTUL MI
TICA BLAJINUL" — ora 20.

Teatrul „C. I. 
Sala Magheru:
CEST ANIMAL
ora 19,30.

Teatrul „Barbu Șt. Dela
vrancea" : „MIORIȚA* — ora 
20.

Teatrul „Ion Creangă" t 
„CEI TREI MUȘCHETARI" — 
ora 16.

Teatrul „Țăndărică" : „GU- 
LIVER ÎN ȚARA PĂPUȘI
LOR" — ora 17,00.

Nottara" — 
„OMUL, A- 
CIUDAT" —

■r~ 
hWtp

PHOENIX
— cinemascop —

rulează la Patria (orele 9; 
12 ; 15 : 18 ; 21).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Melodia (orele 9 ;
11.15 : 13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

FARAONUL
— cinemascop — 
rulează la Republica
9.45 ; 13,15; 16,30),
rești (orele 8,45 ; 12,15 ; 
19,15), Feroviar (orele
12.15 ; 16,15 ; 20,15) ; Excelsior 
(orele 10 : 15 ; 19).

TESTAMENTUL INCAȘULUI
— cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,15 19; 21,15), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,15; 20,30 grădină).

SECERIȘUL ROȘU
rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

O ZI NU TOCMAI NOROCOA
SA

rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16.15 ; 19,30 ; 20,45).

(orele 
Bucu- 
15,45 ;
8,15 ;

11,30 ; 
Pro- 

20,30).

15,30 :

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE ?

rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,00 ; 18,30 ;
20,45). Miorița (orele 15 ; 17,30 ; 
20).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

— cinemascop —
rulează la Bucegi (orele 16 ; 
18,15; 20,30). Aurora (orele
8.30 ; 10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18;
20.30) . r

CASTELANII 
rulează la Doina (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30), 
greșul (orele 15,30 ; 18 ;

CANALIILE
rulează la Union (orele
18 ; FILME DE ANIMAȚIE 
20,30).

DIRIJORUL NICOLAE CHIR- 
CULESCU. TĂMĂDUIRI. O 
NUNTĂ LA OLTENI, PERFEC
ȚIUNEA E ROTUNDA, FETIȚA 
CU CHIBRITURI. DIRIJORUL 
STRĂZII, GĂTEALA CAPULUI 

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Central (orele 9,15 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45).

CUM SA FURI UN MILION
— cinemascop —
rulează la Giulești (orele 15; 
17,45 ; 20,30), Drumul sării (o- 
rele 15; 17,45; 20,15).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN

ARKANSAS
— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare). Munca (orele 
16 ; 18,15 ; 20,30).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Buzeștl (orele 15,30 ; 
18).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ
— cinemascop —
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

RECOMPENSA
— cinemascop —
rulează la Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

SUS MÎINILE, DOMNILOR PO
LIȚIȘTI I

rulează la Gloria (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30),
Tomls (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 : 18 ; 20,15).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ
rulează la Unirea (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

PANTERA NEAGRĂ
— cinemascop —
rulează la Flacăra (orele 15,30 : 
18 : 20,30).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA I

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18), Cotroceni (orele 15,30 ; 18 ; 
20.30).

JOI 5 OCTOMBRIE 1967
15,00 : Campionatul european 

de baschet: România-Cehoslova- 
cia. Transmisiune de la Helsinki; 
18,00 : La ordinea zilei. Organi
zarea științifică a producției și a 
muncii; 18,20 : Mult e dulce și 
frumoasă... Emisiunea de limbă 
romînă ; 18,50 : Studioul pionie
rilor... la Ploiești ; 19,30 s Telejur
nalul de seară : 19,50 : Buletinul 
meteorologic. Publicitate ; 20,00 : 
Film serial: „Ivanhoe" ; 20,30 : 
întrebări la care s-a răspuns... 
întrebări la care nu s-a răspuns 
încă. Emisiune de știință ; 21,00 : 
Teleglob. Emisiune de călătorii 
geografice ; 21,20 : Gong. Des
chiderea stagiunii teatrale; 
21,50 : De la Giotto la Brâncuși. 
Prezintă Ion Frunzetti; 22,10 :
Cronica discului; 22,35 : Telejur
nalul de noapte ; 22,50 închide
rea emisiunii.

HOTĂRÎTE
re-Analizînd evoluția echipei 

prezentative de tineret în jocul 
disputat la 27 septembrie 1967 
cu echipa similară a Turciei, 
pe baza informării prezentate 
de conducerea delegației noas
tre, Biroul Federației Române 
de Fotbal apreciază că unii 
dintre jucători au avut o com
portare necorespunzătoare, a- 
tît în timpul desfășurării parti
dei cît și după încheierea aces
teia.

