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RĂSPUNDEREA

SOCIALĂ A MUNCII

Documentele Ple
narei C.C. al P.C.R. 
din 5—6 octombrie 
1967 sînt expresia 
unei analize științi
fice multilaterale a 
stadiului economiei 
noastre naționale, a 
factorilor care pot a- 
sigura dezvoltarea ei 
corespunzător sarci
nilor și perspective
lor enunțate de Con
gresul al IX-lea al 
Partidului.

Hotărîrea cu privi
re la îmbunătățirea 
sistemului de salari
zare și majorarea sa
lariilor atestă o înaltă 
capacitate a corelării, 
în spirit profund u- 
manist, a intereselor 
personale ale fiecă
ruia cu interesele în
tregii societăți, pu- 
nînd bazele unei va
lorificări superioare 
a capacității crea
toare a oamenilor 
muncii. întărirea co
interesării materiale, 
al cărui element fun
damental îl consti
tuie sistemul de sala
rizare, corespunde cu 
necesitate măsurilor 
preconizate de partid 
cu privire la perfec
ționarea conducerii și 
planificării econo
miei, urmărind pune
rea de acord cit mai 
riguroasă a sarcinilor 
superioare de dezvol
tare a țării cu repre- 

. zentarea cît mai fi
delă a contribuției 
fiecărui om al muncii 
la realizarea și depă
șirea acestor sarcini, 
în această corelație 
judicios stabilită re
zidă și caracterul ști
ințific, realist al ho- 
tărîrii publicate în 
presa noastră.

Elaborarea princi-

piilor și obiectivelor 
urmărite prin perfec
ționarea sistemului 
de salarizare porneș
te de la necesitatea 
înlăturării unor nea
junsuri ale cointere
sării materiale actua
le, neajunsuri care 
frînează dezvoltarea 
eficientă, la nivelul 
întregii capacități 
profesionale în conti
nuă creștere, a acti
vității economice, 
stînjenesc realizarea 
unor indicatori prin
cipali ce determină 
îmbunătățirea calita
tivă a activității e- 
conomice.

Izvorînd din ase
menea rațiuni majo
re, de însemnătate 
hotărîtoare pentru: 
dezvoltarea econo
miei naționale în toa
te compartimentele și; 
ramurile ei, măsurile 
preconizate stabilesc 
cu rigurozitate crite
rii de valorificare di
ferențiată a contribu
ției fiecărui lucrător 
la realizarea și depă
șirea sarcinilor de 
producție și econo
mice. Spiritul pro
fund științific al a- 
cestor măsuri reiese 
și din calitatea lor de 
a permite încadrarea 
exactă a muncitorilor 
în raport cu munca 
reală, necesară pen
tru efectuarea obli
gațiilor ce le revin și 
cu calificarea lor 
profesională.

întărirea cointere
sării materiale des
chide largi perspecti-

„Scînteia 
tineretului"

Kj

(Continuare 
în pag. a ll-a)

IN PREGĂTIRE
PRODUCȚIA 

ANULUI VIITOR
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru).
în întreprinderile din raza 

Direcției rgionale de exploa
tare, transport ți industriali
zare a lemnului Galați se 
perfectează în prezent pregă
tirile legate de producția a- 
nului 1968. între acestea se 
numără noile dotații la gu
rile de exploatare cu funicu- 
lare și mecanisme de fasonat, 
scos-apropiat, mijloace de 
transport corespunzătoare te
renului, cabane pentru caza
rea muncitorilor forestieri și 
altele. Folosind experiența a- 
nilor trecuți, specialiștii au 
trecut la preluarea parchete
lor de la ocoalele silvice prin 
a căror valorificare se urmă
rește în prezent realizarea 
structurii dimensionale și ca
litative, plasarea instalațiilor 
de transport în perimetrele 
prevăzute pentru tăiere. Au 
fost montate, de asemenea, 8 
noi funiculare, iar cele 16 ca
bane au fost predate la cheie 
și înzestrate cu cazarmamen- 
tul necesar.

De data aceasta construc
ției drumurilor, factor deose
bit de important în desfășu
rarea ritmică a lucrului, i s-a 
acordat o atenție sporită con
cretizată pînă acum în 50 ki
lometri de noi drumuri auto 
forestiere, 28 drumuri interi
oare destinate fazelor de scos- 
apropiat cu atelajele și alți 
25 kilometri pentru execuția 
mecanică a acestei operații.

LA

O scrisoare primita la redacție ne-a determinat sâ vizitam un 
șantier de construcții, unde am stat de vorbă cu mai

multi tineri despre:

MUNCA? DA, ESTE
O CINSTE, O ONOARE...
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CITIȚI ancheta 
noastră

în pag. 3

Proletari din toate țările, uniți-vă !

• •• ti''--’- '■ ' •••

.......  o. :
-MMK

iW—'
v.................... '......

•’evA-ftl» -ÎN ' •

/

• *<

iii
. I

"t

■--J

'

■ • ■

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIII, SERIA II, NR. 5722

CONDIȚII OPTIME 
CERCETĂRII

I. Bați
Director in Comitetul de Stat 

al Planificării

Pe linia consecventă a transpunerii în viață 
a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, recenta Hotărîre 
a plenarei Comitetului Central din 5—6 oc
tombrie cu privire la îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare și majorare a salariilor, se 
înscrie ca un document de o deosebită impor
tanță pentru asigurarea creșterii nivelului de 
trai prevăzut în planul cincinal și pentru ri
dicarea pe o treaptă mai înaltă de eficiență 
a muncii celor aproape 5 milioane de sala
riat! din țara noastră.

Analiza profundă și obiectivă a actualului 
sistem de salarizare și normare a muncii, fă
cută de Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a scos în evidență

(Continuare în pag. a ll-a)
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Perspective noi — 
organizării științifice 

a producției
Recentele măsuri adoptate în 

unanimitate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 5—6 octombrie a.c. 
au avut în uzina noastră un larg 
ecou; colectivul vede în docu
mentele supuse dezbaterii publi
ce, continuarea perseverentă a 
traducerii în viață a Directivelor 
celui de al IX-lea Congres al 
partidului.

Pe bună dreptate se sublinia
ză în documentele respective ne
cesitatea de a se acorda o atenție 
permanentă organizării științifice 
a producției și a muncii care, în 
condițiile industriei moderne re
prezintă un imperativ al progre
sului, o latură esențială a condu
cerii eficiente a economiei națio
nale.

Uzina noastră o obținut succe
se în acest sens. Cele 16 studii

întocmite pe baza tematicii ela
borată de conducerea de partid 
ți de stat au creat premizele 
unei munci mai eficiente. Reor
ganizarea liniei a IX-a (secfia a 
IX-a) a îmbunătățit ritmicitatea 
producției pompelor de injecție, 
a asigurat o creștere a planului 
lunar, la acest sortiment, de la 
2 600 la 3 000. In cadrul acțiu
nii de organizare științifică a 
producției și a muncii s-a realizat 
centralizarea lansării producției,

MIHAI SIMIONESCU 
inginer șef 

ing. MATEI ILIESCU 
șeful serviciului organizarea 

producției
Uzina de mecanică fină Sinaia

(Continuare in pag. a il-a)

SI 01 STAT 
AII ASISTAT LA EXERCIȚII

In zilele 
brie a.c., 
Ceaușescu, 
Gheorghe 
Drăghici, 
Ilie Verdeț, Vasile Patilineț, îm
preună cu ministrul forțelor 
mate, general colonel Ion 
niță, au asistat la exerciții 
aplicații tactice cu 
luptă, executate 
diferitelor genuri

Au participat, 
tovarășii Cornel 
trul afacerilor interne, Constan
tin Scarlat, ministrul industriei 
chimice, Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice, Ion 
Stănescu, președintele Consiliu
lui Securității statului, adjuncții 
ministrului forțelor armate, ge
nerali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai organelor locale.

de 12 și 13 octom- 
tovarășii Nicolae 

Chivu Stoica, Ion 
Maurer, Alexandru 

Paul Niculescu-Mizil,

ar- 
Io- 

și 
de 
ale

trageri 
trupe 
arme.

asemenea,

de 
de 
de 
Onescu, minis-

Conducătorilor de partid și de 
stat le-a fost prezentată tehnica 
de luptă aflată în dotarea for
țelor noastre armate, precum și 
realizările activității de cercetare 
și de inovații depuse de cadrele 
tehnice și inginerești din armată.

După terminarea exercițiilor 
și aplicațiilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe partici
pants relevînd calitățile organi
zatorice și de conducere ale co
mandanților, măiestria și iscu
sința trupelor în îndeplinirea mi
siunilor, calitățile tehnicii și 
armamentului și a urat tuturor 
soldaților, ofițerilor și generali
lor noi succese în perfecționarea 
măiestriei lor militare.

Pretutindeni, prin localității® 
pe unde au trecut, conducători
lor de partid și de stat li s-a fă
cut o primire caldă și entuziastă 
din partea populației.

■

Cercetarea științi
fică a devenit în 
momentul de față u- 
nul din principalii 
factori ai dezvoltării 
economice. Așa cum 
se arată în proiectul 
de Directive ale C.C. 
al P.C.R. cu privire 
la perfectionarea 
conducerii și plani
ficării economiei, în
deplinirea sarcinilor 
stabilite de partid 
în domeniul progre
sului tehnic, al or
ganizării producției, 
cere devansarea cer
cetării științifice, 
mobilizarea tuturor 
forțelor la rezolva
rea problemelor im
puse de construcția 
socialistă. în această 
viziune profund rea
listă, care pornește 
de la realitățile ță
rii noastre și atestă 
cunoașterea deplină 
a legilor de dezvol
tare economică, a 
experienței mondiale 
sînt preconizate mă
surile privind îm
bunătățirea organi
zării și îndrumării 
activității științifice

Conf. dr. ing. 
Dan 

Dumitrescu 
membru în biroul 

executiv al Consiliu
lui Național al Cerce

tării Științifice

care au menirea să 
determine participa
rea hotărîtă și di
rectă a științei în 
procesul dezvoltării 
rapide a 
naționale. Se asigu
ră, în acest fel, ca
drul organizatoric 
potrivit unei inte
grări armonioase a 
cercetărilor științi
fice în organismul 
economic și social al 
țării, creînd astfel 
condițiile valorifică
rii rapide și eficien
te a capacității știin
țifice de care dispu
nem?

De o deosebită 
importanță sînt în 
acest sens propune
rile privind perfec
ționarea sistemului

economiei

de finanțare a cerce
tării, cu deosebire 
extinderea largă a 
sistemului de lucru 
pe bază de contrac
te. De asemenea, în 
cadrul măsurilor or
ganizatorice, apare 
pe deplin justificată 
extinderea atribuții
lor Consiliului Na
țional al Cercetării 
Științifice și orienta
rea mai decisă a ac
tivității acestuia spre 
problemele majore 
ale dezvoltării știin
ței. Consider perfect 
realiste propunerile 
de concentrare a ac
tivității de coordo
nare a cercetărilor 
în cadrul unor co
misii unice strîns le
gate de ministere și 
de celelalte organe 
centrale coordona
toare pe ramuri. Se 
asigură o mai bună 
folosire a capacități
lor de cercetare din 
fiecare ramură, fie 
că sînt în învăță- 
mîntul superior, în 
Academie sau unită
țile de cercetare de
partamentale.

COMBINATUL DE CELULOZĂ Șl HÎRTIE - CĂLĂRAȘI

ADIE
BRIZA ÎNVIORĂRII

Cu trei luni în urmă, la consfătuirea 
pe țară a chimiștilor, numele combina
tului din Călărași a fost pronunțat în 
mai multe rinduri. Dar numai pentru 
a evidenția rămînerile în urmă de pro
porții pe care noua unitate industrială 
de pe malul Borcei le-a înregistrat încă 

> de la intrarea în funcțiune. Cauze — 
mai multe. în principal, imposibilitatea 
realizării parametrului de bază — ca
pacitatea de producție a instalațiilor 
Am urmărit în întreprindere rezonanțele 
consfătuirii în activitatea colectivului 

. combinatului.
Avem în față dinamica realizării 

principalilor indicatori de plan pe anul 
în curs. în luna august producția în
registrată la hîrtie, cea mai mare de la

intrarea în funcțiune, este la nivelul 
cifrei planificate. La celuloză, sarcinile 
de plan au fost depășite substanțial, 
incepînd cu luna iulie.

Sîntem, prin urmare, însfîrșit, la un 
început de drum care are condiții să 
se mențină ascendent. Aceste prime re
zultate promițătoare au fost de natură 
să învioreze întreaga activitate din 
combinat. Am căpătat această convin
gere și din discuțiile purtate cu nume
roși muncitori, maiștri, ingineri. Un 
start întîrziat — nu mai insistăm asu
pra cauzelor lui — dar încurajator, care 
trebuie completat cu rezultatele aștep
tate.

în discuția avută cu ing. Vasile Ma- 
nole, directorul întreprinderii, un as-

pect s-a detașat ca esențial: creșterea 
cadrelor combinatului.

In afara neajunsurilor provocate de 
instalații, ne-a spus dînsul, lipsa de 
experiență a colectivului a întîrziat in
trarea în normal a unității noastre. 
De aceea, în aceste direcții s-a acționat 
cu insistență, aici vedem principalele 
explicații ale rezultatelor din ultimul 
timp.

Utilajele au fost supuse în perioada 
din urmă unor minuțioase studii pentru 
determinarea reală a capacității, 
comisie de specialiști din

(Continuare in pag.
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Nimic, sau aproape nimic 
fără legendă. Și pretutindeni. 
Dulce curbura Carpaților stoar
ce rîuri la vale, din piatră, sub- 
tie, galbene în aer, pădurile. 
Dintr-o stîncă și azi ca un cuib, 
nu cu multe decenii în urmă, 
patru pietrari într-o seară au 
smuls cloșca de aur, cu puii.

Firește, ei erau în căutare de 
trepte șl teici, cruci șlefuite cu 
dalta și pe ciocanul cu zimți, 
dar norocul le-a scos în cale, 
cu o detunătură de mai într-o
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A. I. Zăinescu

lespede, aceste aurifere vestigii, 
martore de civilizație în veche 
așezare de obiceiuri și cult 
popular. Drumul pînă la mu
zeu al păsării a fost dramatic și 
de multe ori sinuos. Urmele ei 
sînt și astăzi acolo, tulburi scli
pirile ei fierb și astăzi în colbul 
de toamnă al stîncilor. Tai va
lea în jos de pe Istrița, lași în 
urmă cripta de calcar a lui 
Ambrozie, faci la amiază popas 
în pragul Urgoaiei, la Ochiul 
Boului, și iată, către seară peș
terile din coasta Graiului și ale 
Pietroasei îți ascut, lance, au
zul, te copleșesc aspre cu sune
te. O vastă întindere-n trepte 
căreia, comun, i se spune pod
gorie, dar ea mai degrabă sea
mănă a spectaculos decor, de 
posibile aventuri. Noaptea din 
scorburi și praguri părăsite țipă 
bufnițe și nevăstuici, sar la po- 
rumburi prin vii porcii mistreți 
și bursucii, ziua mierle și coco- 
șari_ își ascut ciocul în coapta 
sămînță de strugure, pe spalie
re. Vulpi în cotloane de piatră 
și viezuri, capre negre sălbati- 
ce-n codri și cîteodată rîși. Pă
sări cu miile, și de toate nea
murile. Oameni tăcuți, repezi 
în gesturi și prudenți, primăva
ra și toamna sfătoși. Au urnit, 
ca uriașe motoare ale adîncului 
seva, plină de rod în văzdu
huri, cazane enorme de cloro
filă reținute mult timp în pei
saje agreste, de calcar, vinete 
ca blana pe sălbăticiuni. Au zi
dit dealurile în terase și le-au 
redat podgoriei. Par vaste amfi-

(Continuare în pag. a II-a)
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Semnează
AL. MIRODAN
ADRIAN DOHOTARU
VASILE BARAN
DUMITRU M. ION
STELIAN FILIP VARTAN ARACHELIAN

Potsdam: Cecilienhof Continuare in pag. a VI-a.GH. NEAGUN. UDROIU
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CENTRALA ELECTRICA ȘI DE TERMOF1CARE DE LA 
COMBINATUL DE CELULO ZĂ Șl HÎRTIE DIN BRĂILA 

(Vedere exterioară)

Cornelia Agafia are doar 
19 ani. Deși lucrează la 
secția ring numai de un 
an, și-a ciștigat prin ca
litățile sale aprecierea 
colegelor de muncă, a 
filatoarelor de la între
prinderea „Țesătura" 

Iași.
Foto : O. PLECAN

NOTE e»

PAȘI PRIN POTSDAM
Sînt existente urbane care 

te atrag în cîmpul lor mag
netic doar prin muzicalitatea 
lor onomastică : Warnemii- 
nde, bunăoară, cîntec duios 
de romanță. Sînt altele care-ti 
ațîță curiozitate, făcîndu-te 
să-ți rememorezi pragul vîrs- 
tei cînd nevoia de a cunoaște 
face pasul îndrăzneț de a 
trece în culisele genezei mari-

lor mituri omenești : Weimar, 
orașul lui Goethe și Schiller. 
Sînt, în sfîrșit, toponimice 
care se confundă cu marile 
acte notificate de istorie ca 
puncte de răscruce. Potsdam 
e aici oricum, printre cele de 
frunte. Cel puțin în istoria 
atît de dramatică a secolului 
nostru.

Orașul era din străvechi 
timpuri, transformat de 
militarismul prusac în 

emblemă a spiritului belicos, 
rezidență a „mustăților și scu
fițelor de fier ale granadieri- 
lor“ cum, cu ironia sa superbă 
caracterizase cetatea ilustrul 
său oaspete din puținii lui ani 
pașnici, Voltaire. La 1415 
cronica burgului consemnase 
marșul lui Frederic I din 
dinastia Hohenzollern, pentru 
ca două secole mai tîrziu, la 
25 mai 1617 Potsdamul să fie 
ales ca reședință. în politica 
prinților și mai apoi a regilor 
Prusiei, sabia scoasă din 
teacă a jucat un rol decisiv, 
orașul devenind astfel nu 
numai loc al curții prusace, 
dar și de garnizoană pe care 
și l-a păstrat pînă la nimici
rea hitlerismului. Succesorul 
primului rege prusac a fost 
cunoscut mai aies sub porecla 
de „regele-sergent“. Armata

O 

«

0
0
0
0
0
0

0
0

o

0



A R TI COLE • CRONICI CRONICA TELEVIZIUNII^

In acel însorit 15 
septembrie, cînd în 
fiecare școală a ță
rii elevii, profesorii 
și părinții au săr
bătorit cu emoție 
debutul unui nou an 
de învățămînt, la 
Nucet. în raionul Le- 
hliu, festivitatea avea 
un plus de solemni
tate. învățătorul A- 
frim Alecu, de 40 
de ani dascăl în 
această școală, a- 
cum pensionar, tran
smitea unui tînăr co
leg, profesorul de is
torie Victor Soare, o- 
dată cu îndatoririle 
funcției de direc
tor, dragostea sa 
pentru școală și e- 
levii ei, urîndu-i să

sentimentul că are 
încă datoria de a-și 
afirma aici experi
ența pedagogică. Dar 
nu întotdeauna ceea 
ce află îl bucură.