In consecință hotărăște urmă
toarele sancțiuni:

Pentru jocul indolent, sub 
nivelul posibilităților, pentru ig
norarea indicațiilor date de an
trenor în timpul meciului și la 
pauză, pentru comiterea unor 
abateri disciplinare, jucătorii 
ȘCHIOPU și DOMIDE 
(U.T.A.), ANCA și ANGELES- 
CU (Universitatea Cluj) sînt ex
cluși, pînă Ia 1 ianuarie 1968, 
din loturile reprezentative și 
vor suporta, totodată, sancțiuni 
din partea cluburilor potrivit 
normelor F.R.F., iar jucătorul 
BOC (Dinamo București) se 
sancționează cu avertisment

Pătrund Intr-un ateller-mu- 
zeu de etnografie (fostul ate
lier a lui Valbudea) conținînd 
podoabe rare de artă populară. 
De altfel, creația artistică re
marcabilă a sculptorului numai 
așa devine explicabilă.

— V-ați întors de curînd din 
Franța unde ați stat aproape 
toată vara. Cu ce treburi ?

— In primăvară am fost invi
tat să expun cîteva lucrări la 
bienala de la Paris. Una a fost 
achiziționată de Ministerul Cul
turii franceze ; în vară am fost 
invitat să fac o expoziție perso
nală la galeria Raymonde Ca- 
zenave, apoi am expus la Expo
ziția internațională de sculptu
ră — în aer liber — la Palais 
Royal. Apoi, la Grenoble, unde 
s-a ținut primul simpozion fran
cez de sculptură, am fost invitat 
să fac o lucrare în aer liber 
pentru Olimpiada albă, ce se 
va ține în anul acesta aici.

— Ce reprezintă lucrarea 7
— Este un grup statuar mo

numental de 6,3 m, din marmu
ră, alcătuit din trei piese — 
preluate din vechiul meu ciclu: 
„Tatăl cu fiul". Am lucrat la 
el 2 luni și 10 zile.

— întors în țară, ee aveți în 
proiect 7

— Am în Moldova 20 de oare 
cu lemne, la maică-mea, la 
Stănișești (raionul Adjud), care 
mă așteaptă să le cioplesc ca să 
termin ciclul.

— Apoi 7
— Apoi, revin la piatră, ve

chea mea pasiune, șl din piatră 
oi vedea... !

• «

■

Gh. Apostu — în Franța, lucrînd 
la grupul monumental din ciclul 

„Tatăl și fiul"

/. GUGUIANU

!

Artistul cioplea afară un bloc 
alb. (De altfel, toată suflarea 
artistică de la ^atelierele din 
Pangrati lucrează de zor pentru 
expoziția festivă cu ocazia sim
pozionului internațional „Brân
cuși"). Am început interviul cu 
o întrebare previzibilă :

— Ce „ciopliți" aici 7
— Un tors care mă cam chl- 

nuie ; are multă „carnație", iar 
marmura e tare., dar. în fine I

O vizită, de curiozitate, prin 
atelier mă situează față în față 
cu un „Orfeu" foarte expresiv.

— Deocamdată este numai 
ghips. Mai tîrziu va fi un oma
giu în piatră adus soției mele 
Viorica Cortez-Guguianu.

în fața noastră — Orfeu, li
ric, reflexiv, aplecat pe harpă, 
așteaptă fără speranță reveni
rea Euridicei. Titlul lucrării î 
„Am pierdut-o pe Euridice".

Orice întrebare pare să sfîșie 
această atmosferă.

—. Ce proiecte mai aveți și 
ce lucrări ați mai terminat 7

— Grppul statuar monumen
tal (doi tineri) — o lucrare în 
bronz ce va fi montată pe oglin
da unei ape — din fața Univer
sității din Iași. Pentru studenții 
de la „Grozăvești" am pregătit 
o statuie monumentală „Tine
rețea". Mai am — în ghips — 
proiectul de statuie a lui Lu- 
chian. Definitivat, va fi un 
bronz de factură clasică...

— Ce înțelegeți prin clasic 7
— Esențe general valabile 

de-a lungul tuturor timpurilor. 
Shakespeare este un clasic 
„grec", care l-a adus pe Oreste 
in Anglia, iar Homer este un 
poet modem !

I. M.

VARIETĂȚI
PE GLOB

CU MOTORETA
SPRE... MEXIC

Din fața primăriei 
orașului francez 
FREJUS s-a dat luna 
aceasta „startul" în- 
tr-o călătorie teme
rară. Tînărul Gil
bert Patt a hotărît 
să plece Ia Ciudad 
de Mexico pe moto
reta sa unde speră 
să ajungă pînă Ia 
data de 12 octombrie 
1968 pentru a asista 
la deschiderea Jocu
rilor Olimpice de 
vară. Lipsit de posi
bilități pentru a-și 
plăti o călătorie cu 
avionul sau vaporul, 
el a pregătit un iti
nerar de 7 000 de ki
lometri care îl va 
conduce în Mexic 
prin Gibraltar, Tan- 
ger și Senegal. Aici, 
el se va îmbarca, ca 
membru al echipaju
lui. pe un pachebot 
cu destinația Argen
tina și va străbate

Chile, Peru, Ecuador, 
etc.... Cel mai sem
nificativ amănunt al 
acestei expediții îl 
constituie însă faptul 
că Gilbert Patt are 
o mînă amputată șl 
își va conduce moto
reta numai cu mîna 
stingă.

CĂSĂTORIE

Doi tineri radioa
matori francezi care 
au întreținut o în
delungată prietenie 
prin intermediul un
delor radiofonice ur
mează să se căsăto
rească în decembrie 
la Toulon. Mii de ra
dioamatori din lu
mea întreagă vor 
transmite mesaje de 
felicitări lui Patrick 
Gadou în vîrstă de 
18 ani și Annei Per- 
rot de 17 ani cînd își 
vor uni destinele, la

23 decembrie. Cel 
doi s-au cunoscut la 
început numai prin 
.ndicatlvele „F2VI“ 

„F5PA“ cînd. din 
ntîmplare, au stabi

lit o legătură radio
fonică în octombrie, 
anul trecut. Patrick, 
care locuiește la 
Toulon, a convenit 
cu Anne, a cărei lo
cuință se află la o 
distanță de 160 km., 
la Romains, să revi
nă în seara următoa
re pe aceeași lungi
me de undă și de a- 
tunci 
seară 
celași 
ceput 
scrisori și fotografii, 
iar patru luni mai 
tîrziu „F2VI“ a cerut 
în căsătorie pe 
„F5PA". Dar Anne, 
care este cea mai tî- 
nără radioamatoare 
din Franța, a accep
tat numai după ce 
Patrick a venit la 
Romains pentru a fl 
cunoscut și de pă
rinții ei.

C. B.

se întîlnesc 
de seară în a- 
mod. Au în

să schimbe

DIAGNOSTIC INTERCONTINENTAL
Cu prilejul ultimului Congres 

de electronică medicală, care a 
avut loc recent la Tours, a fost 
realizată o experiență deosebit 
de interesantă : o inimă bolnavă 
a fost ascultată prin intermediul 
unui satelit peste Oceanul At
lantic.

Transmiterea de informații 
medicale între Europa și Ame
rica cu ajutorul undelor radio
fonice nu este o noutate. Totuși, 
de această dată, originalitatea 
constă în rezolvarea integral

electronică a problemei. Elec
trocardiograma înregistrată in 
Franța a fost transmisă cu aju
torul unui satelit de telecomu
nicații unei stații spațiale ame
ricane, de unde, prin legătură 
telefonică, a ajuns la un spital 
din Washington. Aici, un anali
zator prevăzut cu memoria elec
tronică a tuturor simptomelor 
bolilor cardiace a dat diagnosti
cul. care a fost retransmis în 
Franța pe aceeași cale.

P. J.



TRUPELE
n o t e d. e d r u m

Trupele federale au ocupat 
miercuri orașul Enugu, capitala 
provinciei orientale proclamată 
independentă sub denumirea de 
„Republica Biafra", relatează a- 
genția Reuter cdtînd un oomu- 
nicat militar dat publicității de 
guvernul de la Lagos. Căderea 
capitalei secesioniste Intervine 
după un asediu de 6 zile, timp 
în care trupele federale au su
pus orașul unui puternic bom
bardament de aviație și artile
rie.

Vietnam: Ripostă hotărită

atacurilor aeriene ale agresorilor

Dosarul
I.R.C.A.

Statul guatemalez are 
un datornic foarte vechi 
fi foarte recalcitrant: 
compania feroviară 
I.R.C.A. (Internațional 
Railways of Central A- 
merica), sucursală a mo
nopolului nord-american 
de tristă faimă „United 
Fruit Company". Dece
nii de-a rîndul I.R.C.A. 
nu și-a achitat impozitele 
datorate și datoria sa a 
crescut mereu, adăugîn- 
du-se noi milioane de 
lari.

în urmă cu 14 ani, 
timpul președinției 
Arbens o acțiune judicia
ră a fost inițială pentru 
a determina I.R.C.A. să-și 
îndeplinească obligațiile 
față de trezoreria guate
maleză. Ministerul de fi
nanțe al Guatemalei emi
sese o somație ultimativă 
pentru lichidarea dato
riilor societății nord-ame- 
ricane. Cu cîteva săptă- 
mîni mai tîrziu, însă, gu
vernul Arbens era răstur
nat, nu fără manevrele și 
participarea foarte activă 
a lui „United Fruit".

Noul președinte, Casti
llo Armas, a ordonat ime
diat încetarea urmăririi fis
cale a Iui I.R.C.A. După 
un timp, însă, sub pre
siunea opiniei publice și 
a deteriorării finanțelor 
statului, și-a luat inima în 
dinți și a reamintit debi
torului recalcitrant că are 
o datorie mare de onorat. 
La o lună și ceva după 
aceasta, Castillo Armas a 
fost asasinat în condiții 
misterioase. O dată mai 
mult, dosarul I.R.C.A. a 
fost scos de pe ordinea 
de zi.