Proaspăt absolvent, 
Ion Pescaru refuză să
predea matematica 
la clasele V — VIII
ale Liceului teoretic 
din Lehliu, la cate
dra pe care, în fa
ța comisiei de re
partizare, și-o alesese 
el însuși ca loc de 
muncă. Pretinde or
golios că nivelul pre
gătirii sale i-ar da 
dreptul Ia altceva și 
preferă... să stea de
geaba acasă. O de
finiție din Dicționa
rul limbii române

bă cu Emilia Tănă- 
sescu, directoarea șco
lii generale din Tă- 
mădău — Lehliu).

Mihaela Schiller, 
profesoară de româ
nă, repartizată la 
Valea Argovei: Nu 
mă duc nici măcar 
o zi acolo. Voi face 
orice altceva sau 
nimic, dar în Bucu
rești !

Aurel Ștefan, tî
năr profesor de e- 
ducație fizică este 
căutat cu asiduitate. 
S-a prezentat pen
tru a-și lua în 
primire catedra, a în
casat prima de ins
talare și... a dispărut.

La 10 octombrie, 
secția de învățămînt

ABSENȚI LA
r

CATEDRELE

poarte cu cinste 
făclia învățăturii pen
tru copiii satului. N-a 
fost aceasta ultima 
întîlnire cu școala 
pentru Afrim Ale
cu. Nu putea să 
fie, pentru că nu 
te poți niciodată 
rupe definitiv și 
total de tine însuți. 
Iar școala și oame
nii ei, locul în care 
timp de patru de
cenii risipise cu 
dăruire munca, pri
ceperea, avânturile 
și sufletul său, e- 
rau în mare mă
sură creația sa de 
șlefuitor al minții 
omenești, el însuși. 
Revine adeseori prin
tre elevi și profe
sori, 
de activitatea
Iii, dînd sfaturi cu

V

interesîndu-se
șco-î

moderne : PROFE
SOR, PROFESOA
RĂ ; Persoană care 
absolvind o facultate 
sau un institut de în
vățămînt superior a 
căpătat o pregătire 
specială într-un anu
mit domeniu de acti
vitate științifică 
predă o materie 
învățămînt.

„Abia sosită _ 
școală, tânăra noas
tră colegă Liliana 
Țurcanu, profesoară 
de fizico-chimice, 
mi-a cerut să-i arăt 
laboratorul. A doua 
zi a venit cu ha
lat și a rămas pînă 
seara tîrziu ca să 
pună laboratorul șco
lii în ordine. îi stră
luceau ochii de bu
curie, dar nu numai 
ei ci și mie“ (de vor-

Și 
de

în

a raionului Lehliu 
comunică: din cei 
64 de tineri profe
sori repartizați anul 
acesta în școlile ra
ionului nostru, s-au 
prezentat la post 
25. La catedrele ră
mase libere predau 
acum, ca suplini
tori, absolvenți de li
ceu. Mai sînt oare ne
cesare comentarii 
despre datoriile 
care absolvenții
au față de socie
tate, despre modul 
în care .unii dintre 
aceștia își înțeleg 
rosturile, ca speci
aliști pentru pregă
tirea cărora s-au 
făcut importante in
vestiții materiale și 
morale ?

pe 
le

ION TRONAC

ADUNĂRILE DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI

REPLICA NA FOST
CEA MAI POTRIVITA

NIMIC
DESPRE
FOTBAL

Citez dintr-un articol recent („Scin- 
teia tineietului" nr. 5714 din 5 octom
brie a.c.) în coloanele căruia făceam câ
teva observații cu privire la modul ne
corespunzător în care au început adu
nările generale de date de seamă și 
alegeri în organizațiile de bază U.T.C. 
ale Liceului „I. L. Caragiale" din Capi
tală : „Se impune, astfel, în timpul care 
a mai rămas, o grijă deosebită din par
tea birourilor U.T.C., a comitetului 
U.T.C. pe școală, pentru pregătirea lor 
temeinică, desfășurarea în bune condi
ții — pentru a nu mai repeta, cel puțin, 
greșelile din care acum. în ultimul minut 
al celui de-al doisprezecelea ceas, se 
mai poate încă învăța ceva".

Am înțeles că e de datoria mea să 
mă consider invitat la o nouă adunare 
generală. Și iată-mă sîmbătă, 7 octom
brie, din nou în mijlocul uteciștilor din 
această organizație. Particip la aduna
rea generală a organizației U.T.C. din 
clasa a Xl-a F.

...Acum, după cîteva zile de la adu
nare, încerc să-mi amintesc ce-a fost 
mai interesant, mai frumos din desfă
șurarea acestui eveniment deosebit.. Și 
oricît m-aș strădui, oricîte apeluri aș 
face la memorie, nu reușesc. îmi vin 
în minte numai secvențe neplăcute. 
Prezidiul. Cei trei membrii stau în pi

cioare (lipsă de scaune sau de interes ?) 
mutindu-și greutatea corpului de pe 
dreptul pe stîngul — și invers. Sala. O 
atmosferă placidă, obosită și obositoare. 
Dai ea de seamă Cinci minute (fără 
șase secunde 1) de lectură anostă, im
personală, dincolo de limitele a ceea ce 
ar fi trebuit să fie. Discuțiile. N-au fost. 
(Menționez aici intervenția singulară a 
dirigintei ; oportună, de altfel). Proiec
tul programului de activități. O înșirui
re de acțiuni abstracte, banale, puse pe 
hîrtie (săraca, suportă orice !) numai ca 
să fie. Alegerea noului birou. Un mo
ment fără reliefarea semnificațiilor cu
venite. Prima ședință a acestuia. Intr-un 
colț al aceleiași săli, sub privirile oblice 
și nerăbdătoare ale asistenței. Finalul. 
Cu chiu, cu cai — o strofă de cintec.

Adaug alte cîteva precizări, pentru a 
avea o imagine cît mai exactă a ceea ce 
s-a numit adunare de dare de seamă 
și alegeri la clasa a Xl-a F. în primul 
rind, faptul că n-au fost respectate in
strucțiunile de desfășurare (că de pre
gătire, nu mai vorbim !) a adunării. N-a 
fost făcută (și raportată)) prezența ute
ciștilor la adunare. Proiectul de pro
gram n-a fost prezentat nici imediat 
după darea de seamă, pentru a. suscita 
discuții comune, nici după „discuțiile"

de după darea de seamă, ci în final 
după alegerea noului birou. Delegații 
la conferința U.T.C. pe școală au fost 
aleși (și „votați“ 1) după încheierea — 
cu cintc — a adunării generale. La cî
teva minute de la terminarea adunării 
generale am aflat — surpriză ! — că din 
adunare a lipsit însuși secretarul organi
zației U.T.C. din această clasă. „A ple
cat intr-o excursie. Știa de adunate" — 
îmi mărturisește Nicolae losif, .membru 
în comitetul U.T.C. pe școală. Din a- 
ceeași sursă am aflat că însuși secreta
rul comitetului U.T.C. al școlii (pe care 
îl căutasem și înainte și după adunare, 
spre a-i împărtăși impresiile) — tovară
șul Gabriel Chelaru — era plecat, de 
asemenea, într-o excursie... ~

I. ANDBEIȚA

P.S Neavînd, așadar, cui mă adresa 
— o fac acum, pe această cale, cătie 
Comitetul raional 30 Decembrie al 
U.T.C. Ce părere aveți tovarăși — ac- - 
tiviști, instructori, secretari — dacă și 
în urma unei verificări din partea dv., 
tezultatele ar fi identice cu cele aflate 
de noi ? La ce concluzie ați ajunge ? 
Oricum, ne-ar interesa să știm care ar 
fi, într-o astfel de lumină, soarta aces
tei adunări, ținute deia.

Imagine din cartierul Drumul Taberei București

de Radu

Ideea de a mă culca, tirziu, 
duminică noaptea, din cauza 
unui meci de baschet — nu mi 
s-a părut strălucită. S-au adus 
scuze, scuzele sînt scuze, somnul 
pierdut — bun pierdut. De ce a 
trebuit să vedem în plină dumi
nică, la ora cea mai potrivită pen
tru ochi și minte, un meci de 
baschet — fie și o finală! — un 
meci „nu prea interesant" după 
părerea specialiștilor, de ce sîn- 
tem atît de generoși cu eveni
mentele sportive și festivalurile 
de muzică ușoară de peste ho
tare, de ce nu le triem mai sever, 
n-am să înțeleg I Boc marca un 
gol pe stadionul Republicii și noi 
eram la Sofia, unde nu se petre
cea nimic interesant; cînd emi
siunea s-a comutat, în sfîrșit, la 
București auzim că e 1—0 pen
tru România. „Și noi dormeam 
bobocule /“ — cum ar spune ne
nea Iancu. Consultați un pro
gram de televiziune din Franța 
și veți vedea cu cită zgîrcenie 
se transmit cele mai mari meciuri 
din Anglia, Belgia și Tunisia. Se 
pare că, în general, orele cele 
mai potrivite sînt dedicate unui 
interviu cu Malraux, de pildă, 
sau unei dezbateri pasionante 
despre filozofia indiană, tot de 
pildă, și nu unui festival yeye 
din Nicaragua. Dar, după cum 
zicea foarte simpatic Cristian 
Țopescu, „noi, cronicarii, n-avem 
voie să fim triști" 1 Crainicul 
avea dreptate, tot așa cum sîm
bătă seara, după un anume 
meci, același Țopescu avea 
fericita prezență de spirit 
să ne spună sincer că „ar 
prefera să nu discutăm des
pre fotbal I" Fiecare progres pe 
tărîmul prezenței de spirit în fața 
aparatului, fiecare accent ome
nesc al crainicilor noștri cred că 
trebuie salutat cu mare plăcere. 
Se pare că și studioul e de a- 
cord, fiindcă în acest sens am în
registrat săptămîna trecută, o 
mică noutate: prezentarea pro
gramului de a doua zi se face 
oral, printr-un dialog între doi 
crainici. E o probă de firesc, 
de oralitate, de cuvint rostit de
gajat, fără crispare. N-aș spune

Cosațu

că rezultatele sînt foarte, foarte 
— dialogul încă nu „curge", in
hibiția e încă redutabilă, cei doi 
se mai uită fiecare în altă parte 
cînd partenerul are cuvîntul — 
dar apar expresii simpatice, sin- 
tem între oameni și nu între a- 
nunțuri, vor veni și momentele 
deplin realizate. Oricum, e mai 
bine așa.

Fiindcă n-avem voie să fim 
triști în calitatea noastră de cro
nicari — să spunem că de multă 
vreme televiziunea nu ne-a mai 
prezentat un reportaj atît de con
vențional, de șablonard și de de
suet din punct de vedere publi
cistic ca acele „Destine" de vi
neri seară. Unde e „Săptămîna" 
aceea de vineri, la care aveam 
obiecții, elogii și iar obiecții, dar 
unde e ? Fiindcă n-avem voie să 
fim triști și, hotărît, preferăm să 
nu discutăm despre fotbal — să 
mai spunem că hulitul „Magazin 
111" e în vizibil progres, chiar 
dacă nu a ajuns la cel mai înalt 
nivel de intelectualitate, cum îl 
visa un cronicar prea exigent. 
Poate că nu acestui „Magazin" 
trebuie să-i cerem un nou elan 
în valorificarea operei lui He
gel. Poate că amicul Pancu-Iași 
e mai aproape de adevăr cînd se 
întreabă cum ar arăta duminica 
noastră dacă după meci nu am 
avea desenele animate ale „Maga
zinului", cu amintirile lui Sică 
Alexandrescu jucate cu atâta plă
cere de actori buni, cu Brigitte 
Bardot și cu Mișu Fotino, cu 
moda pe Tamisa și orchestre 
inocente de chitare electrice ? Să 
lăsăm „Magazinul" așa superfi
cial și amuzant și să dăm gravi- ■ 
tate și adîncime emisiunilor care 
cer gravitate și adîncime. Tot fără 
tristețe și uitînd de fotbal — să 
spunem că „Reflectorul" lui Bră- 
tescu și Giosanu rămâne una. din 
hunele și necesarele operații ale 
studioului, urmărită cu interes 
permanent treaz, ceea ce nu e 
puțin. Transformarea unor radia
toare în preșuri de metal pentru 
a-ți curăța pantofii de noroi la in-. 
trarea într-un bloc craiovean — 
e o „imagine" I

UN
ve evoluției tinerilor lucră
tori din toate ramurile pro
ducției, situează pe locul cu
venit importanța creșterii per
manente a calificării profesio
nale, a măiestriei muncito
rești. Totodată, de o impor
tanță covîrșitoare pentru tine
rii lucrători din industrie și 
economie, ca și pentru toți oa
menii muncii, este necesitatea 
stabilității la locul de muncă, 
fapt cu numeroase consecințe 
materiale și morale pentru 
toate colectivele de muncitori. 
Îmbunătățirea sistemului de 
cointeresare, în ansamblul său, 
asigură și perfecționarea, con
solidarea moral-spirituală a co
lectivelor muncitorești, creea
ză condiții mai potrivite evo
luției firești a tinerilor mun
citori, tehnicieni, ingineri, în
tărește spiritul de disciplină 
muncitorească, stimulînd an
trenarea imediată și de per
spectivă a tuturor lucrătorilor 
la bunul mers al producției 
in fiecare întreprindere.

Diversificarea condițiilor de 
premiere prevăzută în recenta 
Hotărîre reflectă, la rîndul 
său, pe de o parte stimularea 
eforturilor și calificării în di
recții de interes major și ne
întârziat pentru economie și,

pacităților individuale.
Obiectivele urmărite prin e- 

laborarea măsurilor de per
fecționare a sistemului de sa
larizare au în vedere, mulțu
mită unei profunde viziuni 
științifice, crearea unui cadru 
general mai stimulativ pentru 
manifestarea deplină a forței 
de muncă, a capacității crea
toare și pregătirii profesionale 
a oamenilor muncii. Faptul că 
se acordă astfel largi posibili
tăți afirmării depline a bunei 
pregătiri profesionale, a între
gii puteri de muncă deschide 
tinerilor lucrători perspective 
stimulative nelimitate, răspun
de pasiunii lor față de muncă 
și pentru dobîndirea unei înal
te pregătiri profesionale.

Corespunzător cu formarea 
unui judicios cadru competi- 
țional, este asigurată retribuția 
proporțională a eforturilor, a 
gradului de participare activă 
la bunul mers al producției, a 
măiestriei profesionale și ini
țiativelor valoroase. Aceasta 
va avea ca urmare asigurarea 
unei oglindiri mai fidele în 
venituri, a realizărilor obținu
te în muncă, a unei reprezen
tări reale a contribuției fiecă
ruia la progresul economic al 
societății.

prinse de partidul nostru asu
pra stadiului de dezvoltare a 
economiei naționale, reflecta
tă cu fidelitate exemplară și 
în această Hotărîre, o consti
tuie împletirea strînsă, corela
rea jucjicioasă, pe firești te
meiuri stimulative, a eforturi
lor și intereselor individuale 
cu eforturile și interesele în
tregii societăți. Această rigu
roasă echilibrare dezvoltă ne
contenit răspunderea socială a 
muncii, întărește sentimentul 
responsabilității sociale a fie
căruia, antrenează toate capa
citățile și talentele în slujba 
operei de edificare a României 
moderne. Tînăra generație a 
țârii este astfel martoră a e- 
forturilor neprecupețite pe 
care partidul nostru, într-un 
spirit animat de profund uma
nism, de nemărginită grijă 
pentru destinul poporului, 
le face pentru a crea con
diții optime tuturor lucrăto
rilor economiei noastre so
cialiste de a contribui, după 
măsura capacităților fiecăruia, 
la nivelul sarcinilor de azi, la 
realizarea bunăstării întregu
lui popor, de a-și demonstra 
prin muncă și învățătură ata
șamentul profund față de pa
trie.

f
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La culesul strugurilor 
Foto : AGERPRES

Cu cîteva zile în 
urmă, comisia Cine
cluburilor a invitat la 
sediul Asociației ci
neaștilor din Republi
ca Socialistă România, 
delegați ai tuturor or
ganizațiilor și institu
țiilor centrale care 
răspund de activita
tea cineaștilor ama
tori (Comitetul de 
Stat pentru cultură și 
artă, U.T.C., U.G.S.R. 
U.A.S.R.). In plus au 
participat reprezen
tanți ai O.N.T.-ului, 
C.N.E.F.-ului și ciți- 
va cineamatori din 
Brașov, Timișoara și 
București.

Consfătuirea și-a a- 
xat discuțiile pe o 
singură problemă : 
necesitatea înființării 
unei Federații națio
nale a cinecluburilor, 
for care poate re
prezenta interesele 
tuturor cineaștilor a- 
matori din România, 
indiferent de rețeaua 
din care fac parte

DE INIȚIATIVA
CARE NU REPREZINTĂ

COMITET

PE
(sindicate, școli, fa
cultăți, așezăminte 
culturale).

Ziarul nostru a pu
blicat cu o lună în 
urmă o asemenea 
propunere („Pentru 
o federație a cineclu- 
burilor" în numărul 
din 1 septembrie a.c.), 
ca urmare a unui alt 
material, raidul an
chetă „Cinecluburile, 
o fertilă dar neglija
tă pasiune a tinerilor" 
în care a fost sesizată 
proasta organizare și 
îndrumare a cineaști
lor noștri amatori.

Este îmbucurător 
că ACIN-ul prin co
misia cinecluburilor 
a convocat această

înviorării
(Urmare din pag. I)

com-

exis- 
flux

luloză și hîrtie a participat, ală
turi de cadrele tehnice, la aceste 
probe. Așa s-au depistat cu cla
ritate locurile înguste.