Iată că actualul preșe
dinte guatemalez a schițat 
un gest de revoltă și a 
avertizat la începutul lu
nii septembrie că va cere 
plata integrală a datoriei 
lui I.R.C.A. care se ridică 
acum Ia suma de 45 mi
lioane dolari. Gestul a 
fost, însă, repede retrac
tat și după cum remarcă 
NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG într-o corespon
dență din capitala Guate
malei, ministerul de fi
nanțe guatemalez a anun
țat zilele trecute că nu se 
va întreprinde nici o ac
țiune juridică pentru re
zolvarea dosarului dato
riilor I.R.C.A. Autorită
țile din Guatemala City 
au lăsat să se înțeleagă 
că au fost, din nou, ținta 
unor presiuni puternice 
din partea Washingtonului.

E prea devreme pentru 
a prezice sfîrșitul revol
tătorului dosar I.R.C.A., 
dosar care se înscrie în 
categoria jafului calificat. 
Oricum, această istorie 
semnificativă pentru o- 
perațiile monopoliștilor 
nord-americani pe conti
nentul latino-american a- 
mintește foarte mult de 
intriga unui roman scris 
în urmă cu șase decenii 
de O’Henri și intitulat 
„Verze și regi". In acest 
roman se povestește cum 
o companie nord-ameri- 
cană a răsturnat într-o 
mică republică din Ame
rica Centrală pe preșe
dintele care a îndrăz
nit să majoreze cu un 
real prețul bananelor în 
detrimentul monopolurilor. 
Sub o formă ironică, cu
noscutul scriitor american 
a descris o situație tristă 
și reală. O situație care 
dăinuie încă în unele 
ipostaze „moderne" în re
lațiile pe care Washingto
nul caută încă să le im
pună pe unele meleaguri 
ale continentului sud- 
american.

do-

în 
Iui

Mai mult de 500 de misiuni 
agresive ale aviației americane 
au marcat primele zile ale aces
tei săptămîni. Majoritatea atacu
rilor s-au concentrat asupra păr
ții de sud a R.D. Vietnam, fiind 
vizate în special podurile, prin
tre care unul situat la 20 mile 
de Thanh Hoa, prezentând o 
mare importanță pentru trans
portul feroviar. în zona Vinh 
Linh au continuat raidurile su
personicelor și bombardierelor de 
tip „B-52". Un alt obiectiv prin
cipal al acțiunilor aviației S.U.A. 
l-a constituit orașul-port Hai- 
fong. Ultimele bombardamente 
au relevat și mai pregnant noua 
tactică pusă în aplicare zilnic în 
ultima perioadă de escadrilele a- 
mericane : lovirea tuturor poduri
lor, precum și a căilor rutiere și 
feroviare de intrare în oraș, blo- 
cîndu-se astfel distribuirea măr
furilor ce se descarcă în port în 
cantități de circa 150 000 tone 
pe lună. Aceeași tactică este a- 
plicată și împotriva portului 
Kamfa din imediata apropiere, 
unde duminică au fost atinse 
două poduri de acces, urmărin- 
du-se astfel transformarea celor 
două localități în imense antre
pozite, ceea ce ar facilita dis
trugerea masivă a materialelor 
importate pe calea mării de 
R.D. Vietnam.

Acest plan primește însă o 
ripostă hotărită, misiunile avia
ției agresoare fiind împiedicate 
de apărarea antiaeriană nord- 
vietnameză. Un exemplu în a- 
cest sens îl oferă atacul masiv 
de marți asupra Haifongului, 
unde din 30 de avioane au fost: 
doborîte pe loc patru, numeroase 
altele fiind avariate. Deși atinse 
în repetate rînduri, podurile ora
șului de peste brațele Fluviului 
Roșu, în special cel turnant care

permite trecerea navelor, sânt 
reparate în timpuri record, ast
fel înoît comunicatele militare 
americane anunță noi raiduri îm
potriva unor obiective prezentate 
anterior ca fiind sigur scoase din 
funcțiune. Se remarcă pentru a- 
ceastă săptămînă și reluarea în 
ritm intens a bombardamentelor 
asupra regiunii Hanoi, împiedi
cate mai înainte de timpul nefa
vorabil.

Un puternic atac a avut loc 
zilele trecute și împotriva ora
șului Bac Giang cu 30 000 de 
locuitori, situat la 35 km nord- 
est de Hanoi. 50 de avioane de
colate de pe aeroporturile tailan- 
deze au venit în mai multe va
luri, lansînd în plin centru al 
orașului bombe de mare calibru 
și conteinere întregi cu grenade 
cu bile. Această nouă acțiune 
barbară face parte din seria de 
atacuri concentrate asupra loca
lităților, nodurile feroviare și 
aerodromurilor din jurul capita
lei. Și pentru această misiune 
piraterească aviația americană a 
plătit cu pierderi grele. Numă
rul aparatelor doborîte s-a ri
dicat pînă miercuri Ia peste 
2 360.

EM. RUCĂR

Sesiunea
Deschlzînd dezbaterile ge

nerale din ședința de miercuri 
dimineața, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Ungare, Janos 
Peter, a declarat că unul din 
semnele de bun augur ale ce
lei de-a 22-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. îl consti
tuie faptul că, conducerea lu
crărilor adunării revine pen
tru prima dată reprezentantu
lui unei țări socialiste. Aceas
ta constituie o reflectare „a 
adîncilor prefaceri care au 
avut loc pe scena istoriei" — 
a spus el. Următorul vorbitor, 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei, Lujo Toncic-Sorinj, 
a considerat alegerea noului 
președinte ca o dovadă a sti
mei statelor membre ale 
O.N.U. față de România, ca 
„un simbol al destinderii care 
a luat locul, în cele din urmă, 
animozității războiului rece și 
stării de încordare din Europa 
și care a creiat posibilitatea 
stabilirii, într-o măsură tot 
mai mare, a unor relații nor
male între țări europene cu 
sisteme social-politice dife
rite". Și ministrul de externe 
al Norvegiei, John Lyng, s-a 
asociat felicitărilor adresate 
președintelui actualei sesiuni, 
Corneliu Mănescu.

Toți cei trei vorbitori ai șe
dinței de miercuri dimineața 
și-au exprimat profunda preo
cupare față de conflictul din 
Vietnam, subliniind că acesta

Pentru salvarea vieții 
patrioților indonezieni!

Demostene Botez

0.N. U.
R. D. GERMANA. — Imagine din orașul Hallo

practice tn rezolvarea 
modernă a transportu
lui înțelegîndu-se pînfi 
la ultimele implicații 
că stilul modera de 
viață și muncă impune 
rezolvarea unei rapide 
deplasări umane. Se 
prevede ca în viitorul 
nu prea Îndepărtat, o- 
rașul să aibă la trei 
locuitori un vehicul 
modern. De aceea a 
fost elaborat un îndrăz
neț plan de circulație 
care se circumscrie in 
această regiune dens 
populată, cu 220 de lo
cuitori pe km p. Nu 
peste mult timp din 
gara construită sub' pia
ța centrală trenuri ra
pide, care vor trece prin 
noul oraș subteran, vor 
duce salariații la Buna 
sau Leuna în 10 și res
pectiv 20 de minute. 
Legătura cu vechiul o- 
raș Halle se va face pe 
o șosea suprapusă fără 
intersecții. Dar pînă 
atunci ritmul tn care 
se edifică noul oraș are 
ambiția de a se sincro
niza viitoarei circulații 
rapide de care va be
neficia Hali* — Neu
stadt recomandlndu-1 £ 
vizitatorului viitor incă 
din angajarea pe ma
gistrala care duce In 
inima lui, ca un oraș 
modern, model de re
zolvare edilitară pen
tru întregul sistem nr- 
banistie al Republicii.

(Urmata idtn pag. I) 100 000 tone greutate 
globală. Construcția a 
început în februarie și 
la sfîrșitul acestui an 
vor locui 2 000 de per
soane, plus cei 160 de 
copii care vor popula 
zilnic creșa situată în 
acelaș bloc. Tot aici «e 
va ridica blocul turn al 
muncitorilor chimiști 
care va atinge înălți
mea do 100 metri.

Experimentele prao-

de egala atenția aoor- 
dată florilor.

Orașul fără arhive • 
un vast șantier al re
cordurilor de construc
ție din Republică. Cea 
mal mare halfi de vîn- 
zare din țară te află 
aici i 1 200 m.p. supra
față comercială ; 3 000 
de articole ; 10 case 
care deserveau 600 pînă 
la 800 de clienți pe 
oră ; desfacerea zilnică

constituie „o aerioasă amenin
țare la adresa păcii șl securi
tății" (L. Toncic-Sorinj), șl că, 
așa cum au cerat marea ma
joritate a celor ce au luat pînă 
acum cuvîntul în adunare, 
„doar încetarea necondiționată 
a bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord poate 
deschide calea spre masa tra
tativelor" (Janos Peter), preci- 
zînd, totodată, că „există un 
consens general asupra unei 
soluții care să excludă mijloa
cele militare" (John Lyng).

Problemelor colaborării eu
ropene 11 s-a rezervat un loc 
important. „Timpul, a declarat 
Janos Peter acționează în di
recția unei securități stabile în 
Europa pe calea, eforturilor 
răbdătoare și a îngăduinței re
ciproce, a perseverenței și ho- 
tărîrii care animă forțele co
existenței pașnice din est șl 
vest".

Au mal fost atinse problema 
„restabilirii colaborării mem
brilor permanent! al Consiliu
lui de Securitate" /T---- - D*
ter), a caracterului 
al O.N.U. “ ' ' 
pede 
celui 
glob" 
mele 
contra apartheidului și altor 
forme de rasism.