în combinat lucrează, prin ex
celență, tineri. De aceea au fost 
perseverent căutate posibilități 
de accelerare a maturizării lor. 
O comisie alcătuită din repre
zentanții conducerii și ai orga
nizațiilor de masă procedează la 
dezbateri cu întreg personalul 
întreprinderii a problemelor de 
maximă actualitate pentru 
binat.

Prin urmare, promisiuni 
tă. O micro-anchetă pe
tehnologic ne-a arătat însă că 
înfăptuirea lor nu este de dome
niu exclusiv intern.

— Instalațiilor noastre li se 
garantează capacitatea numai 
dacă paiele au umiditatea sub 
15 la sută — ue-a spus tov. 
ing, Sergiu Nicola, șeful secției 
celuloză. Procentul de umiditate 
excesivă poate fi evitat cu con
diția ca I.C.T.P.I.C. — un 11- 
tea care ne livrează materia pri
mă — să acorde atenția cuvenită 
conservării ei.

Principalul furnizor cu celulo
ză de rășinoase al combinatului 
este C.C.H. Dej. Parcurgem si
tuația livrărilor pe primele 8

luni ale anului. Cu excepția lu
nii martie, livrările sînt, la celu
loză I-A, permanent sub cifrele 
cuprinse în repartiție.

— Probabil că C.C.H. Dej are 
greutățile lui. Dar lipsa fibrei de 
rășinoase ne incomodează foarte 
mult, ne spunea Eugen Tomek 
maistru principal la secția hîrtie. 
Mașinile noastre sînt mari, tre
buie să lucreze continuu. Or, 
în primele săptămîni din sep
tembrie am stat deja jumătate din 
timp, ceea ce înseamnă aproape 
400 t hîrtie pierdută.

La secția caiete, tovarășul Va- 
sile Teodora, maistru la secția 
caiete, ne lămurește asupra situ
ației de aici :

— Timp de două săptămîni, 
una dn cele 4 mașini din secție 
n-a lucrat. Încărcarea planului 
este cu mult sub capacitatea de 
producție. O mașină poate pro
duce pe zi 3,8 tone caiete tip I. 
Tot planul lunar este însă de 
5,8 tone. Așa că nici n-apucăm 
să reglăm bine mașina că s-a ți 
terminat comanda.

întrebarea noastră a fost: ce 
probleme, odată rezolvate, cre
deți că pot contribui hotărftor 
la îmbunătățirea activității com
binatului ? Am reprodus răspun
surile conșiderînd că astfel le 
punem în atenția factorilor vi
zați,

NIMENI
ședință. Dar scopul 
ei, un comitet de ini
țiativă pentru crearea 
unui for al cineaștilor 
amatori, impunea nu 
o simplă consultare 
a reprezentanților or
ganelor și instituțiilor 
centrale, (din rîndul 
cărora au lipsit dele
gații Ministerului In- 
vățămîntului) ci o 
consfătuire lărgită la 
care să participe de
legați din toate cine
cluburile din țară. 
Avea AClN-ul aceas
tă posibilitate ? Nu, 
pentru că el este doar 
un organ al cineaști
lor profesioniști, în 
cadrul căruia s-a for
mat o comisie bare

xactă nu se cunoaște 
cu exactitate) ?

Chiar și la această 
ședință reprezentan
tul sindicatelor . s-a 
opus oricărei forme 
organizatorice centra
lizate reclamînd în 
continuare doar în
drumarea tehnică a 
reprezenta nților 
ACIN-ului, Aceasta 
este în flagrantă

PE TREPTE MEREU MAI IN AL TE 
ALE PROGRESULUI Șl CIVILIZAȚIEI

Perspective noi — 
organizării științifice 

a producției

(Urmare din pag. I)

trecerea dispecerilor la secțiile de 
fabricație. Introducerea și extin
derea unor procedee tehnologice 
moderne va constitui un factor 
de seamă în realizarea indicatori
lor de plan. Rectificarea profilată 
pe mașini fără centre a acului 
pulverizatorului ne va da posibi
litatea să economisim 14 500 ore- 
muncă (211000 lei). Acum se ex
perimentează procedeul la două 
operații, eboș și finiție, prin care 
preconizăm să economisim, în 
anul viitor, circa 200 000 lei. Un 
alt procedeu, presarea la rece 
pentru execuția semifabricatelor 
pieselor de precizie din oțeluri 
speciale se aplică, în prezent, la 
două tipuri de pistonașe de in
fecție și trei organe de asambla
re obținîndu-se anual economii 
de peste 1 000.000 lei (se econo
misesc 60 de tone oțeluri aliate

din import și peste 40 tone oțe
luri carbon trase).

Noi am înțeles că ceea ce am 
început trebuie continuat și dez
voltat, că rezultatele obținute 
constituie de fapt preludiul unor 
căutări în continuare. In acest 
sens, vom menține colectivele 
constituite din cei mai buni 
specialiști. Ne gtndim ca pe baza 
experienței acumulate să le îm
bunătățim structura pentru de-

plina valorificare a potențialului 
de care dispune uzina noastră. 
Avem în atenție reorganizarea 
unor linii de fabricație, urmărind 
prelungirea fluxului tehnologic. 
Pe această cale scontăm ca pro
ducția de elemenți de injecții să 
crească de la 72 000 bucăți lunar 
la 80 000, să se realizeze econo
mii la manoperă de peste 200 000 
lei.

Sîntem convinși că prin consti-

Condiții optime cercetării

tuirea centralelor industriale care 
vor îndruma direct și compe
tent întreprinderile industriale, 
conducerea activității economice 
va deveni mai operativă, se va 
cîștiga mai mult în domeniul 
autonomiei, se va intensifica ac
țiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii, ceea, ce 
va permite realizarea unor indi
catori superiori, în folosul dezvol
tării economiei naționale.

(Urmare din pag. 1) 
efectele pozitivă ale acestuia asupra dezvol
tării diferitelor domenii de activitate dar și 
neajunsurile care frînează creșterea eficienței 
activității economice la nivelul posibilităților 
și cerințelor actuale .
Măsurile hotărîte de Plenară pentru lega

rea mai strînsă a veniturilor din salarii de 
realizările obținute în muncă și în același 
timp creșterea răspunderii materiale a sala- 
riaților pentru neîndeplinirea sarcinilor, pen
tru daunele aduse avuției obștești etc., creș
terea rolului salariului tarifar ca element de
terminant al salariului total, îmbunătățirea 
sistemului de diferențiere a salariilor tarifa
re pe ramuri, pe categorii și în cadrul cate
goriilor, introducerea diferențierii salariilor 
în funcție de vechimea neîntreruptă în a-

ceeași unitate, perfecționarea normării mun
cii. și a. sistemului premial vor avea fără în
doială influențe pozitive asupra creșterii ca
lificării, reducerii fluctuației cadrelor, creș
terii productivității muncii și a eficienței e- 
conomice în general.

Grija manifestată de conducerea partidului 
nostru pentru creșterea continuă a nivelului 
de trai, pentru perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale cere din par
tea tuturor oamenilor muncii o contribuție 
mai mare pe calea folosirii raționale a posi
bilităților de care dispun pentru creșterea 
continuă a productivității muncii, a eficienței 
generale a activității economice. Numai în 
felur acesta devine posibilă ridicarea pe o 
treaptă din ce în ce mai înaltă a nivelului 
de trai.

să îndrume, la cere
rea UGSR., UASR, 
Ministerul învățămîn- 
tului etc., cineclubu
rile respectivelor in
stituții și organizații. 
In acest caz ACIN-ul 
nu a avut și nu are 
decît o autoritate, 
cel mult, morală și 
nici una de drept. 
Comisia cinecluburi
lor ăpărținînd unei 
asociații profesioniste contrazicere cu păre- 
a fost disculpată de 
toate anomaliile exis
tente în diferitele re
țele. Așa, fiind, un 
organ consultatim 
ACIN-ul nu putea re
prezenta acum cine
cluburile din țară. 
Comitetul de iniția
tivă .'ales la recenta 
consfătuire : (format 
numai din reprezen
tanți ai ACIN-ului, 
membrii cinecluburi- 
lor din țară nefiind... 
bucureșteni nu au 
fost incluși) are ca 
sarcină încercarea tu
turor posibilităților 
Care să permită înfi
ințarea uttei federații 
naționale. Dar... prin 
tatonări pe lingă 
Consiliul Cinemato
grafiei din Comitetul 
de Stat pentru Cul
tură și Artă.

în numele cui va 
vorbi acest comitet a- 
les la o ședință la 
care n-au participat 
decît 5—6 cineama- 
tori din numărul 
mare din cei cuprinși 
în cele peste 80 de 
cinecluburi (cifra e-

rile multor cineclu- 
biști din rețeaua sindi
catelor. Spre exemplu, 
ultima, scțrispqre. pri
mită la redacția noa
stră, în urma publică
rii materialelor pri
vind cinecluburile, vi
ne din partea celor de 
la „Oțelul roșu" care 
propunînd înființarea 
„Federației cineaști
lor amatori" încheie : 
„Știm că nu se va 
putea rezolva totul 
dintr-o dată, dar spe
răm că încă în acest 
an să se organizeze 
o consfătuire pe țară 
în care să putem fi
naliza toate proble
mele. La această con
sfătuire să fie chema
te toate cinecluburile 
cît și creatorii indivi
duali de filme, ama
torii posesori de apa
rate, pentru ca toa
te problemele cinea- 
matorismului să fie 
cristalizate".

Considerăm că nu
mai în urma acestei 
consfătuiri poate fi 
organizat un comitet 
de inițiativă care să 
poată acționa în nu-

mele cinecluburilor 
din România. Soluția 
organizatorică a aces
tei federații are ca 
deziderat reprezenta
rea juridică, oficială 
a cinecluburilor. Alt
fel, după cum au ară
tat și cei cîțiva cine- 
amatori la aminti
ta ședință organizată 
la AC IN, fiecare 
schimb de opinii pri
vind cinecluburile nu 
va face decît să con
state la infinit ace
leași stări de lucruri 
și să vehiculeze ace
leași promisiuni ce 
nu pot fi înfăptuite 
din cauza intereselor 
mărunte provenite 
din fărâmițarea în 
rețele care n-au ca 
numitor comun decît 
dezinteresul față de 
cineamatorism. In 
ultimă instanță este 
vorba deci și de buna 
gospodărire a unor 
însemnate fonduri ca
re se risipesc acum 
și de descoperirea 
unor talente autentice 
care se pierd astăzi 
din cauza lipsei de 
îndrumare. Or, aceste 
bunuri nu pot fi solu
ționate decît de cu
noscătorii adevărați ai 
problemelor, de cine- 
amatorii înșiși și nu 
de intermediari care 
se constituie generos 
dar ineficace în de
legați ai unor cluburi

care nu-i cunosc.pe

TUDOR
STANESCU

Cloșca de aur cu puii
(Urmare din pag. I)

teatre în care fiecare cuvînt și 
mișcare sînt ceremonii. Culesul, 
acum ca o datină, stoarcerea în 
lin ți pe zdrobitoare» a strugu
rilor, pregătirea din vreme a 
pivnițelor, spălarea cu foi de 
porumb și lanțuri a butoaielor, 
strîngereă cercurilor și întări
rea cu papură a doagelor, iată 
— un rit, o ceremonie de care 
însăși nașterea e legată : Se 
spune că septembrie — luna

culesului — e de femeie, iar 
octombrie, — a doua, e de băr
bat. Și luna octombrie-n dea
luri sparge coaja pe nuci, spar
ge miezul ca un foc al strugu
rilor, bate cu burniță deasă. 
Cloșca de aur parcă zboară 
peste locuri natale, puii ei stau 
ciorchine pe butuci și-i strigă 
pasărea pe creste, îi adună oa
menii și-i saltă în panere mari 
pe umeri, îi închină parcă nun
ților. Nimic, sau aproape nimia 
nu e aici fără legendă.



Totul a pornit de la o scrisoare (pe care o re
producem în ciuda unor exagerări evidente și a 
unor stridențe de limbaj):

Dragi redacție,

Nu obișnuiesc să răspund la anchete publice; 
acum jac excepție însă... N-am să înșir cine știe 
ce teorii (nu mă pricep) ăar îmi place că ancheta 
se ocupă de tineret și că încercați să mergeți di
rect la obiect, fără intermediari. Dar să vă spun 
părerea mea cu privire la întrebările respective: 
da, munca e o cinste să zicem (subl. ns.), munca 
în sensul larg, căci și perioada de studiu, de spe
cializare e muncă. Și nu cred să fie om să nu-i 
placă munca, doar dacă nu i-a aflat încă frumu
sețea sau sînt unele cazuri cînd practici o mese
rie care nu-ți place, n-ai înclinații pentru ea.

In cazul meu însă lucrurile sînt mai compli
cate : nu prea mai am ce alege de la viață; une
ori spun că-s un ratat, deși nici mie nu-mi vine 
să cred. M-am obișnuit cu gîndul că fac parte 
dintr-o generație de sacrificiu și am vrut să vă 
scriu doar pentru a vă da unele date cu privire 
la investigațiile viitoare. Revenind la obiect, cred 
că munca prestată trebuie neapărat să-ți dea sa
tisfacții morale și materiale, altfel nu o poți 
practica.

Eu lucrez în prezent pe un șantier de con
strucții unde marea majoritate o constituie tine
retul. Văd cum contingente de tineri trec pe aici 
într-o mare fluctuație. E interesant de știut de ce 
se întîmplă aceasta. Eu, care lucrez pe șantier, 
cred că-mi pot da seama : nu întotdeauna oamenii 
care se ocupă direct, nemijlocit, de atragerea 
acestor tineri pe șantiere, de organizarea vieții 
lor în sensul cel mai elementar, acționează in 
sensul și pe măsura principiilor noastre socia
liste, găsindu-și o scuză acoperitoare: specificul 
muncii în construcții, instabilitatea locului de ac
tivitate etc. Așa se face că unii tineri de pe șan
tiere, deși aici există o condiție esențială a pro
gresului — eroismul real, dovedit pe schele zil
nic — nu evoluează, cum s-ar crede, ba unii dau 
înapoi... Etc., etc...

l

Al dumneavoastră,
ION MOCANU

DA,
-U;

•'■'Ș ION MOCANUt

P

dar, să nu lăsăm micile
amănunte să ne contrazică

„Munca prestată 
neapărat să-ți dea 
morale și materiale, 
o poți practica".

trebuie 
satisfacții 
altfel nu

rațional ?...

Sinceritatea corespon
dentului nostru, gravita
tea faptelor pe care le 
afirma cu privire la lo
cul său de muncă, fraza 
pesimistă („Nu prea am 
ce alege de la viață ; 
uneori spun că-s un ra
tat") ne-a determinat să 
ne deplasăm, 
la el acasă.

Ion Mocanu 
gazdă, cameră 
lată“ : un pat

mai întîi

stă în 
„mobi- 

cu două 
tăblii la extremități, un 
dulap vechi, două—trei 
scaune, un difuzor, o 
măsuță (în loc de nop
tieră) cu o veioză pe ea, 
un șir de cărți în nișa 
șifonierului.

„Călătorind” pînă la 
el (acesta-i cuvîntul, 
pentru că tramvaiul 14 
merge îngrozitor de 
prost, la orele la care 
oamenii se întorc de la 
lucru), am găsit cu difi
cultate strada (lîngă 
F.R B.) complet nelumi
nată, deși electrificată 
(ce-or fi făcînd „gospo
darii" raionului respec
tiv ?).

Tînărul era în curte 
(via 18—45) la cișmea, 
unde clătea un bidon cu 
care avea de gînd să se 
ducă după neofalină ca 
să-și curețe niște haine.

— Abia am venit de la 
lucru... Asta-i partea a 
doua : programul admi
nistrativ !

Mă uit prin cărți (Eu
gen Barbu, Fănuș Nea- 
gu, Geo Dumitrescu, 
dintre străini Heming
way la loc de cinste).

— Citești mult ?
— încerc să citesc...
— Cum adică ?
— Cam pic de somn 

seara... Nici ziarul n-a
puc să-1 citesc tot... Vi
ne vecinul și mă scoală :

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„Vezi, măi Ioane, c-ai 
adormit cu lumina a- 
prinsă". Totuși, încerc...

Dialogul se leagă sim
plu, fără înflorituri și 
fără... stratageme de nici 
o parte. Ion Mocanu are 
24 de ani, a absolvit li
ceul seral (muncind tot
odată), a încercat să 
meargă mai departe, 
n-a izbutit, a căzut la 
admitere. Ceea ce te 
surprinde (plăcut) la el 
este faptul că nu recla
mă, cum fao atîția alții, 
facultatea ori profesorii, 
ci, simplu, recunoaște că 
„alții au fost mai buni".

Cum explică pregă
tirea sa, mai slabă ?

— Fiindcă n-am avut 
timp suficient pentru 
învățătură. Astea-s în 
fond după mine marile 
probleme la vîrsta noa
stră : timpul și, legat de 
el, impresia să nu mai 
poți înainta, că aici 
te-ai oprit, unde-ai apu
cat să pui piciorul... Și-o 
impresie dintr-asta — 
lipsa perspectivei — e 
gravă, dureroasă lă un 
tînăr, fiindcă-] face să 
muncească oricum, ori
ce...

Discuția capătă o ase
menea importanță, îneît 
am căzut de 
preună că 
maximum de 
este bine s-o

la locul lui de 
și în

Cinci
dintr-o
echipă

acord, îm- 
— pentru 
exactitate 

continuăm

Dar am uitat să fa
cem prezentările (discu
ția a debutat neașteptat, 
exploziv):

Ion Mocanu — 24 ani 
(cunoscut de noi 
descrierea

Marian
ani, absolvent de școală 
profesională, a lucrat, în 
cei zece ani de la absol
vire pe aproape toate 
șantierele de construcții 
bucureștene : Piața Chi
brit, Mihai Bravu etc., 
aici la I.I.M.I. a fost re
partizat încă de la ab
solvire ;

Petre Anghel — 17 ani, 
absolvent de un an al 
Școlii profesionale, ori
ginar dintr-o comună 
lîngă Alexandria :

Alexandru Petcu,

din 
anterioară); 
Burjă — 25

de

Minutul și
calificarea

chiar 
muncă 
chipei 
parte.

mijlocul e-

MARIAN BURJA

Ion Mocanu lucrează 
în Balta Albă, la „înde- 
sire" (se folosesc rațio
nal terenuri disponibile), 
pe șantierul I.I.M.I. (în
treprinderea de instala
ții — montaj izolații), în 
echipa de instalatori sa- 
nitariști a lui Paul 
Gîtej.

Ora 10,35 — Caut echi
pa la blocul I.L.9 — unde 
știam că lucrează în mo
mentul de față — nu e ! 
întreb în stînga, întreb 
în dreapta și descopăr — 
mare succes ! — că „bă
ieții" au fost zăriți ceva 
mai încolo, lîngă maga
zie.

— Sînt cu căruțul a- 
colo... 1

înțr-adevăr, iată-1 pe 
Ion Mocanu, împreună 
cu alți tineri, ducînd un 
căruț — unii împing, al
ții trag — plin cu piese 
sanitare de fontă.

— Cărăm tone de obi
cei cu spinarea, de aici 
pînă la locul instalării. 
Uneori și băi de 160— 
170 kg, cîte patru oa
meni, pe scări, la etaj.

— Căruciorul ăsta 
l-am împrumutat de 
colo, de la „Aprozar" 
și o să dăm mînă de la 
mină ca să-i facem cins
te celui care ni l-a dat. 
Mai sîntem nevoiți să 
facem cinste și ăluia de 
la macara, ne-nțelegeți. 
ca să mai economisim 
ceva efort inutil...

— Din fericire, treaba 
asta care se cheamă a- 
provizionare, nu e zilni-

că, ci cam o dată pe săp- 
tămînă...

— Nu greutatea ne 
Sperie, sintem tineri, dar 
preferam — evident — 
raționalizarea pentru ca 
un om cu zece ani de 
meserie la bază, instala
tor sanitarist de. care 
este mare nevoie pre
tutindeni pe șantie
re, să nu facă decît în 
caz de forță majoră — 
pe un șantier, cinstit 
vorbind, există și situa
ții dintr-astea — o mun
că pentru care nu se cere 
nici o calificare.

De ce nu o temeinică 
chibzuire a fiecărui gest, 
a fiecărui pas : mică me
canizare, organizare cît 
mai precisă, științifică... 
Dar s-au gîndit to
varășii, am făcut soco
teala, cu creionul în 
mină, cît costă minutul 
meu de lucru ? Ce mină 
de aur se risipește dacă 
omul calificat e pus să 
îndeplinească o muncă 
necalificată. E neecono
mic. Sigur că, la prima 
vedere, dacă nu faci o 
investiție, să zicem, 
pentru mica mecani
zare sau pentru spații 
de depozitare mobile cît 
mai apropiate de frontul 
de lucru, se cheamă că... 
ai economisit banii res
pectivi. Dar, după mine, 
păstrezi în felul acesta 
un leu (ți se pare, nu
mai 1) și pierzi doi—trei 
lei și poate mai mult, 
pentru că nu știi să folo
sești rațional puterea 
mea de muncă în raport 
cu calificarea mea.

PETRE ANGHEI

ALEXANDRU PETCU

MARIN BARBU

ani n-are școală profe
sională, e de patru ani 
pe șantier.

Marin Barbu — 16 ani, 
elev în anul II la Școa
la profesională (trei 
zile din săptămînă face 
practică pe șantier).

Schimbul de replici 
continuă cu aceeași in
tensitate și este de-a 
dreptul cuceritoare pre
cizia observațiilor pe 
care le fao tinerii aceș
tia, capacitatea lor de a 
nu judeca doar „frag
mentul" de care se ocu
pă strict. Și. cum e nor
mal, fiind vorba de 
muncă, atingem și ches
tiunea cîștigului. fon 
Mocanu și Marian Bur
jă ajung să cîștige lunar 
pînă la 1 500 lei ; dar 
iată ce se grăbesc să a- 
dauge :

Ion Mocanu : Ca și-n 
problema aceea cu 
timpul, cu socoteala care 
ar trebui să se facă în
totdeauna — cît costă 
șantierul minutul meu 
de lucru calificat și 
dacă-i dă mîna să risi
pească „minutul meu", 
mai scump, mai prețios 
decît minutul altuia care 
abia se califică, exact 
așa stă problema și cu 
fiecare leu cîștigat de 
mine, aici. Fără doar și 
poate cîștig suficient 
pentru un om tînăr, sin
gur... însă de la cuvîntul 
acesta „singur", încolo 
apare un semn de între
bare. Am mai spus-o în 
scrisoare : pe șantier
majoritatea sîntem ti
neri. Noi n-avem gospo
dărie, n-avem bucătării 
și nici cine să ne găteas
că acasă, locuim la dor
mitorul comun și-o să 
mai vorbesc despre asta 
— sau la „cameră mobi
lată". ca mine. De mîn- 
cat, mîncăm la cantină. 
Viața de constructor des
tul de aspră (iarna lu
crezi — orice s-af face — 
în ger) e răsplătită — în 
comparație cu alte pro
fesiuni — prin cîștig și 
recunosc, satisfacția că, 
în cele din urmă, pro
dusul muncii tale se ve
de într-un fel anume. 
Adică — fără să neso
cotesc nici un fel de 
muncă — una e să faci 
pantofi — deși să faci 
pantofi buni e o ocupa
ție cit se poate de im
portantă — și alta-i să 
te poți lăuda — ăsta-i 
chiar cuvîntul : lăuda — 
c-ai lucrat și-n Balta 
Albă, și-n Grivița, și-n 
Drumul Taberei... Pe de 
altă parte însă, eu sînt 
convins că bănuțul 
meu — fiecare leu — ar 
fi și mai prețios pentru 
mine, pentru noi toți, 
dacă cei care răspund 
de grupul social, inclusiv 
conducerea șantierului, 
s-ar arăta mai mult 
preocupați de aspectele 
despre care am să vor
besc. Să-ncep cu dormi
torul comun : sigur că — 
repet — viața de șantier

are condițiile ei speci
fice și deci munca, în 
general, trebuie să poar
te amprenta acestui spe
cific. Dar de ce e nevo
ie să nu fie curățenie 
exemplară Ia dormitor, 
lenjeria să lase de dorit, 
lumina insuficientă șl 
așa mai departe. Nu sînt 
absurd să pretind să 
stau la dormitorul co
mun așa cum se stă — 
și cu timpul, muncind, 
căsătorindu-mă, înteme- 
indu-mi o familie pe 
semne că voi sta și eu 
— într-o garsonieră.

Sînt de acord că și 
noi, tinerii, ne mai pu
tem sufleca mînecile 
gospodărind puțin dor
mitoarele comune, însă 
nu-i vorba despre 
dine sau praf, 
despre înzestrarea 
(cu paturi bune de
la topit, uși și feres
tre ca vai de ele) și doar 
sîntem constructori I Eu 
nu-s nobil, dar m-am 
mutat de-acolo. Nu viața 
în colectiv te stinghe
rește la anii noștri, ci 
sentimentul că acel care 
răspunde nu numai' de 
munca ta, ci și de odih
na ta (care, pînă la ur
mă. pentru orice om in-

de

or
ei 

lor 
dat

teligent, se înțelege că 
se revarsă... tot în mun
că), neglijează ceea ce 
n-are dreptul să negli
jeze. Nu vreau să fiu 
luat drept tun tip înfipt, 
dar cîți ingineri șefi sau 
cîți directori au vizitat, 
vreodată, un dormitor 
dintr-acesta comun (ca 
să nu mai amintim de 
Inspecția sanitară
stat n. n.) ? Repet: e 
vorba de ce-anume să 
întreținem. Omul, cînd 
i se dă în grijă un lu
cru curat, întreg, bun, 
nu-1 strică, mai ales 
dacă e un om care mun
cește și are respectul lu
crului la care s-a mun
cit. Poate c-ar fi totuși 

’ceva '3e~făcuTȚn 'pTus'^T" 
prin educație și — nea
părat— și auto-edueație 
(dacă se are în vedere 
fluctuația ■ măre de ca
dre, starea de provizo
rat a unora), însă ordi
nea și curățenia și în
zestrarea dormitoarelor 
comune, adică a locuri
lor în care; în fond, .îți 
redobîndești forța 
muncă, ține de nu știu 
tare serviciu, cu 
cîți. funcționari 
știe cîte sute de 
lare și tabele...

de

știu 
cine

nu 
Și 
formu-

Un orizont

Marian Burtă: Vreau 
să plec de la o idee a lui 
Mocanu : că important 
e ca tînărul să nu 
niciodată impresia 
sei de perspectivă, 
tru el, idee pe 
vreau s-o leg de alta, 
mea, referitoare la o 
numită stare de provizo
rat, la fluctuația de pe 
șantier. Vedeți dumnea
voastră, eu zic în sinea 
mea: greșesc acei care 
socotesc că, de vreme ce 
mîna de lucru e asigu
rată (din punct de vede
re numeric), reștuj mer
ge. Or. eu lucrez de zece 
ani prin tot Bucureștiul, 
la aceeași întreprindere 
de construcții, și cred că 
pe dinaintea ochilor mei 
au trecut mii și mii de 
tineri care acum au ve
nit, mîine-poimîine au 
plecat. Sigur, e nevoie 
într-o echipă și de mun
ca necalificată, dar — 
să zio — și aia tot începi 
s-o deprinzi : într-un 
fel bate cu ciocanul unul 
după șase luni și într- 
altfel unul nou... Și pe 
urmă de ce să judecăm 
munca doar așa: face 
gaura în beton,-~e-n re
gulă. Noi lucrăm în e- 
chipe. Să-mi fie oare in
diferent că azi muncesc 
cu Mocanu și mîine ia-1 
pe Mocanu de unde nu-i 
(bineînțeles e un exem
plu, Mocanu e de mult 
aici) ?

Dar eu mai am ceva 
cu ideea asta, de impre
sie de provizorat, care 
— pe cei serioși și hotă- 
rîți să rămînă pe viață 
la profesiunea respecti
vă— îi necăjește- rău. 
Să vă mai spun că din 
cauză că toți — deși nu 
sîntem — părem niște 
„păsări mereu călătoa
re", uneori și fetele fug 
de noi. Dacă-i spui unei 
fete : lucrez pe șantier 
(să nu uitați: cîștig 
bine) fuge. De ce ? Pen
tru că, uitați, mie, de 
pildă, nu mi se dă drep
tul să merg cu califica-

aibă
lip- 

pen- 
care 

a 
a-

rea mai departe. Moti
vul : n-am buletin de 
Capitală (deci nU mă 
pot înscrie la școala de 
maiștri, deși întrunesc, 
în rest, toate condițiile), 
Asta nu-i drept, după 
zece ani munciți exact 
în aceeași întreprindere 
la care-am ■ fost feparti-"

. adevărul, ca să se înțe
leagă.

Bep: Eu aș duce 
ideea dumitale puțin 
mai departe; simplifi- 
cînd voit lucrurile : iată 
deci că mica mecanizare 
sau satisfacția de a chel
tui fiecare minut strict 
în raport cu calificarea 
pe care-o ai, se leagă 
pînă și de... dragoste. 

‘ De obicei se recunoaște 
faptul că o tînără dis
cută și despre salariul 
Viitorului 
mai puțin se 
vidență o 
munca nu 
ceva închis 
de aceea, cei 
grijă oamenii, 
răspund de munca lor, 
trebuie să se preocupe 

multitudinea proble- 
melor pe care activita
tea umană în general 
nu numai pe șantier le 
creează timp liber (odih
nă, culturalizare etc).

S-ar putea vorbi des
pre ședințele de produc
ție (o dată la trei luni) 
însă din propunerile fă
cute de tineri nici una 
n-a fost pusă în practică 
(un amănunt intere
sant : aș fi sugerat a- 
cum, să se reia procesele 
verbale ale acestor șe
dințe și să se urmărească 
punct cu punct ce s-a 
făcut și ce nu, și de ce 
„da" și de ce „nu", dar 
e imposibil de realizat 
asta, deoarece... în pro
cesele verbale ale ședin
țelor de producție nu se 
treG toate propunerile 
ca pe urmă să fie te
meinic analizate, ci nu
mai acelea care par, de 
la. prima vedere, accep-

ei soț, dar 
pune în e- 
realitate : 
reprezintă 
în sine și 
care au în 

cei care

tabile. Astfel, s-a luat 
în discuție problema 
hainelor de protecție (o 
șalopetă la doi ani) ară- 
tîndu-se că ar fi cazul 
să se ceară o derogare, 
căci una e lucrul în fa
brică, altceva e lucrul pe 
șantier, pentru niște in
stalatori care pur și sim
plu lucrează în beton, 
(tinerii Iși uzează în 
plus, anual, două pe
rechi de pantaloni și su
feră — deh 1 tinerețea 
lor că din cauza șalope- 
tei, cînd merg pe stradă, 
la cantină, au o înfăți
șare mai puțin agrea
bilă). S-a mai ridicat 
apoi problema de pro
tecție a muncii (au în 
fiecare miercuri ședințe 
de protecția muncii, dar 
cu ce folos dacă...), căci 
deși instalatorii sanita- 
riști lucrează cu adezivi 
(toxici) și e prevăzut 
strict ca după lucru să 
facă duș, duș nu există I 
(din nou: ce face ono
rabila inspecție sanitară 
de stat ?). Șantierului lor 
îi lipsește și grupul so
cial, (constructorii 
I.C.M. I au club, dar ei 
n-au acces acolo, căci 
sînt de la altă întreprin
dere — I.I.M. 1, nici 
cărți în rate n-au cum 
să cumpere... Au un 
ștand la sediul din stra
da Grigore Alexandrescu 
99 (de mers, deci, 
Balta Albă pînă-n 
robanți, unde — 
mal — în orele de 
n-ai cum te duce,
cînd scapi... e prea tîr- 
ziu, e închis sediul gru
pului.
vitate culturală ? Sport ?
Cînd ? Cum ?

din
Do- 

nor- 
lucru 

iar

Excursii ? Acti-

zat cînd am absolvit 
școala profesională.
Ce-ar fi să se renunțe — 
numai în anumite cazuri
— la obligativitatea bu
letinului ? (e. o sugestie 
pe care o supunem fo

șnirilor în drept — n.m). 
lDe-ce să nu pot merge’ 
mai .departe ? Sîntltîhăr, . 
vreau să progresez I Și 
totuși, iată această sim
plă formalitate face ca; 
școala să. reprezjnțp. pen>- 
tru mine un orizont în
chis.

Cît privește fetele, ca 
să mă întorc de la 
ce-am pornit, ele — și. 
din păcate nu numai ele
— văd șantierul ca pe o 
mare gară în care oa
menii se întîlnesc și se 
despart, vin și-pleacă-.,.• ■ 
într-un fel, le dau-drep
tate, deși n-au. Vedeți 
dumneavoastră,-. dacă 
i-aș zice unuia: „Măi, 
al naibii mai e legată 
dragostea asta de mun
ca pe care-o faci !“ s-ar 
uita la mine cruciș. Și 
toțuși așa este: ocupați 
peste măsură cum sîn
tem (unele cauzevi 
le-a înșirat Mocanu )‘mu 
prea avem timp liber. 
Cîrid, în sfîrșit, îl avem, 
încep problemele : „Așa 
sînteți voi, ăștia de pe 
șantiere, grăbiți în toate, 
repeziți 
câți", 
sîntem 
n-avem
facem curte, să mergem 
cum se cuvine la plim
bare, la dans, la cofe
tărie, la film... Dar 
timpul nostru liber par- 
că-i beton comprimat I 
Nu mă scuz, arăt numai

și nu prea .deli- 
Se plîng că nu

„cavaleri", că. 
răbdare să le

Pe șantier
„merge

Poate că unora, tinerii 
respectivi, li se vor pă
rea cam pretențioși, po
sesori ai unui spirit cri
tic prea dezvoltat, 
ș.a.m.d. Țin să precizez 
că n-am avut nici o 

A clipă această impresie, 
dimpotrivă, ei își formu
lau ideile cu o claritate 
admirabilă și se dove
deau receptivi la contra- 
argumente. Iată însă că, 
din dialogul nostru, a 
reieșit că nici un tînăr 
din echipa prezentă n-a 
stat vreodată de vorbă 
cu, hai să zicem... -tova
rășul inginer (vine ingi
nerul pe șantier, întrea
bă : „unde-i șeful" și ga
ta). Un om tînăr, de 20 
ani, de 25 de ani, cu care
— după cum reiese clar 
de mai sus — se pot 
schimba idei mai ’ mult 
decît interesante, și cine 
știe dacă nu și mai în
dreptățite, ce să-nțe- 
leagă din asta: des
considerare ?, complex 
de superioritate ? Să 
nu se tragă conclu
zii greșite; nimeni n-are 
nimic cu inginerul de 
care depinde echipa ci
tată, ci cu principiile 
după care se conduce 
Inginerul — cu majus
culă, în relațiile sale de 
muncă). Tînărul munci
tor de astăzi este.dornic
— și cere I — să schim
be păreri — nu numai 
legate strict de produc
ție — cu oamenii cei 
mai bine pregătiți — 
profesional-intelectual — 
din întreprinderea lor. 
Ei arată — cu since
ritatea ce . le caracteri
zează vîrsta — că nu pot 
„crește" suficient cînd 
maiștrii .— mulți — au ■ 
numai...-patru clase pri
mare (iar el,- tînărul, ba
calaureatul !). Pentru 
tînăr asta- echivalează cu 
absența mecanizării — 
e limpede că un om mai 
cu carte, la nivelul atins 
astăzi al tehnicii, își or
ganizează infinit mai ra
țional munca, a lui și a 
celorlalți. Iar în discu
ția noastră cuvîntul „ra
țional" a revenit — din 
fericire — foarte des.

• Este rațional, prin
cipiul — „trage tare ?“ 
(cu subtextul: „și ori
cum" ?), într-un secol 
al perfecțiunii tehnice 
al calificării . (și slavă 
domnului, avem califi
care I).

• Este rațional ca, din 
sute de absolvenți ai 
școlii noastre profesio
nale. care au trecut pe 
aici, să mai găsești ac
tualmente pe șantier a- 
proximativ... 50 de bă
ieți ?

• Este rațional să nu 
organizezi strict munca, l

astfel îneît să nu dea 
fiecare maximum — nu 
numai din punct de ve
dere fizic — ci — mat 
ales — al calificării 
sale ?