★
Miercuri dimineața preșe

dintele Adunării Generale, 
Corneliu Mănescu, a participat 
la ședința Consiliului de admi
nistrație (Board of trustees) al 
Institutului Națiunilor Unite 
pentru formare și cercetare 
(UNITAR)

Președintele Adunării Gene
rale este membru de drept al 
acestui consiliu. După cum se 
știe, acest institut are sarcina 
formării de cadre diplomatice 
și a cercetărilor în domeniul 
relațiilor internaționale.

(Janos Pe- 
universal 

„Trebuie arătat lim- 
că O.N.U. este deschisă 
mai populat stat de pe 
— (John Lyng), proble- 

decolonizării și luptei

cată a fort a liceului 
politehnic nr. 1. Alege
rea n-a fost întîmplă- 
toare, ci condusă de ra
țiuni edilitare foarte 
precise : a) durata de 
construcție mal mare a 
unei școli { b) ca viito
rii mici locuitori ai ora
șului să aibă... locul de 
muncă ta imediata ve
cinătate a locului de 
joacă. După trei ani de 
la începerea construirii 
noului oraș, bilanțul 
este major : 2 școli cu 
cite 20 de clase și 5 
grădinițe (peste 20 la 
sută din populația ora
șului nu a împlinit tacă 
6 ani!) stat încadrate 
de locuințele celor pes
te 8 000 de oameni ai 
muncii. Ritmul șantie
rului este într-o dez
voltare rapidă t la sfîr
șitul acestui an în mo
dernul oraș vor locui 
15 000, la sfîrșitul anu
lui viitor 25 000, pentru 
ca în ultima etapă de 
construcții, prevăzută să 
fie încheiată în 1974, 
populația lui să se ri
dice la 70 000.

în carnetul de note 
cifrele comunicate cu 
legitimă mîndrie de că
tre gazde se adaugă 
grăbite. Vîrsta medie a 
populației care locu
iește cele 4 mari cvar
tale este de numai 21,4 
ani. Cultul copiilor este 
aici, ca și în toate loca
litățile pe care le-am 
vizitat, o evidentă rea
litate rivalizată — e un 
fel de a zice — doar

de produse înregistrea
ză alte spectaculoase 
recorduri : 2 600 litri 
lapte, 2 tone de legu
me, 4,5 tone de — ne
lipsiți la orice masă — 
cartofi, 5 000 ouă, 4 
tone produse de panifi
cație și patiserie, 1,6 
tone mezeluri și carne 
etc. Cea mai lungă clă
dire din R.D.G. se află 
aproape de darea în 
folosință tot aici: 385 
metri lungime, 10 e- 
taje, 23 000 elemente,

tfeate aici — incepînd 
cu folosirea masivă a 
materialelor plastice în 
construcție și pînă la 
rezolvarea ingenioasă a 
interioarelor — a re
coltat deja încuraja
toare rezultate. Marele 
complex-restaurant Ga
stronom, bunăoară, este 
practic — prin inspi
rate rezolvări arhitectu
rale — o clădire fără 
uși. Dar îndrăznelile e- 
dilitare și-au găsit mai 

corespondențe V. ARACHELIAN

Indonezia trăiește de doi ani o atmosferă de tensiune și 
represiune. Veștile privind condamnările la moarte sau 
la ani grei de temniță, prigoana împotriva forțelor demo
cratice din țară stîrnesc îngrijorarea cercurilor democra
tice și progresiste din lume.

Teroarea, îndreptată în primul rînd împotriva comuniș
tilor — fii devotați ai patriei lor, luptători activi pentru 
independență — a pus capăt vieții a zeci de mii de oameni 
nevinovați. Reprezentanți ai organizațiilor de tineret, sin
dicale, ale femeilor, membrii de rînd ai acestor organizații, 
chiar simpli simpatizanți, au fost aruncați în închisori ori 
în lagăre de concentrare. Au fost operate numeroase epu
rări în rîndul corpului didactic din universități, școli, 
aparatul de stat și militar.

Evenimentele din această țară arată că cercurile reac
ționare indoneziene, cu sprijinul forțelor imperialiste, ur
măresc suprimarea tuturor elementelor progresiste.

în aceste zile a devenit publică știrea că se află în mare 
primejdie viața fostului președinte al Organizației Cen
trale a Sindicatelor din Indonezia (S.O.B.S.I.), membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist din Indo
nezia, Njono, condamnat la moarte în februarie 1967, prin- 
tr-o înscenare judiciară și a cărui cerere de grațiere a fost 
respinsă de autoritățile indoneziene. Njono este cunoscut 
pentru activitatea sa în sprijinul revendicărilor fundamen
tale ale oamenilor muncii, pentru lupta sa consecventă 
dedicată afirmării unei economii naționale indoneziene, 
independente și prospere. Datorită stăruințelor sale 
S.O.B.S.I., a ajuns să cuprindă In rîndurile sale peste 3,7 
milioane membri, adică 80 la sută din totalul muncitori
lor organizați din Indonezia.

Poporul român, care a urmărit cu simpatie lupta po
porului indonezian pentru libertate și independență, efor
turile sale pentru renașterea națională, condamnă pri
goana anticomunistă, antipopulară, și-și exprimă speranța 
că poporul Indoneziei, forțele sale înaintate vot reuși să 
depășească perioada de grea încercare, să apere interesele 
sale fundamentale, cauza libertății, democrației, progresu
lui și păcii.

Dînd glas nobilelor sentimente de sinceră solidaritate 
ale poporului nostru cu lupta dreaptă a cercurilor progre
siste din toată lumea, îmi exprim îngrijorarea față de 
soarta patrioților indonezieni și cer cu hotărîre să fie cru
țată viața Iui Njono și a celorlalți militanți progresiști, 
să fie respectate normele înscrise în Declarația drepturi
lor omului.

R. S. CEHOSLOVACA. — Vedere din Plzen

Succese 
ale partizanilor 
sud-vietnamezi

Agenția sud-vietnameză de 
presă „Eliberarea" a dat publi
cității noi comunicate referitoare 
la succesele repurtate de patri- 
oți într-o serie de provincii ale 
țării.

Unul dintre ele precizează că, 
în perioada 30 august-14 septem
brie, unitățile Frontului Națio
nal de Eliberare ce acționează 
în provinciile Thu Dau Mot și 
Tay Ninh au ataoat violent dru
murile strategioe importante 
1, 2, 7, 26, 13 și altele, întreru- 
pînd traficul pe numeroase por
țiuni prin aruncarea în aer a 
unor poduri. Au fost distruse în 
cursul luptelor angajate cu tru
pele americano-saigoneze 90 de 
tancuri și alte vehicule militare 
și au fost scoși din luptă aproxi
mativ 100 soldați saigonezi.

Un alt comunicat al agenției 
„Eliberarea" anunță că numai în 
luna august patrioții din provin
ciile Bien Hoa și Ba Ria au scos 
din luptă, morți sau răniți, 1 400 
soldați și ofițeri saigonezi, ame
ricani și australieni. In aceeași 
perioadă, patrioții au paralizat 
aproape întregul trafic pe dru
murile strategice importante din 
partea de răsărit a provinciei 
Nam Bo.

ram

MINISTRUL comerțului exterior României, Gheorghe
Cioară, și-a continuat miercuri vizita la Torino și Genova. La 
Uzinele Fiat de la Mirafiori (Torino), oaspetele român a fost 
condus în mai multe secții ale întreprinderii, precum și la cen
trul experimental de tractoare Fiat. Au avut loc apoi convor
biri cu membri ai conducerii uzinelor, referitoare la relațiile 
actuale între Fiat și firmele românești și Ia posibilitățile de 
lărgire a acestora.

franco-române la Drancy
In orașul Drancy a fost inaugurată marți seara, sub auspictîU 

municipalității locale și ale Ambasadei Republicii Socialiste Ro
mânia din Paris, o Săptămînă a prieteniei franco-române. Cu acest
prilej a fost deschisă Expoziția „Imagini din România" care pre
zintă fotografii din diverse domenii de activitate ala țării noastre, 
costume naționale, colecții de ceramică și alte obiecte de artă popu
lară. La deschidere au luat parte reprezentanți ai municipalității 
locale și ai Ambasadei române din Paris, membri ai Asociației de 
prietenie Fronța-România, precum și un numeros public.

In cadrul Săptămînii prieteniei franco-române, valentin Lipatti, 
delegatul permanent al României la U.N.E.S.C.O., a conferențiat 
marți la primăria din Drancy despre istoria și cultura României. 
Apoi a fost prezentată o selecție de filme românești.

Manifestările din cadrul Săptămînii prieteniei franco-române 
continuă.

Tulburările
din Insula Mauritius

LA încheierea vizitei în Iugo
slavia, delegația de activiști al 
P.C.R., condusă de Constantin 
Mîndreanu, prim-secretar al 
Comitetului regional Dobrogea 
al P.C.R., a avut convorbiri la 
Comitetul Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia cu 
Danilo Kekicl, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I.

• ION MARINESCU, minis
trul Industriei metalurgice al 
României, oare împreună cu un 
grup de specialiști face o vizi
tă in Bulgaria, a avut marți o 
întrevedere cu Gheorghl Pavlov,

ministrul chimiei și metalurgiei 
al acestei țări. Au fost discuta
te probleme ale colaborării în 
domeniul metalurgiei feroase.

• PREȘEDINTELE Johnson a 
avut marți o întrevedere la Casa 
Albă cu directorul general al 
U.N.E.S.C.O., Rene Maheu. In 
timpul convorbirilor au fost 
discutate probleme legate de po
sibilitatea stabilirii unei rețele 
de sateliți de comunicație pen
tru difuzarea programelor edu
cative ale U.N.E.S.C.O. în unele 
țări ca India, Brazilia șl Indo
nezia.