• Este rațional ca lo
cul de depozitare 
foarte îndepărtat 
cui de muncă și 
rialele să stea iarna în 
aer liber, sub ninsori 1

• Este rațional ca 
sîmbătă, singura zi în 
care oamenii ies la ora 
13 de la muncă, maga
zionerul (de două ori pe 
lună) să vină cu salariile 
(nepuse în plicuri), iar 
împărțirea lor să dureze 
pînă la... ora 18 (adică 
să piardă cinci ore din 
timpul lor liber, fantas
tic de prețios mai cu 
seamă la această vîr- 
stă ?). (Pînă nu de mult 
salariile se dădeau la 28 
și . 13 ale lunii — de ce, 
dacă a fost necesară 
schimbarea, cei care au 
propus-o, ca și cei ca
re au acceptat-o, nu s-au 
gîndit la timpul omu
lui ?). -

• Este rațional ca de 
ani și ani, mai ales prin 
subsolurile noilor cons
trucții, oamenii tineri să 
bată ore în șir cu cioca
nul, ca să găsească be
ton monolit gros de 20—

,30—40—50'cm (2—3 ore 
pentru o singură gaură), 
cînd lucrul acesta ar pu
tea fi prevăzut de cons
tructor, ori s-ar putea 
căuta soluții tehnice 
ceva mai adecvate, mai... 
mode'rhe, căci la treaba 
asta, în mod firesc, e pus 
căi necalificat, de obi
cei, un băiețandru abia 
venit pe șantier ; deci 
iată primul Iui contact 
cu munca : după o ju
mătate de oră zice cin
stit : „Nene, nu mai 
pot", și tînărul calificat
— om de 20—25 de ani
— se apucă el să spargă, 
deci să cheltuiască 
timp calificat. Da, 
dibluri este nevoie 
ciocan, dar și aici sînt 
soluții mai „la zi": 
existat puțin timp și pe 
șantierul lor un pistol 
de dat dibluri, se zice 
că pentru experimen
tare, mergea bine, dar 
n-a mai reapărut („Dacă 
n-am tocit — zice Ion 
Mocanu — 3 metri cubi 
de fier tot dînd cu cio
canul, atîta ar totaliza 
lungimea ciocanelor to
cite de mine la spartul 
betonului, dacă le-aș 
pune unul peste altul"). 
Și precizează : Vorbim 
într-una despre tehnică, 
chiar așa, între noi, nu 
fiindcă am fi comozi, le
neși, dar omul tînăr iu
bește tot ce e nou, inte
ligent și tehnica actuală 
este foarte inteligentă.

să fie 
de lo- 
mate-

el 
la 
de

a

oricum64 ?
E ora 12. Oamenii în

cep să plece spre can
tină. însoțim echipa. Ce 
bine sună la prima ve
dere : „E cu autoser
vire !“. Intrăm. O chiu- 

-vetă fără prosop, fără 
săpun (administratorul 
cantinei, tovarășul Ra
du : „Da, căpătăm să
pun, dar nu-1 punem, că 
se fură". Rep : „Păi și 
așa, dacă nu se pune tot 
înseamnă că se... fură"). 
Program: Prînz 12,5— 
12,55". Dar spațiul 
prea mic pentru a-i 
prinde dintr-o dată
toți care vin să ia masa 
(ni se explică:
nu
mai încăpătoare, dar u-
nei părți din ea i s-a dat 
altă destinație).

Cantina are 200 de 
locuri într-o serie. Aici 
mănîncă... pînă la o mie 
de oameni zilnic. 
Un afiș mare cere: 
„Păstrați curățenia". 
Dar atît ! Dipsa de gos-

e
cu
pe

pînă
demult cantina era

podărire — sîntem 
credințați — nu-i poate 
influenta pozitiv (ne re
ferim la însușirea unor 
deprinderi destul de 
importante) pe acești ti
neri — majoritatea co- 
vîrșitoare, tineri veniți 
prima dată Ia oraș, în 
contact cu o cantină și 
cu rigorile ei.

Totuși aflăm că șan
tierul ' plătește -o regie 
grupului de cantine de 
care depinde_ ^cantina’ 
respectivă (de, pe. strada 
Drumul Murgului). A 
poposit vreodată -aici 
tov. director Gh. Donca 
din Direcția generală 
construcții-montaj "din 
cadrul -Sfatului popular 
al Capitalei de care de
pinde A.G.C. (Adminis
trația grupului de can
tine . de pe toate șantie
rele Capitalei— director 
tOv. Moraru) ? De ce a- 
ceastă concepție, că da
că-i pe șantier, poate să 
fie oricum ?

în-

SCRISOARE DESCHISA
DRAGA TOV. ION MOCANU,
Pentru a fi și eu absolut sincer cu d-ta, pentru că 

am reflectat îndelung asupra tuturor lucrurilor spuse, 
trebuie să-ți arăt (iartă-mă că pe această cale) că 
despre un singur lucru ați cam omis să vorbiți în 
dialogul pe care l-am susținut împreună (te rog să 
n-o primești ca pe-o critică, ci ca pe-o sugestie, da< 
fundamentală): importanța muncii de șantier (care, 
inevitabil, e mai dificilă decît alte munci). In schimb 
(recunoaște : admirabilă recompensă!) poți spune, la 
sfîrșrtul unei etape : „Eu am construit prin tot Bucu
reștiul I" Puțin lucru ?

E firesc să fie așa: fiecare om, fiecare tînăr do
rește să se împlinească pe sine, să se realizeze, dar 

. și realizarea simultană a unor deziderate generale se 
răsfrînge — uneori mai pe nesimțite — in mulțumi
rile cîștigate de propria persoană. Și — atunci ? Pu
tem vorbi, în cazul unei munci atît de devotate și 
de folos maxim, cum este cea pe care-o depui dum
neata, de ratare ? Nu te-ai pripit (nu scriindu-mi, ci 
gîndind astfel ?)

Am îpțelțs — stîud de vorbă și cu ceilalți tovarăși 
de-ai dumitale — că munca pe care-o faceți nu e 
tocmai floare la ureche că — raționalizată strict, 
parte componentă a unui proces perfect organizat ■— 
v-ar da satisfacții înzecite. Am înțeles că doriți să 
dobîndiți necontenit cunoștințe, să lucrați cu utilaje 
cît mai moderne, la nivelul epocii.

Atn înțeles bine tovarășe Ion Mocanu ?
Punînd acește întrebări; mai bine-zis reverifieîn- 

du-le, îți dai, cred, seama că mă adresez acelora care 
ar trebui, de fapt, să răspundă la ele, tovarășilor din 
conducerea întreprinderii în care lucrați, tovarășilor 
din Ministerul- Construcțiilor, organizației U.T.C. din 
această ramură, etc., etc.

In acest ^dialog, în care ați discutat deschis, ați 
întrebat și ați argumentat, eu am descifrat obligația 
tuturor — și permanentă —"ca nici un ideal să nu 
fie contrazis în viața de fiecare zi. Pentru ca, real
mente, munca să reprezinte o cinste, o onoare.

Vouă, tuturor celor de pe șan tier, salutări.
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CALCIIUL «

— Ce angajament îți iei ca pe viitor să nu 
mai lipsești nemotivat ?...

— Să... găsesc motive... III

Dacă ești întrebat în

— Daci știam ci vor fi atttea pene de mo
tor, nu vă mai însoțeam tn voiaj de nuntă I

9 Ultima expoziție de pic
tură de la Dalles

• Romanul zis și „noul 
val"

DICȚIONARUL 
OBIECTELOR 
CUNOSCUTE 

SUB NUMELE 
DE CUVINTE

Boulez, da. Messiaen, da. Numai 
ei. E, în dodecafonismul 67, o 
violență, o duritate, un urlet de 
sfîrșit de veac. Mozart ? Mă faci 
să zîmbesc. Poate pentru copii. 
Și încă...

• Mini-jupe

• Dansul lumii în curs

în sfîrșit o pată de culoare I în 
sfîrșit materia, nu copiată cu in
digo, după natură, ci relevată în 
structura ei obscură. în mișcarea 
ei geologică. Uită-te, de pildă, 
la „Portretul femeii în galben". 
Nu seamănă ? Dar, dragul meu 
dacă vreau asemănare mă duc 
la fotograf...

Și ce dacă nu apar oameni ? S-a 
spus totul despre oameni. încă 
din secolul 19. Și ce mai rămă
sese nespus a scris Proust. Și 
Kafka ceva. Și Joyce. Acuma e 
timpul să vorbim despre struc
tură. Despre materie. Despre o- 
biecte. Trăim într-o lume a lu
crurilor în care omul... ce să mai 
discutăm... Uite-1 pe Robbe 
Grillel. O sută de pagini consa
crate fulgilor de zăpadă. Dacă 
ai simțul anului, atunci fă ca 
mine și coboară în universul 
unui fulg de zăpadă. în micro
cosmosul unui cristal. Iată o călă
torie pe care ți-o doresc căldu
ros. Nu-i comodă această aven
tură, recunosc. Dar unde-ai mai 
pomenit voiajuri odihnitoare ?

De ce să fim ipocriți ca pe vre
mea bunicii I Trupul nu-i o ru
șine. Și pe urmă, după mine, li
bertatea genunchilor exprimă li
bertatea gîndirii. Cardin nu-i un 
croitor, e un filozof. Singurul de 
altfel.

Serk-ul e un ritm pur. Ritm tn 
șine. Prăbușire letargică, cu ochii 
închiși, în dansul primitiv. Un 
dans ca o beție absolută, în 
care uiți, de tine, uiți de parte
neră, uiți de toate. Și te prăbu
șești, e-atît de bine —- în ances-

M

Ăștia noi ? Să mă ierte dumne
zeu dacă pricep ceva. Nu se mai 
scrie ca pe vremea lui Mozart. 
Ca să nu mai vorbesc despre 
Beethoven. Ții minte ? Ta-ra-ta- 
ta. Ei, asta da muzică. Te unge 
la inimă.

Uite ce, oi fi eu incult și rămas 
în urmă. Poate că nu m-am plim
bat ca dumneata, la Paris, să 
văd Op’art. Poate. Poate n-am 
legătură cu madam Lupescu de 
la Librăria 17 ca să-mi dea tele
fon cînd vine colecția „Sldra". 
Poate. Dar eu una știu și n-o să 
mi-o scoți din cap pentru nimic 
în lume : în pictură, femeia să 
semene a femeie, pepenele — a 
pepene.

Am încercat și eu să-I citesc pe 
Robbe al vostru că mi-ați împu- 
iat capul cu el. După trei pagini 
am azvîrlit cartea pe dușumea, 
mi-am pus o haină pe umeri și 
m-am repezit la farmacia din 
colț să înghit un antinevralgic. 
Asta-i literatură ? Ăsta-i roman ? 
Auzi, viața unui fulg de zăpadă. 
Dar oamenii nu mai există ? Ori 
s-or fi terminat. Dar întîmplări 
pe lumea asta nu mai există ? 
Sau dragoste. Sau vrei să spui 
că... gata.., s-a isprăvit. Și fii a- 
tent eu nu-ți vorbesc ca omul 
care n-a pus în viața lui mîna pe 
o carte. Nu, mie mi-a plăcut în
totdeauna să citesc. Cu o sin
gură condiție : ca romanul să fie 
roman. Adică să aibă un început, 
un mijloc, un sfîrșit. Și mai ales, 
să se întîmple ceva acolo. Să mă 
țină, vreau să spun.

Eu le-aș aduna pe toate astea 
care umblă despuiate ziua-n a- 
miaza mare ji le-aș trage un toc 
de bătaie să mă pomenească.

Un tango, da. înțeleg. Să simți 
fata lîngă tine. Să știi că strîngi 
ceva în brațe. Dar așa ? Bîțîială 
la doi metri distanță unul de ce
lălalt. De ce ? Care-i plăcerea ?

în casa domnului Halera e totdeauna ceață. 
Dl Halera n-o vede pe doamna Halera și nici- 
unul pe unicul lor fiu Halera-junior care-și 
petrece aproape toate zilele pe platoul de fil
mare.

Seara însă iese cu logodnica sa, domnișoa
ra Kalendia la șosea, apoi intră împreună la 
un bar. în curînd Halera Jr. și domnișoara 
Kalendia vor fi familie.

Seara iese și domnul Halera cu doamna 
Halera tot la șosea. Casa lor e plină de ceață. 
Au venit cîțiva experți, au săpat trei, patru, 
zece metri; : nimic și iar nimic, l-au lăsat 
domnului Halera casa așa. Au vorbit și cite
va ziare. Nu le poți închide gura! Domnului 
Halera, care .e>foarte fotogenic, i-au pus citeva 
reviste pe prima pagină o fotografie.

Singura mulțumire a doamnei Halera e că 
n-o vede d-l Halera cînd pleacă de acasă. 
Prostii! Domnul Halera nu e fotogenic.

Halera junior e vedetă. Joacă in treizeci- 
patruzeci de filme pe an. E cunoscut pe toate

manechinelor
ADRIAN DOHOTARU

e și ab-

blesteme-

AUTODIDACTUL

Desen de N. CLAUDIU

Cele două manechine din vi
trina unui magazin intrat în tra
diția ocupațiilor diurne, se iu
beau de citeva luni. Se cunos
cuseră, întlmplător, după un in
ventar, și fuseseră repartizate în 
aceeași vitrină. Din obișnuință, 
din plictiseală s-au gîndit să se 
căsătorească legitim, nu numai 
de... ochii lumii. Noaptea după 
ora de închidere, manechinele 
prindeau viață ca păpușile însu
flețite de Copelius și își înce
peau existența conjugală, adre- 
sîndu-și uneori chiar cuvinte. 
Dar, de obicei principala lor ocu
pație tn timpul nopții era aceea 
de a ieși din inerția, din somno
lența de peste zi și de a dansa. 
De a dansa cu furie, cu exaspe
rare, pînă la demență. Aveau în 
vitrină un magnetofon și un pi- 
cup cu instalație stereofonică ji 
tn general trăiau intr-un confort 
modern, ultramodern într-o mo
bilă de expoziție I în bibliotecă 
se puteau întîlni printre altele 
codul manierelor elegante, un 
Larousse nedesfoliat, o carte de 
limba malgașă fără profesor, o 
vază cu flori și un măr (nu în
totdeauna al discordiei). Discu
țiile lor se purtau fie in jurul 
problemelor de modă feminină 
și masculină, fie tn jurul proble
melor de existențialism, fie în ju
rul unui anume Eugen lones- 
cu... — Prin urmare, nu-ți place 
Ionescu — exclamă el dintr-o 
dată >n timp ce consoarta lui de 
vitrină asculta transfigurată o 
placă de muzică concretă. — Nu
— răspundea ea ca un foc de. 
revolver. — Dar ce-ți place, mă 
rog ? Și ea mărturisea e adevă
rat cu oarecare complex de in
ferioritate bine mascat printr-un 
ton violent, un autor autohton de 
comedioare. — Ăsta e un motiv 
de divorț!

Și discuția oontinua în aceeași 
tensiune pînă cînd ea, exaspera
tă, exclama : — Tu nu mă mai iu
bești ! — Nu. Nu te mai iubesc.
— Spune-mi măcar, ea, a doua, 
e mai frumoasă ca mine ? — Da!
— E mai slabă ca mine ? — Da.
— Are chiar și dinți falși ? — 
Da! — Și un picior de lemn.. ?
— Da, dar de lemn nobil, de 
lemn de vioară, de Stradivarius...
— Și are un ochi roșu și altul de 
sticlă ? — De unde știi ? — Ne- 
norocitule, e de la Teatrul de 
păpuși ? — Nu, e de la teatrul 
Ju» Eugen Ionescu! — Va să

zică pe deasupra mai 
surdă ?!

După care începeau __
le : — Să-ți moară un ochi! — 
Să-ți plouă în gît / etc. etc. pînă 
spre dimineață cînd se auzeau 
zornăind cheile la intrarea in ma
gazin și manechinele erau ne
voite să-și reia în vitrină pozițiile 
sobre, să reintre în inerția cos
tumelor de gală, în fracul impe
cabil și în veșnica rochie de mi
reasă cu voal de mătase albă.

9
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VASILE BĂRAN

GELOZII
Stăteau, pe o zăpușaiă groaznică, 

între pereții unei cafenele ți toate 
femeile care intrau se uitau uimite, 
la el; una îi făcu chiar niște semne 
și femeia care era cu el îl lovi cu 
pantoful pe sub masă și, mîngiin- 
du-1, își înfipse și unghiile în mîna 
lui, și vru să-i scoată ochii și nu că
ciula din cap și nu paltonul de pe 
umeri.

„Mă scuzați oi n-om mai 
bătut la uși, dar problema 
pe care vreau s-o ridic nu su
portă nici un fel de amlnare. 
E vorba de aprovizionarea ou 
legume și fructe pentru 
toamnă și... principial vor
bind... „Mă rog dacă e vorba 
de... principial vorbind..." Dar 
etăți. Ieri a venit la mine un 
cetățean care mi-a spus că 
vrea să fie primul. I-am ex
plicat că pentru asta trebuie 
să fie specialist, să aibă ve
chime, niscaiva studii supe
rioare...

El însă ținea una și bună: 
„vreau să fiu primul!“ 
Omul se referea la cu totul 
altceva. Vroia să fie primul 
la „aprozar" să nu mai stea 
la coadă o oră în fiecare zi 
de lucru și duminica 2 ore 
pentru că e zi de repaus. Și 
el spunea chiar: „să se facă 
economie la directori, la ins
pectori, la controlori și nu la 
dnzători". „Tocmai asta 
vreau să explic. Din punct 
de vedere principial nu are 
dreptate. Problema este su- 
biectivo — obiectivă, ceea ce 
presupune că noi, oare fo- 
oem eforturi susținute pen
tru a asigura vieții, oameni
lor, legume și fructe, noi care

gîndim zi și noapte fără în
trerupere, noi privim chesti
unea din punct de vedere 
— v-am explicat — princi
pial. Dacă nu sint controlori, 
dacă nu Sint inspectori, și mai 
ales, directori — nu că eu Sini 
director — atunci mă rog 
frumos cine să gindească ? 
Vînzătorul ? Nu, aceștia nu 
gindesc nimic, nu gîndesc 
pentru că pe ei problema 
aceasta nu-i doare și dacă 
nu-i doare înseamnă că — mă 
rog — nu au motive să gin
dească. Dar noi gîndim. De 
6 zile stăm la ședință fi ne 
întrebăm : „Cum să lucrăm 
mai bina fără reproș, și nu 
am afuns încă la soluția cea 
mai eficientă, pentru că nu 
avem dreptul să eșsUcăm • 
soluție tranzitorie, ei pe oea 
mai bună. Am căutat această

soluția MtM*  J0 «oum • 
ani, acum.„ 0 așa mai de
porta... adică maiinooaca, pM 
in ailala noaxii*.  Pa noi asa- 
manea problemă majorii na 
doara nam căci principial 
vorbind.^

£ prinoipțal damagogul, 
mi-am zis, și i-em făcut semn 
să-și oprească izvorul princi
pialității care-i turvta da a 
oră încheiată.