• ADUNAREA Națională 
Kenyei și-a reluat marți activi
tatea, după o întrerupere de 
două luni. Observatorii aprecia
ză că dezbaterile vor fi deosebit 
de furtunoase, intrucit partidul 
de opoziție. Uniunea Poporului 
din Kenya, a cerut să fie orga
nizate noi alegeri, în anul 1968. 
Partidul de guvernămînt, Uniu
nea Națională Africană din Ke
nya (Kanu), respinge cererea o- 
poziției privind organizarea de 
alegeri In 1968.

cordate acestuia constituie 
„Nu“ hotărit împotriva rasis
mului.

CARL Stokes, unul din lide
rii populației de culoare din 
Cleveland (satul Ohio), a obți
nut o victorie incontestabilă 
asupra altor doi candidați în a- 
Iegerile pentru desemnarea pri
marului democrat al acestui 
oraș. Numărul de voturi obținut 
de el a fost mai mare decît cel 
al celorlalți doi candidați, Ralph 
Locher și Frank Celeste, îm
preună.

Salutînd victoria In alegeri a 
lut Carl Stokes, Martin Luther 
King a deolarat că voturile a-

• APROXIMATIV 40 de ti
neri, în majoritate studenți ai 
Universității din Florida, au în
cercat marți să oprească un au
tobuz care transporta recruți de 
la Gainesville la Jacksonville.

Tineri care purtau pancarte 
condamnînd războiul dus 
Vietnam, s-au culcat în fața 
tobuzului și au încercat să 
ziste eforturilor poliției de 
îndepărta. Trei dintre el au fost 
arestați. Pasagerii autobuzului 
au încurajat participanțil la a- 
ceastă acțiune.

în 
au- 
re- 
a-i

ÎNTR-UN comunicat oficial, 
publicat miercuri dimineața în 
capitala Camerunnlui, se anun
ță că misiunea O.U.A. pentru 
soluționarea conflictului din 
Nigeria, creată la recenta con
ferință la nivel înalt de la Kin
shasa, nu se mai întrunește în 
această săptămină Ia Lagos, ci 
la 31 octombrie. Comunicatul 
precizează că amînarea a fost 
hotărită la propunerea împă
ratului Etiopiei, Haile Selassie, 
care a cerut ca reuniunea să 
aibă loo în momentul în care 
toți cel șase șefi de state, mem
bri al misiunii, vor avea posi
bilitatea să participe.

GREVA declarată de studenții Facultății de medicină de la 
Universitatea din statul Lara (Venezuela) a cuprins Întregul In
stitut Studenții de la celelalte facultăți s-au solidarizat cu ac
țiunea studenților In medicină. Greviștii protestează împotriva 
măsurilor represive luate de administrația universității împo
triva studenților șl cer demiterea din funcții a patru dintre 
conducătorii acesteia.

Poliția din Insula Mauritius 
(colonia britanică din Oceanul 
Indian), a făcut uz de grenade 
lacrimogene pentru a împrăștia 
marți o demonstrație organizată 
de muncitorii din Port Louis, 
centru administrativ al insulei. 
Peste 73 de persoane au fost o- 
restate. Pe căile de acces spre 
reședința primului ministru au 
fost plasate baricade. Ca urmare 
a demonstrațiilor, circulația in 
capitala insulei a fost întreruptă. 
După cum anunță coresponden
tul agenției Reuter, demonstrația 
de la Port Louis a fost organizată 
în semn de protest împotriva re
centei hotărîri a guvernului colo
niei de a concedia 10 000 sala- 
riați din serviciile publice. Gu
vernul a motivat această hotărîre 
prin faptul că în condițiile ac
tuale cheltuielile administrației 
ar depăși posibilitățile financiare 
ale coloniei.

Agențiile de presă anunță că 
in orașul Port Louis situația con
tinuă să se mențină încordată. 
Magazinele și școlile au fost în
chise, iar principalele instituții 
și-au încetat activitatea. Pe stră
zile orașului patrulează unități ale 
poliției și detașamente speciale 
ale armatei. Opoziția, relatează 
agenția Reuter, a cerut convoca
rea Adunării constituante in 
vederea examinării situației 
create.

Soarta
I v •• 
băncii

„Intra //

Referindu-se la negocierile 
pentru eventuala achizițio
nare a băncii „Intra" de că
tre Banca americană „Ki- 
dder-Peabody“ din New York, 
Elias Sarkis, guvernator al 
Băncii Libanului și președin
te al Comitetului băncii „In
tra", a declarat că ele sînt 
în curs, dar că este prematur 
să se afirme că ar fi fost în
cheiat un acord în această 
problemă cu societatea ame
ricană. Comitetul băncii „In
tra" studiază ofertele care 
i-au fost prezentate, a preci
zat Sarkis, și o hotărîre de
finitivă nu va fi luată decît 
la încheierea mandatului 
comitetului, adiefi la 10 oc
tombrie.

Presa libaneză a anunțat 
miercuri dimineața că în 48 
de ore va sosi la Beirut un 
grup reprezentând Uniunea 
Europeană a Băncilor, în 
fruntea căreia se va afla ex
pertul francez Jules Piquet 
Acest grup urmează să pre
zinte Comitetului băncii „In
tra o nouă ofertă de cum
părare.
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