^li, și totuși ca faceți ou 
aprovizionarea cetățenilor ou 
legume și fructe ?...

principial vorbind, ches
tiunea a în centrul preocupă
rilor noastre și nu ne vom 
ridica din ședință pină nu 
vom găsi soluția cea mai...'

In acest timp a intrat 
ușă tanti Anica, femeia 
serviciu, să facă curățenia.

JDa ca nu ai mături 
ooadă, tanti Anica P“ J)a 
credeți că mi-a grâu si mi 
aplec .

„Nu, tanti, ta rog ia mătura 
ou coadă, vino aici tn biroul 
meu și vezi-ți de curățenie. 
Ia pe măturoi tot ce întîl- 
nești în cale să nu rămînă 
decit masa și cela două feto- 
W. în acest timp om ieșit 
afară și l-am lăsat pe „prin
cipial acolo. N-am nici o 
teamă, e o gospodină tanti 
AnicaL.

i
DUMITRU M. ION FABULA I Cassius Clay?

străzile, i se iau interviuri, i se cer autografe 
și domnișoara Kalendia e exasperată. Asta nu 
e viață !

Domnișoara Kalendia n-a fost niciodată a- 
casă la Haler a junior. N-a crezut nici o iotă 
din povestea cu ceața. Ziarele mint; i-au fă
cut reclamă domnului Halera care e un bă- 
trin fotogenic. Dar azi domnișoara Kalendia 
s-a hotărit : va merge acasă la Halera junior.

îi înttmpină doamna și domnul Halera la 
poarta din stradă. Intră doamna Halera îna
inte, apoi domnișoara Kalendia, Halera junior 
și domnul Halera.

— Credeam că e intr-adevăr ceață, spune 
domnișoara Kalendia, dar n-o aude nimeni, 
nu-i răspunde nimeni și ea se simte singuri.

— Credeam... începe din nou domnișoara 
Kalendia, dar nu vede pe nimeni.

— Mă scuzi domnișoară Kalendia, intervi
ne Halera junior.

— Ziceam... E minuiîat... Oh, ziarele !„. Pot 
rămîne in casa dumneavoastră...

DE^ALE
..COPIILOR

— Amintiți-vă, co
pil, există o aseme
nea zicală : „Mal bi
ne să dai decit să 
primești1*.

— Tatăl meu întot
deauna dă, domnule 
profesor.

— O, aceasta e mi
nunat ! Dar ce 
tatăl tău ? !

— Boxer 1
★

— Tăticule e 
virat că peștii

este

ado-
...____ __ mari

mănîncă sardele ?
— Da, băiete.

— Dar cum reu
șesc să deschidă cu
tia 7

★
— Tăticule, mă 

mărit !
— Și ce este el, mă 

rog — întreabă tatăl, 
11 cunoști numai de 
zece zile. 11 iubești 7

— Asta tăticule e 
treaba mea.

— Dar el te iubeș
te 7

— Asta e treaba 
iul.

— Și din ce o să 
trăiți 7 Nici unul din 
voi nu ciștigă.

— Asta e treaba ta, 
tăticule.• •••••••••••••«a •••••••••••••«••••

și dumneavoastră sînteți foarte fru
moasă.

— Nu vă înțeleg.

— Nu merg, domnule.
— Vă rog.
— Nu merg, domnule. Am fost

O ÎNTÎLNIRE

TUPEULUI
STELIAN FILIP

Piatra nu-nceta să spuie s 
— Port în mine o statuie, 
Poate chiar o Afrodită 
încă nedescoperităl

Difuza acest refren 
Imitîndu-1 pe Rodin, 
Dar crea, prin gest și 
Atmosferă de hipnoză,

poză,

Că din cîți o ascultau, 
Foarte tnulți o admirau, 
Fără să se-ntrebe dacă.
Nu cumva e.„ piatră seacă.

900

tre vizitatorii mei 
pompează în mod 
automat douăzeci de 
litri de apă în aceas
tă cisternă.

...SCRIITORILOR

I Inspirat de unele ingenioase 
îndemnuri publicitare pe oare le 
întâlnim entuziasmați la tot 
pasul, propun forurilor compe
tente următorul anunț:

„Aventurieri I 
senzații tari 1

Amatori de 
Trecînd prin 

Craiova, dați o raită și prin 
-----Veți avea de-a face cu

TACTICĂ

„.CHIMIȘTILOR

•

9
9
9
9
9
•

— Domnișoară aș dori să vă rog 
ceva.

— De ce te jod ?
— Nu mă joc. Aș vrea să vă rog 

ceva.
— Roagă-mă.
— Vreți să mergeți cu mine la o 

întîlnire ? Am o întîlnire cu iubita 
mea.

— Nu înțeleg.
— Am o întîlnire cu iubita mea 

și aș dori să mergeți și dumnea
voastră.

— Nu văd de ce ?
— Am o întîlnire eu iubita mea

— Am o întîlnire eu iubita 
ști dumneavoastră sînteți foarte 
moașă. Vă rog să mergeți cu mine. 
N-am văzut-o de mult și *-ar  putea 
nici să n-o mai cunosc. Aș vrea să 
mergeți cu mine, să fiți acolo.

Nu înțeleg de ea 1 
Vă rog eu.

Dar nu înțeleg de ce ?
— Să fiți acolo. Și dacă Iubita mea 

n-a venit sau n-o să vină șau dacă 
n-am s-o mai recunosc aș dori să 
rămîneți dumneavoastră eu mine.

- Nu înțeleg.
— Aș dori să rămîneți dumnea

voastră eu mine pentru că dumnea
voastră sînteți foarte frumoasă. Și 
vă iubesc,

— Pe mine ?
— Da, pe dumneavoastră. Și dacă 

iubita mea n-o să vină sau dacă 
n-am s-o mai cunosc o să fiți dum
neavoastră. Vă iubesc așa cum o Iu
besc pe ea.

— Pe mine ?
— Poate și mal mult Vă rog să 

mergeți cu mine fiindcă s-ar putea 
să nu vină sau să nu fi venit sau să 
n-o mai cunosc. Și atunci, o să fiți 
dumneavoastră. Vă rog 1

Situația e destul de complicată, se 
sfătuiră cei doi soldați cu eîte un 
picior de lemn:

a) inamicul a plecat de ieri cu 
avionul; b) pînă mîlne nu mal trece 
nici un tren. Deci, trebuie să-1 prin
dem deîndată.

Șa plecară peme*
fn>

ÎNECUL
Marea «e înălțase, valurile 

munți șl salvamarul a pus o inscrip
ție : „Pericol de înec I" Erau acolo 
copii și femei și bărbați și toți fă
ceau de gardă să nu intre careva în 
apă.

Și n-« intrat nimeni și cu toate 
astea el a dispărut Unde-o fi ? se 
întrebau cei de pe plajă, era aici, 
eu l-am văzut era aici I

— Aici?
— Aici, aid, spuneau cei de pe 

plajă.
Și l-au găsit înecat, în nisip.

Desene de GH. SĂSĂRMAN
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erau

Robert Bunsen, 
marele chimist ger
man, se afla odată 
într-o societate. Ve
cina sa de masă își 
exprima regretul că 
nn avea eopfl. Cu
fundat în gînduri, 
Bunșen nu prea înțe
lese șt răspunse, la 
rîndul lui, cu o în
trebare distrat-poli- 
ticoasă :

— Dar mama 
a avut copil ?

— Cum adică, 
pricep 7 — făcu 
rată Interlocutoarea 
sa. La care Bnnsen 
o dumiri :

— El bine s-ar pu
tea ea în familia dv. 
* nu avea copil să fie 
eeva ereditar !

*
Thomas Alva Edi

son avea un dezvol
tat simt al nmorn- 
lul. tn repetate rîn- 
duri vizitatorii săi — 
și nu erau puțini — 
s-au mirat de faptul 
că poarta grădinii 
era atlt de greu de 
urnit. în cele din ur
mă, un prieten li 
apuse marelui inven
tator : „Un geniu 
tehnic ea tine ar pu
tea să fie în stare să 
construiască o poar
tă care să funcțione
ze mai ca lumea !•

Edison zîmbi: —
El bine, poarta mea 
este construită in 
chip genial !

— Nu mai spune 1 
Iți bați joo de mine !

— Nicidecum. Am 
legat poarta de o 
cisternă. Fiecare din-

dv.
nu 

mi-

La întrebarea : la 
ce anume lucrați — 
Hemingway răspunse 
simplu :

—La un roman.
— Am putea afla 

care este tema Iui ? 
insistă ziaristul ne
mulțumit de laconi
cul răspuns.

— De ce nu 7 Este 
un subiect cu totul 
nou, care mi-a fost 
sugerat de un film 
recent vizionat, șl 
care era ecranizarea 
uneia dintre nuvelele 
mele.

★

Wilhelm Busch, pe 
patul de moarte, mai 
găsea putere să-și 
consoleze prietenii :

— Dragii mei — 
spuse marele umorist 
—. stnt sigur oă n-o 
să plingeți in urma 
mea atîta cit v-am , 
făcut eu să rîdeți ! -

ARTIȘTILOR
— La o expoziție 

de artă abstracțio- 
nistă numeroși vizi
tatori admirau o ca
podoperă intitulată

„Vaci Ia pășune în 
anul 2 000“.

— Nu văd nici o 
pășune aici, își ex
primă nedumerirea 
un cetățean.

— Nici nu o poți 
vedea — răspunse 
plin de el pictorul, 
care stătea lîngă ta
bloul său. Vacile au 
păscut toată iarba.

— Să zicem că e 
așa, dar unde sint 
vacile 7

— La ce bun să 
mai rămînă aici — 
răspunse cu o Între
bare pictorul — 
vreme ce nu mal 
sesc iarbă ! 7

★

Picasso se afla
Paris cînd trupele 
fasciste intrară în 
capitala Franței. Ofi
țerii și personalul 
militar fascist erau 
deseori vizitatori al 
atelierului lui Pica
sso. De fiecare dată, 
musafirii nepoftiți e- 
rau primiți cu răcea
lă, în " 
rătau 
tului, 
el le 
reproducere a renu
mitei picturi care în
fățișa distrugerea o- 
rașului spaniol Guer
nica de către piloții 
naziști. Și abia la 
plecare, pictorul ros
tea un cuvînt, unul 
singur : „suvenir'*  !

.E opera dum- 
nevoastră 7 — între
bă unul dintre vizi
tatori, înalt funcțio
nar al poliției seore- 
te din Germania hit- 
leristă, primind „su
venirul**  său.

— Nu, îl lămuri Pi
casso, e a dumnea
voastră...

parc. Veți 
Petre Ion !“

Bănuind că mai există poate 
neinițiați (deși e greu de crezut, 
dar mai știi ?) care nu au auzit 
încă de Petre Ion, sint gata 
să-mi asum riscul și să dezvălui 
unele amănunte senzaționale din 
viața și aventurile celebrului pu
gilist craiovean (el, mai modest, 
își zice „boxer").

Petre Ion are o idee fixă : I-a I intrat singură in cap, i-au intro
dus-o cei doi amici : Gică Chio- 
rulescu și Palcău. Nu știm precis, 

Idar cert e însă că Petre se con
sideră cel mai mare boxer al 
tuturor timpurilor, unicul demn 

■ să poarte centura de campion la 
toate categoriile.

r ■

ianut 
box.

I
I 
I

de 
Ră-

la

tăcere, li se a- 
lucrările artis- 
lar la plecare 
oferea cite o

Poate nu știți, dar există un 
anumit fel de birocrație și în 
----. Pînă să ajungi campion 
mondial trebuie să curgă multă

Iapă pe Jii, multe antrenamente, 
nenumărate verificări etc., etc., p. V

(răbdare... Și- 
în sfÎTșit, a

Și „boxerul" nostru mi are 
(răbdare... Și-a bătut ei capul și, 

în sfÎTșit, a găsit o soluție ori
ginală și rapidă, menită să elimi- 

Ine aceste formalități inutile, in
ventate numai pentru a-i pune 
lui bețe în roate și să-i îngreu- 

Ineze drumul spre titlul suprem.
Ca toate ideile geniale, și cea 

a lui Petre Ion e uluitor de I simplă. Raționamentul care l-a 
condus la ea a fost următorul: I „Cine e recunoscut la ora ac
tuală (oficial sau nu, n-are im
portanță) drept cel mai bun 

(„boxer" din lume ? Cassius Clay I 
Il bate cineva pe Clay ? Cum 
îl bate, cum îi suflă faima 1 

I Cine-1 poate bate pe Clay ? Un 
singur om în lume, Petre Ion! 
Așa ? Atunci, la treabă 1“

IUșor de spus, gyeu de făcut... 
Să-d bați pe Clay nu-i cine știe 
ce mare scofală ; dacă șina pus 

i asta Petre Ion în cap, atunci 
problema e ca și rezolvată. Dar 
cum dă de el ?! Aici e dificul
tatea...

Omul nostru nu a disperat. 
Ce și-a zis ? Odată și-o dată tre
buie să treacă Clay prin Oltenia... 
Va vizita deci Craiova și nu se 
poate să nu-și înscrie parcul în 
itinerar. Și acolo... acolo îl aș- 

Petre Ion. îl așteaptă cu 
miinile goale. De multă vreme 
îl așteaptă, așa, să-i aplice o 
mică corecție... Și se plictisește 
^etre_ I™1’ ceva de speriat I... 
Ca să-și omoare timpul, ce face 
el oare ? Ce să facă ? încinge 
acoio o mică bătaie, mai caută 
un scandal cu luminarea, se mai 
agață de perechile de îndrăgostiți 
care, neștiind ce le așteaptă, se 
plimbă visătoare sub lună...

împreună cu duo Gică —prie- 
tenu săi — marele pugilist ahtiat 
după glorie a transformat parcul 
în ring și se antrenează. Un cap 
spart, o ureche ruptă, un nas 
turtit — toate acestea constituie 
micile evenimente care adaugă 

ț{' în viața cotidiană
a lui Petre Ion, cel ce tînjește

Ine aceste formalități i 
ventate numai pentru

I simplă. Raționamentul 
condus la ea a fost t

I
I
I

I
I

Desen de CORNEL TABACU

sare și piper în
i ' 
după celebritate.

Deci :
„Aventurieri !

senzații tari ! ln
Craiova dați o ----- plul
parc! Șmt ultimele zile cînd 
mai puteți avea de-a faci cu 
Petre Ion !“

Din surse demne de înoredere, 
aflăm ca se vor lua unele mă- 

i... de temperare, ca să zicem

Amatori de 
trecere prin 

raită și prin

Uite ce face pe grozava, 
numai ea ar purta mini-joupe;

vadă pe maică-mea
FLORIN IONESCU

(după o scrisoare primiți*  
de la N Negulescu, 

Craiova



INF ORMAȚII COLOCVIUL

Ședința festivă a Consiliului General ARLUS
Vineri după-amiază a avut 

loc în Capitală ședința festivă a 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
consacrată aniversării semicente
narului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Pe fundalul scenei erau în
scrise chemările „Trăiască a 
50-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie", „Tră
iască prietenia româno-sovietică".

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Murgulescu, Iorgu 
Iordan și Petre Constantinescu- 
Iași, vicepreședinți ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., prof. Mi
hail Roșianu, Ion Savu, secietar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R., Ion Moraru, 
membru în Biroul Consiliului 
General A.R.L.U.S., precum și 
A. V. Basov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

Despre aniversarea a 50 de ani 
de la 
tă din 
Petre 
levînd 
Marii 
Octombrie, uriașa inriurire pe 
care ea a exercitat-o în în
treaga lume, vorbitorul a sub
liniat succesele dobîndite în 
acești 50 de ani de Uniunea So
vietică în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, în ridicarea ni
velului de trai al poporului. Oa
menii muncii din România — a 
arătat vorbitorul — au salutat cu 
adîncă simpatie și entuziasm vic
toria revoluției, manifestîndu-și

Marea Revoluție Socialis- 
Octombrie a vorbit acad. 
Constantinescu-Iași. Re- 
însemnătatea istorică a 

Revoluții Socialiste din

activ solidaritatea intemaționalis- 
tă față de cauza lui Octombrie.

Instaurarea puterii populare în 
România — a continuat vorbito
rul — a pus relațiile româno- 
sovietice pe baze noi, stabilind 
legături trainice de prietenie, a- 
lianță în folosul ambelor popoare, 
în interesul cauzei generale a so
cialismului și a păcii. în dome
niile economic, politic și cultural 
se întăresc an ae an legăturile 
multilaterale de prietenie și cola
borarea frățească româno-sovie- 
tice; se dezvoltă bogatul 
schimb de experiență în con
strucția noii orînduiri sociale. 
Vorbitorul a trecut apoi în revis
tă manifestările organizate în a- 
cest an în țara noastră pentru 
popularizarea realizărilor U.R.S.S. 
în domeniul economiei*  științei, 
artei și culturii, precum și mani
festările multiple ce se desfășoa
ră cu prilejul sărbătorii semicen
tenarului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Referindu-se 
la viața nouă pe care o trăiește 
poporul român, la însuflețirea cu 
care el muncește pentru înfăptui
rea planului de măsuri stabilite 
de Congresul al IX-la al P.C.R., 
acad. Petre Constantinescu-Iași a 
spus : „Muncind pentru înflorirea 
patriei sale, poporul român își a- 
duce totodată contribuția interna
tionalists la întărirea sistemului 
socialist, a pozițiilor socialismului 
pe plan mondial".

Aniversăm o jumătate de se
col de la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie — a spus in 
continuare vorbitorul — adînc în
credințați că idealurile sub care 
a fost înfăptuită ea, idealurile

MEDITAȚIE DESPRE AZI

•liberării oamenilor de exploa
tare, a popoarelor de asuprirea 
străină, idealurile construirii 
orînduiril comuniste vor triumfa 
pe întregul glob pămîntesc.

în continuare, Ion Moraru a 
prezentat planul de măsuri al 
Consiliului General A.R.L.U.S, 
In vederea sărbătoririi semicen
tenarului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

A luat apoi cuvîntul A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii So
vietice. După ce a vorbit despre 
realizările Uniunii Sovietice în 
cei 50 de ani de la Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie, amabasadorul Uniunii So
vietice a evocat tradițiile prie
teniei dintre popoarele sovietic 
și român. Vorbitorul a subliniat 
că manifestările ce vor avea loc 
în România în întîmpinarea se
micentenarului Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie vor 
contribui la adîncirea prieteniei 
frățești dintre popoarele Uniu
nii Sovietice și României.

în cadrul ședinței festive au 
mai luat cuvîntul acad. Raluca 
Ripan, Tudor Moise, muncitor 
la Uzinele „23 August", acad. 
Vasile Mîrza, Ion Savu, secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R., Nicolae Hudi- 
țeanu, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele Cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Comana, regiunea Dobrogea.

Vorbitorii au împărtășit im
presii din vizitele făcute în 
Uniunea Sovietică, au relevat 
interesul cu care oamenii muncii 
din patria noastră urmăresc 
succesele popoarelor sovietice în 
construirea comunismului și par
ticipă la manifestările ce au loc 
în aceste zile în țară, în întîm
pinarea semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

l

ț

Intre 15 fi 20 octombire, în 
Întreaga țară se desfășoară 
acțiunea de vaccinare anti- 
poliomelltică a copiilor năs- 
cuți între 1 noiembrie 1964 
și 1 noiembrie 1966. Vacci
nul, în formă lichidă, se ad
ministrează pe cale bucală. 
Vaccinarea se efectuiază la 
circumscripțiile sanitare teri
toriale fi în colectivitățile de 
copii.

O altă acțiune de imunizare 
activă a copiilor începe în 
a doua jumătate a lunii oc
tombrie. Este vorba de vac
cinarea și revaccinarea îm
potriva difteriei, tetanosului 
și tusei convulsive.

în aceste acțiuni sînt folo
site vaccinuri produse de 
Institutul „Dr. I. Cantacu- 
zino“ din Capitală.

Vineri dimineața a părăsii 
Capital^, îndreptîndu-se spre 
patrie, tovarășul Lelio Basso, 
președintele Partidului Socia
list Italian al Unității Prole
tare (P.S.I.U.P.), care a făcut 
o 'vizită în țara noastră la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Delegația parlamentară Ita
liană, condusă de senatorul Giu
seppe Maria Sibille, președintele 
Grupului parlamentar Italia-Ro- 
mânia care, la invitația Grupului 
național român al Uniunii inter
parlamentar a făcut o vizită în 
țara noastră, a părăsit Capitala 
vineri diminațaj

Din delegații!) au făcut parte 
senatorii Pietro Vergani, Ugo 
Bonafini, deputății Gerardo Bi-

anchi, Walter Alini ți Costantino 
Costantini, secretarul . delegației.

O delegație a țării noastre, 
condusă de arh. Gheorghe Pavlu, 
directorul Institutului de studii 
și proiectări pentru construcții, 
arhitectură și sistematizare, a 
plecat la Geneva pentru a par-, 
ticipa la lucrările celei de-a V-a“ 
sesiuni a Comitetului O.5J.U. 
pentru locuințe, construcții și 
sistematizare.

In sala mică a Palatului Repu
blicii Socialiste România din Ca
pitală s-au încheiat vineri lucră
rile primului Congres național de 
gostroenterologie, organizat de 
Uniunea Societăților de științe 
medicale.

(Agerpres) i

„CONSTANTIN

BRÂNCUȘI"
ȘEDINȚA DE DESCHIDERE

SPORT • SPORT
ȘAH: Gheorghiu pe locul

VI

• Turneul Internațional de 
șah de la Winnipeg (Canada) 
s-a încheiat cu victoria marilor 
maestri Bent Larsen (Danemar
ca) și Klaus Darga (R. F. a 
Germaniei) clasați pe primul loc 
la egalitate, cu 6 puncte. Sahis- 
tul român Florin Gheorghiu, 
neînvins pînă în ultima rundă, 
a pierdut cu piesele negre Ia 
Larsen, ocupînd în final locul 
șase cu 4,5 puncte. Toate cele
lalte partide din ultima rundă : 
Yanofski — Kagan ; Benko 
Szabo ; Darga — Spasski 
Keres — Matanovici s-au 
cheiat remiză.

Iată clasamentul final : Lar
sen, Darga 6 puncte ; Keres, 
Spasski 5,5 puncte ; Benko

puncte; Gheorghiu. Szabo 4,5 
puncte ; Matanovicl 4 puncte ; 
Yanofski 3,5 puncte ; Kagan 0,5 
puncte.

garia), Basin șl Daneu (Iugo
slavia).

și 
în-

BASCHET: Alin Savu în 
selecționata Europei

• La tradiționalul festival 
baschetbalistic, care în acest an 
se va desfășura între 1 și 3 no
iembrie la Anvers, vor partici
pa echipele masculine Real Ma
drid, R. C. Malines și o selecțio
nată a Europei.

Din lotul selecționatei europe
ne alcătuit recent de federația 
internațională de baschet face 
parte și jucătorul român Alin 
Savu. împreună cu Zidek, Zedni- 
cek, Ruzicka (Cehoslovacia), 
Trontzos (Grecia), Mașini (Ita
lia), Gilles (Franța), Trams, Wi- 
chowskl (Polonia). Nytrai (Un-

NATAȚTE: A treia perfor
manță europeană din toate 
timpurile la 200 m liber

• In ziua a doua 
natelor de natație 
Germane, care se desfășoară la 
Berlin, sportivul Udo Poser a 
stabilit un nou record al țării 
sale în proba de 200 m liber, pe 
care a cîștigat-o cu performan
ța de 1’ 58” 9/10. Vechiul record 
era de 1’59” 2/10 și aparținea 
din anul 1965 lui Frank Wiegand. 
Rezultatul lui Poser este a treia 
performanță europeană din toa
te timpurile, după Ilicev 
(U.R.S.S.) — 1’57” 6/10 șl Hans 
Joachim Klein (R. F. a Germa
niei) — 1’ 58”.

a campio- 
ale R. D.

Vineri dimineața au început 
la Ateneul Român lucrările 
Colocviului „Constantin Brân- 
cuși**,  organizat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
și Uniunea Artiștilor Plastici, 
în colaborare cu Asociația In
ternațională a Criticilor de 
Artă.

La deschiderea colocviului 
au participat membri ai con
ducerii unor instituții cultura
le centrale, ai unor ministere 
și organizații obștești, acade
micieni, profesori universitari, 
critici și istorici de artă, ar
tiști plastici și alți oameni de 
artă, studenți ai institutelor 
de artă din țară, elevi și admi
ratori ai artistului.

Marele interes manifestat 
față de această reuniune este 
relevat de prezența la coloc
viu a numeroși specialiști re- 
putați din domeniile criticii, 
teoriei și istoriei artei, sosiți 
din mai multe țări ale Europei 
și Americii. Sînt prezenți, de 
asemenea, atașați culturali și 
de presă ai misiunilor diplo
matice acreditați la București, 
ziariști români și corespon
denți ai presei de peste hotare.

Președintele Uniunii Artiș
tilor Plastici, acad. ION JA
LEA, care a deschis ședința, 
POMPILIU MACOVEI, preșe-

dintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, acad. 
GEORGE OPRESCU, directo
rul Institutului de Istoria ar
tei al Academiei, criticul de 
artă DAN HAULICA, dl. 
JAQUES LASSAIGNE, pre
ședintele Asociației Internațio
nale a Criticilor de Artă au 
subliniat în cuvîntul lor rezo
nanța amplă pe care o cu
noaște în întreaga lume opera 
marelui sculptor, legătura in
disolubilă a acesteia cu arta 
și înțelepciunea poporului ro
mân, caracterul inimitabil al 
creației lui Brâncuși, creație 
ce stă la începutul unei noi 
faze a sculpturii, au elogiat iz
voarele din care a țișnit per
sonalitatea sa legendară și pe
renitatea acestei opere ge
niale.

După ședința de deschidere 
a avut loc un concert omagial 
susținut de orchestra simfoni
că a Radioteleviziunii. Lucră
rile colocviului se vor desfă
șura în continuare sîmbătă șt 
duminică, în sala mică a Pa
latului Republicii Socialiste 
România.

★

Filmul lui Gheorghi Natanson 
„Sora cea mare" (ca și piesa Iui 
Al. Volodin care constituie 
punctul de plecare al scenariu
lui) este un film meditativ, in 
care faptele, în ordinea lor di
rectă, sînt lăsate pe planul se
cund. Ceea ce trăiește pe ecran 
este reflectarea 
glodurile 
turile lor 
tatea lor. 
lancolie 
evenimentelor, 
răspîndind asupra lor o lumină 
difuză și revelatoare în același 
timp. Difuză pentru că reacțiile 
personajelor sînt adesea neaș
teptate ; ca în „noul val", ele 
nu răspund direct la stimulii 
exteriori, ci se stîrnesc în stra
turile mai profunde ale conști

entei, în zonele unde se naște și 
poezia. Revelatoare pentru că 
adevărul sufle
tesc se află toc
mai acolo, în a- 
cele straturi — 
motiv pentru 
care considera
rea lirică a vie
ții dezvăluie 
mai mult, e mai 
bogată în sub
stanță decît re
latarea ei o- 
biectivă. De aici 
zația de mare autenticitate ome
nească pe care o lasă „Sora cea 
mare".

Personajele lui Volodin se află 
în căutarea fericirii. E o temă 
de tradiție în literatura și arta 
rusă, și nu întimplător atmos
fera filmului, ca si a piesei, a- 
mintește de Cehov. întrebările 
care-și caută răspuns, acolo ca 
și aici, sînt aceleași : ce e feri
cirea ? care e drumul spre ea ? 
este cu putință atingerea ei ? 
și dacă este cu putință, este ne
cesară ? nu cumva tocmai dru
mul, tensiunea spre ideal, re
prezintă însăși fericirea ? Dar 
răspunsurile, sînt. în bună mă
sură, altele. Căci geniul melan
colic al lui Cehov situa proble
ma în sfera omului față în față 
cu el însuși, cu propriile lui nă
zuințe irealizabile. Autorii „So- 
rei celei mari" examinează re
țeaua de interdependențe care-1 
fac pe fiecare răspunzător și de 
fericirea altuia, descoperind una 
din principalele forme ale îm
plinirii umane în posibilitatea 
de comunicare, de raport sufle
tesc profund între oameni. Aici 
se află cheia relațiilor dintre 
cele două surori. Nadla și Lida,

acestora în 
oamenilor. în resor- 
lăuntrice, în sensibili- 
Un voal de nobilă me- 
acoperă concretetea 

estompindu-le,

tot de aici pornește desfacerea 
„triunghiului" Lida — Kiril — 
Șura, și tot din această idee se 
nasc germenii posibilei iubiri a 
Nadiei. Se descifrează, în modul 
în care „Sora cea mare" abor
dează dilema fericirii, optimis
mul funciar al relațiilor pe care 
socialismul le-a statornicit în
tre oameni, al înțelegerii și cor
dialității unanime care exclud 
singurătatea. E un optimism 
opus simplificărilor și declarati- 
vismului. un optimism conținut 
nu în „rezolvări", ci în însăși 
atitudinea personajelor față de 
problemele dramatice ale exis
tenței intime. In acest sens, fil
mul este profund contemporan, 
este o meditație despre azi.

Sub raport artistic, contribu
ția lui Gheorghi Natanson este 
esențială, regizorul operînd in
spirat cu discontinuitatea, 

vagul, cu 
zia poetică, 
subtextul. O at
mosferă de li
rism elevat plu
tește asupra fil
mului și nu
mai clteva sce
ne prea lungi, 
sau în care cu- 
vîntul are un 
rol prea esen

țial, o diminuează pe alocuri, 
amintind prea de-a dreptul de 
materialul dramatic inițial. 
Imaginea semnată de Valeri 
Vladimirov este de o inteligen
ță plastică remarcabilă, iar mu
zica lui Vladimir Cisteakpv o 
comentează cu discreție lirică.

Dar și acest film, ca și ma
joritatea producțiilor școlii cine
matografice sovietice, se spriji
nă în primul rînd pe actori, 
demonstrînd încă o dată — dacă 
mai era nevoie — că numai in
terprets de înaltă clasă pun în 
valoare, în film ca și în teatru, 
bogăția ideilor dramatice. Marea 
izbîndă este a Tatianei Doroni
na, interpreta Nadiei, cunoscută 
actriță de teatru (publicul ro
mânesc a putut-o vedea acum 
cîțiva ani într-un excelent 
spectacol cu „Puterea întuneri
cului"). într-un rol generos, 
bogat în nuanțe, actriță este 
de-a dreptul magistrală : forță 
dramatică și sensibilitate, puri
tate și tristețe expresivă. O în- 

. conj oară alți cîțiva interpreți 
foarte buni : Mihai] Jarov (U- 
hov), Tatiana Teneakovâ (Lida), 
Vitali Solomin (Kiril).

★

în aceeași ședință, Consi
liul General A. R. L. U. S. a 
ales ca președinte de onoare 
A.R.L.U.S. pe acad. C. I. Parhon. 
în funcția de președinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S. 
a fost ales prof. Mihail Roșianu.

(Agerpres.)
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In cadrul manifestărilor prile
juite de colocviul Brâncuși, vi
neri după-amiază, la Muzeul cj8 
Artă al Republicii Socialiste Ro
mânia, a avut loe vernisajul ex
poziției „Brâncuși" și al Expo
ziției- de pictură și sculptură 
contemporană.

Expoziția Brâncuși cuprinde o 
parte din creația marelui sculp
tor aflată în patrimoniul mu
zeelor din țara noastră. Printre 
lucrări, majoritatea aparținînd 
primelor sale etape artistice se 
află : „Cumințenia pămîntului", 
„Rugăciunea", portretul pictoru
lui Dărăscu, „Trei capete de co
pii", varianta celebrei „Domni
șoare Pogany", varianta „Săru
tului", opere de faimă mondială.

VARIETĂȚI PE GLOB

STAȚIE I
IDE RADIO
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Un cal- 
încît ar

Ceea ce, 
unul din 
ce poate

organizat 
muzică 
folclor, 
punin- 
cultura

O

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

SEBASTIAN COSTIN

ÎN CADRUL ZILELOR CULTURII 
SOVIETICE 

azi, 14 octombrie la cinematograful 
Republica din Capitală rulează

REGIA : G. POLAK
cu: Serghel Iurski, I. Burîghina.F. Luspekaev, A. Melnikov

URSUL''
V. (

București

OCHI NEGRI
Foto: Ștefan Weiss, 

Oradea

„BARCAGIUL 
TOAMNA"...

Foto : Ion Popescu, 
Ploiești

Opera română — GISELLE
— ora 19,30 ; Operetă — ANA 
LUGOJANA — ora 19.30 ; Tea
trul Național „I.L. Caragiale"
— Sala Comedia — CASTILI- 
ANA — ora 19.30; Sala Studio
— DOMNII GLEMBAY — ora 
19.30 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" — „LUCEAFĂRUL" 
ora 20 ; Sala Studio — KEAN
— ora 20,00 ; Teatrul de come
die — OPINIA PUBLICĂ ; Tea
trul „C. I. Nottara" — PETRU 
RAREȘ — ora : 19,30 ; Sala Stu
dio — JAGUARUL ROȘU — 
ora 20,00 ; Teatrul Giulești — 
OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19.30;

rai—an
mnffl

PASĂREA FHUNIX — cinema
scop

rulează la Patria (orala 12; 15;

Colonelu, 
octi ?

Surorile Dora 
Maria și Amparo 
Cadavid din locali
tatea Medellin (Co
lumbia) au realizat 
o static de radio e- 
misie cu programe 
destinate în exclu
sivitate femeilor. 
Stația funcționează 
in condiții perfecte 
din luna iunie 1966 
și difuzează pro
grame concepute 
astfel incit să spri
jine femeile in via
ta cotidiană, 
sprijinul 
cetățenilor 
lumbia an 
troduse 
care dan 
auditoarelor 
asupra drepturilor 
lor politice. Aceeași 
stafie a 
emisiuni de 
clasică si 
accentul 
du-se pe 
Columbian!.

Cu 
Uniunii 

din Co- 
fost in- 
emisiunl 
indicații 

sale

MARLENE DIN NOU PE SCENA. La 
63 de ani, Marlene Dietrich și-a făcut 
luni seara o strălucită reapariție pe scena 
teatrului „Lunt-Fontanne“ de pe Broad
way demonstrînd, după cum a comentat 
cronicarul ageniței U.P.I. că „alura și 
talentul nu au nimic de-a face cu vîrsta*.  
Timp de o oră și jumătate, celebra cântă
reață de origină germană, care a adoptat 
o poziție antihitlerist! în timpul celui 
de al doilea război mondial, a susținut 
singură un program de cîntece, între care 
au figurat celebrele meiodii ale reperto
riului ei, „Lola", „Johnny", „Lili Mar
lene", „La guerre est finie", interpretate 
în engleză, franceză și germană. Publicul 
newyorkez care i-a făcut o primire entu
ziastă a fost ineîntat, printre altele și de 
faptul că „deși are 63 de ani nu arăta să 
aibă mai mult de 35 de ani", 
trebuie să se recunoască, este 
cele mai plăcute complimente 
fi făcut, în special unei actrițe.

(Agerpres)

Cărți pentru
adolescenți

Am solicitat Editurii Ti
neretului să informeze citi
torii cu privire la cărțile pe 
teme educative în curs de 
apariție. Ne-a răspuns tov. 
GH. MARIN.

UN MATROZ ELECTRONIC, 
culator electronic atit de mic, 
putea intra ușor în sacul de voiaj al unui 
marinar, ar urma să facă din transatlan
ticul britanic „Elisabeth II**.  cel mai si
gur vas de pasageri aflat în prezent pe 
mări. Serviciile pe care ie va aduce cal
culatorul sînt impresionante: suprave
gherea mașinilor și semnalizarea even
tualelor avarii, analiza buletinelor meteo
rologice șl recomandarea vitezei celei 
mai potrivite și direcției celei mai bune 
pentru navigație, economisind combusti
bil in valoare de circa 70 lire sterline. 
Calculatorul ajută, de asemenea, la ali
mentarea celor 2 000 pasageri, ținînd so
coteala de rezervele de provizii din ma
gazii șl prevăzlnd necesitățile. In sfîrșit, | 
calculatorul aflat acum în stadiu de expe
rimentare, va ajuta la navigație recep- 
tînd semnalele sateliților și ocolind auto
mat obstacole de tipul lcebergurilor.

■
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18 ; 21,30), în programul viitor 
PROSTĂNACUL, Capitol (o- 
rele 9; 12; 15: 18; 20,45), Gri- 
vița (orele 15 ; 17,45 ; 20,30). 
Stadionul Dinamo (orele 19) 

REPUBLIKA SKID
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fe
roviar (orele 8;-W,30r -12,45; 
15,15; 17,45; 20.151," ExcdTsior 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15), Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

CINE CĂLĂREȘTE 
UN TIGRU ?

rulează la București (orele 
8.45; 11,15; 13.45; 16.15; 18,45;
21,15), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (ore
le 9; 11; 16; 18,15; 20,30).

FARAONUL — cinemascop — 
ambele serii

rulează la Tomls (orele 8,45; 
12,15; 15.45; 19,15), Melodia
(orele 8,45; 12,30; 16,15; 20).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD — cinema
scop—

rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Au
rora (orele 9; 11.15; 13,30: 16; 
18,30 20,45). Grădina Vitan 
(orele 19,30).

TRAI 
(orele

COPII

CINE E$T1 DUMNEATA 
DOMNULE SORGE 7

rulează la Lumina (orele 8,30; 
11,15; 13,45).

ATÎTA TIMP CIT VOI 
rulează la Lumina 
16,30; 18,45; 21).

PROGRAM PENTRU
DIMINEAȚA, PROCESUL DE 
LA VERONA

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

FILME DE DESENE ANIMATE 
rulează la Union (orele 18).

SE RĂRESC NORII — MAXIM 
GASPARIN - ROMANȚE, DE 
UNDE VIN COPIII - 1001 DE 
DESENE - PIATRA ȘI ROA
TA, EXPRESUL DE NOAPTE 

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

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE — cinemascop

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

SURCOUF. TIGRUL CELOR 
7 MĂRI — cinemascop —

rulează la Dacia (orele 7,30— 
21 în continuare). Miorița (o- 
rele 15,15; 17,45; 20,15).

O ZI NU TOCMAI 
NOROCOASA — cinemascop 

rulează la Buzeștl (orele 
15,30—18).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA 1

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

RECOMPEN8A *-  cinemascop

i
i

rulează la Centrai (orele 12; 
18).

COMISARUL X — cinemascop 
rulează la Colentina (orele 
18; 18.15: 20.3U).

sîmbătă 14 octombrie 1967

rulează la Bucegi (orele 16;
18,15; 20,30).

SINGUR PE LUME 
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30) Moșilor (orele 
15,30: 18; 20.30).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la Arta (orele 11,30; 
18; 20,30).

CANALIILE
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30) Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20).

SECERIȘUL RO$U
rulează la Vitan (orele 15,30; ■ io on 
18).

CUM SĂ FURI UN MILION — 
cinemascop

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

OMUL PE CARE-L IUBESC 
rulează la Munca fâreie 16;
18,15; 20.30).

DIMINEAȚA DEVREME 
rulează Ia Cosmos ferele 
15,30; 18; 20,30).

SPARTACUS — cinemascop — 
ambele serii —

rulează lâ Volga (orele 9,30; 
16,15; 19.45).

SUS MÎINILE DOMNILOR
POLIȚIȘTI 

rulează la Floreasca (orele 
16; 18,15; 20,30).

MARELE RESTAURANT — 
cinemascop

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

BUNICUL, KYLUAN 91 EU

tineretul

19,30
19,55

de seară, 
de viî“.

Vă așteptăm la ora 6 1 
Emisiune pentru fe
mei.

18,30 — La șase pași de o ex
cursie. Emisiune con
curs pentru 
școlar. 
Telejurnalul 
„La cules
Montaj folcloric.
Gala UNICEF. Spec
tacol de varietăți des
fășurat sub auspiciile 
Fondului. Internațio
nal al Națiunilor Uni
te pentru ajutorarea 
copiilor.

21,19 —- Teleenciclopedia.
22.15 — Filmul serial : Eva

datul
23,05 — Telejurnalul de noap

te.
23.15 — Telesport

20,15

I
I
I
I
I
I
I
I
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Pornind de la ideea proble
melor majore pe care le ri
dică pentru fiecare om, dar 
mai ales pentru tinerii în for
mare, aria in rapidă dezvol
tare a științelor și artelor, Ion 
Biberi selectează și comentea
ză în lucrarea sa „Univers* 1 — 
dialogurile purtate cu remar
cabile personalități culturale, 
artistice și științifice din țară. 
Volumul constituie o călătorie 
în lumea problemelor astro
nomiei, artelor, cosmonauticii 
și ciberneticii, a biologiei și a 
altor domenii ale științei și ar
tei, constituie implicit un în
demn spre o cultură multila
terală și solidă.

O carte care a și luat dru
mul tiparului este realizată de 
Galina Bădulescu. După cum 
arată și titlul („De bună voie 
și nesilit de nimeni...**)  lucra
rea se adresează tinerilor care 
încep să-și pună sau deja și-au 
pus problema căsătoriei.

Dan Bihoreanu, anunțat cam 
de mult în diverse publicații, 
precum și la radio și televizi
une, ne anunță că pune la 
punct ultimele pagini ale unei 
cărți intitulate, deocamdată, 
„Vă rog, scuzați 1“ Oricare ar 
fi titlul, trebuie să precizăm 
că volumul său este mult aș
teptata carte a „bunelor ma
niere". Prin intermediul unor 
personaje, aflate în situații 
din cele mai felurite, regula 
este sugerată discret, fără os
tentație.

Un alt volum în curs de de
finitivare, consacrat proble
melor de politețe, va apare sub 
semnătura autorilor Anca Bu
ran și Gheorghe Panco.

Precizînd că volumul anun
tat pe tema educației sexelor 
nu se realizează numai în 
scopul de a veni în ajutorul 
educatorilor, ci că se adresea
ză în modul cel mai direct și 
tinerilor — menționez că au
torii R. Dumitriu și S. lones- 
cu, cumulînd cunoștințe me
dicale și psihologice, discută 
o multitudine de probleme 
specifice vîrstei adolescenților 
și tinerilor pe planul modifi
cărilor biologice și psihice 
care concură, la formarea pa
siunilor și sentimentelor.

O carte care va stîrni.xcre- 
dem, un interes larg se anun
ță cea semnată de M. Stoian, 
intitulată „Rămîn părinții re- 
petenți ?“. Sînt puse în dezba
tere probleme de viață în le
gătură cu tinerii în a căror 
viață au apărut perturbări ce 
afectează comportarea lor în 
societate.
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.Tivkov,
împotriva R. D. Vietnam

30 membri ai Camerei

în cursul unei demon
strații de protest împo
triva războiului din Viet
nam, care a avut loc la 
universitatea „Barckley" 
din California și Ia care 
au participat 2 000 de 
persoane, 9 tineri ameri
cani și-au ars ordinele de 
încorporare. Este pentru 
a doua oară în cursul ul
timelor două săptămîni 
cind în incinta aceleiași 
universități tinerii ameri
cani își ard în public or
dinele de chemare.

Frații Graham, Robert 
și David, studenți austra
lieni au făcut cunoscut că 
„preferă să fie închiși de- 
cît să lupte în Vietnam". 
Ei au declarat unui mi
nistru australian că do
resc să se dedice unei 
munci umanitare în ori
care din țările în curs de 
dezvoltare, dar refuză să 
fie incluși intr-un contin
gent australian care să 
lupte pe pămintul Viet
namului de sud. Tatăl 
lor, Brian Mowbray, că
pitan de geniu, a apro
bat hotărîrea fiilor săi, 
considerînd că atitudinea 
Australiei în problema 
vietnameză este „cea mai 
tragică" din istoria țării

Indira Gandhi

• LA 13 octombrie a sosit 
la Sofia intr-o vizită oficia
lă, Indira Gandhi, primul 
ministru al Indiei. La sosire, 
înaltul oaspete a fost primit 
de Todor Jivkov, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și 
persoane oficiale.

In după-amiaza 
ziie, Indira Gandhi 
o vizită lui Todor 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R< P. Bulgaria.

Convorbirile iui Rey
la Paris

Președintele Comisiei 
Pieței comune, Jean Rey, 
care se află într-un turneu 
cu caracter protocolar în 
capitalele țărilor membre 
ale comunității, a fost 
primit joi de președintele 
Franței, generalul de Ga
ulle, de premierul Pompi
dou și de ministrul de 
externe, Couve de Mur- 
ville.

Angliei la Piața 
întrevederile lui Rey

După cum relatează agențiile 
occidentale de presă, în aceeași 
seară, luînd atitudinea împotriva 
declarațiilor lui Rusk, un număr 
de 30 de membri ai Camerei

întrevederile de la Paris, re
marcă observatorii politici, au o 
importanță _ deosebită, întrucît 
ele au loc într-un moment cînd 
Franța se pregătește să-și pre
cizeze poziția pe care o va a- 
dopta la apropiatul Consiliu Mi
nisterial al C.E.E. în problema 
aderării 
comună.

> cu conducătorii fracezi s-au re
ferit, printre altele, la cererea bri- 
laiiică și la modul de funcționare 
al noii Comisii unice a C.E.E.

Agenția France Presse amin
tește că poziția Franței față de 
intrarea Angliei în comunitate 
este cunoscută încă de la confe
rința de presă din 16 mai a pre
ședintelui de Gaulle. Astfel, la 
Paris se apreciază că accesul 
Angliei în Piața comună riscă să 
influențeze structurile Comuni
tății „celor șase". Se subliniază 
în acest sens dificultățile pe care 
le prezintă pentru „cei șase" slă
biciunea cronică a lirei sterline 
și calitatea ei de monedă inter
națională de schimb, precum și 
faptul că Anglia produce, ea sin
gură. mai mult cărbune decît toți 
membrii Pieței comune la un 
loc.
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• INTR-O cuvîntare rosti
tă în Essex, premierul brita
nic Wilson a declarat că e- 
conomia Angliei nu-și poate 
permite pierderea unui nu
măr important de ingineri, 
oameni de știință și tehnici
eni care emigrează în pre
zent în Statele Unite și Ca
nada, în număr de 6 20# a- 
nual. El a relevat că motivul 
principal al acestui „drenaj 
de inteligență" îl constituie 
faptul că persoanele cu înal
tă calificare nu capătă o po
ziție corespunzătoare în in
dustria britanică.

X.

La Santo Domingo zvonurile s-au înmulțit. In cocioabele 
supraaglomerate ale cartierelor sărace ca și în vilele luxoase de 
pe străzile calme, locuite de protipendadă, răzbat ecouri ale 
neliniștii orașului. Unora li se pare iminentă o nouă lovitură 
de stat a dreptei. Se afirmă cu insistență că militarii ar inten
ționa să intre în scenă pentru a înlocui actualul regim socotit 
de ei insuficient de „eficace". Oficialitățile dezmint zvonurile 
cu o perseverență notabilă. Președintele Balaguer a socotit ne
cesar să intervină personal, subliniind că „nu există condiții 
pentru o lovitură de stat"

Oare dreapta și-a retras creditul acordat lui Balaguer ? „Ro- 
mano-catolic fervent și ascetic" — scria ECONOMIST — „Ba
laguer s-a dovedit a fi surprin zător de abil și de dîrz în mane
vrarea opoziției". Este adevărat, „mișcarea constituționalistă" a 
fost parțial scindată, unii lideri ai Partidului Revoluționar Do
minican preferind posturi bine retribuite decît continuarea 
luptei în condiții grele. Municipalitatea din Santo Domingo — 
controlată de opoziție — se zbate în dificultăți provocate de o 
modificare a legislației fiscale. Salariile funcționarilor n-au pu
tut fi plătite timp de trei luni: Balaguer a manevrat fățiș îm
potriva forțelor democratice, părăsind rolul de „mediator" pe 
care a încercat să și-l atribuie la instalarea în palatul prezi
dențial. El n-a mai mizat pe cartea unei îndoielnice neutrali
tăți, ci și-a afirmat cu claritate crescîndă poziția sa similară cu 
a dreptei. Extremiștii de dreapta nu sînt, totuși, mulțumiți. Ei 
ar dori să-l readucă la putere pe faimosul Wessin y Wessin, 
căruia dominicanii îi spun „măcelarul de la San Isidro", adu- 
cîndu-și aminte de vărsările de sînge provocate de escadrilele 
comandate de general. Oamenii de încredere ai lui Trujillo (re- 
întorși în țară) nu se mai resemnează cu rolul de spectatori în 
viața politică. Dreapta încearcă să avertizeze Washingtonul 
asupra posibilității unei noi explozii a nemulțumirilor popu
lare („jumătate din populația adultă din capitală este fără lu
cru, proporția atingînd 9Oe/o în unele din centrele mai sărace" 
— scrie ECONOMIST). Oamenii aceștia care suferă, aceiași 
care au biruit cu doi ani în urmă tancurile reacțiunii, nu pot 
îndura la nesfîrșit mizeria și represiunile. De teama lor, dreap
ta revendică instalarea unui om „forte" la conducere.

Washingtonul ar dori să evite implicarea sa într-o nouă afa
cere compromițătoare. Cei 900 de slujbași ai ambasadei 
S.U.A. (dublu decît în 1965) plus experții misiunii militare, se 
străduiesc să asigure cel puțin o liniște aparentă. „Ambasa
dorul american conduce echivalentul unui guvern în miniatură 
cu zeci de consilieri americani care instruiesc serviciile armate 
și care participă la afacerile aproape ale tuturor agențiilor gu- 
vernamentale-cheie" — relata tot ECONOMIST. Fostul pre
ședinte Juan Bosch (care, la timpul său, a dus o politică de 
apropiere față de S.U.A.) descrie situația astfel: „Toate insti
tuțiile guvernamentale, civile și militare se află sub controlul 
direct al consilierilor nord-americani, care acționează în con
formitate cu interesele politice ale Statelor Unite".

Supraviețuirea guvernului lui Balaguer sau înlocuirea lui 
printr-o junta militară/depinde,.în mare măsură, de calculele 
Washingtonului. Zvonurile care plutesc în atmosfera orașului 
întrețin neliniștea. Dar mi-i vorba doar de zvonuri și de dez
mințirile care le însoțesc invariabil; Climatul politic se înrău
tățește la Santo Domingo, pentru că politica antipopulară pro
voacă o adîncă nemulțumire și pentru că cartierele sărace care 
au cunoscut zile de libertate și demnitate nu pot accepta să 
trăiască în condiții de temniță...

EUGENIU OBREA

Un purtător de cuvînt ame
rican, citat de agenția United 
Press International, a declarat 
joi că numărul total al pierde
rilor înregistrate de trupele a- 
mericane în Vietnamul de sud 
din ianuarie 1961 pînă în oc
tombrie a.c. se cifrează la 
102 043 oameni. Dintre aceștia 
13 736 au fost uciși, 87 525 ră
niți și 782 au fost dați dispă-

Reprezentanților au cerut 
încetarea bombardamentelor

Secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, a ținut joi o conferin
ță de presă la Washington în care a afirmat că Statele Unite vor 
continua escaladarea războiului din Vietnam. Declarațiile sale au 
fost interpretate ca un răspuns dat de administrația Johnson cri
ticilor tot mai numeroase împotriva politicii S.U.A. în Vietnam 
venite atît din partea unor personalități politice americane cit și 
a unor politicieni din țări aliate cu S.U.A.

Amenințarea
din umbră

Reprezentanților, au dat publici
tății o scrisoare adresată preșe
dintelui Johnson în care cer să 
se pună capăt bombardamente
lor asupra Republicii Democrate 
Vietnam. Seipnataxitscrisorii și-au 
exprimat îngrijorarea față de 
escaladarea continuă a războiului 
din Vietnam care riscă să aibă 
„urmări catastrofale" și au subli
niat că după părerea lor înce
tarea bombardamentelor „oferă 
cele mai bune perspective spre 
a se deschide calea unei rezolvări 
raționale și pașnice a tragicului 
conflict vietnamez". Senatorii 
William Fulbright și Jacob Ja
vits, au declarat în Senat că este 
timpul să se ia în considerație a- 
doptarea unei rezoluții care să 
înlocuiască „mandatul perimat" 
din 1964 cînd Congresul a acor
dat puteri depline președintelui 
Johnson în ce privește războiul 
din Vietnam. Un alt senator, 
Edward Brooke, a cerut înceta
rea bombardamentelor asupra 
R.D. Vietnam subliniind că aceas
ta ar putea să ducă la tratative 
și eventual la pace". Senatorul 
Vance Hartke, care a luat cu- 
vîntul la o reuniune a Consiliu
lui directorilor Camerei de Co
merț din statul Indiana, a pro
testat împotriva escaladării răz
boiului din Vietnam, declarînd 
că acest război costă Statele U- 
nite 30 miliarde dolari pe an, 
bani care ar trebui cheltuiți mai 
bine pentru realizarea unor pro- , 
grame de dezvoltare în interio
rul S.U.A;

• • • • • •••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••

• PREȘEDINTELE celei de-a
22-a sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U.,.Corneliu Mănescu, _ _____ ___ ______
a primit vinerii pe generalul se anunță că redactarea în pri- 
Josepli Ankrah, _ . “ ' '
Consiliului Național de 
re din Ghana, care i-a 
vizită protocolară.

președintele 
elibera- 
făcut o

• POSTUL de radio Conakry 
a anunțat că trei avioane por
tugheze au pătruns în spațiul 
aerian al Guineei și au mitra
liat un saț situat la 40 km de 
frontiera cu Guineea portughe
ză. în timpul atacului aerian au 
fost ucise 11 persoane, între 
care două femei și cinci copii. 
Din 1965 avioanele portugheze 
au violat de 7 ori spațiul aerian 
al Republici Guineea, mitrali- 
ind diferite puncte populate ale 
țării. - - -«•<- ' ■,............

• PREȘEDINTELE Republi
cii Yemen, mareșalul Abdullah 
al-Sallal, a format un nou gu
vern în care deține portofoliile 
de prim-ministru și ministru al 
afacerilor externe, anunță agen
ția France Presse, reluînd o ști
re difuzată joi seara de postul 
de radio Sanaa, captată la Aden.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I București. Piața „Scînteii*.  Abonamen tele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoril voluntari din într eprinderi $1 instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteil'

• CUNOSCUTUL critic șl is
toric în cinematografie, Geor
ges Sadoul, a încetat din viață 
vineri dimineața la Paris, în 
vlrstă de 63 de ani.

Recepție 
oferită

de șeful 
delegației
române

NEW YORK 13. — Trimisul 
special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Șeful delegației româ
ne la cea de-a XXII-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor-externe, a oferit 
joi seara o recepție în cinstea 
președintelui Adunării Generale, 
Corneliu Mănescu.

La recepție au participat nu
meroși conducători ai delegații
lor, participante la actuala sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U., 
precum și reprezentanți perma- 
nenți ai statelor membre ale 
O.N.U.,, membri ai delegațiilor, 
președinții comitetelor principale 
ale Adunării Generale.

Au luat, de asemenea, parte 
C. V. Narasimhan, Jose Rolz Be
nnett, B. Turner, A. Nesterenko, 
Jiri Nosek, David Vaughan, Myer 
Cohen, secretari generali adjuncți 
ai O.N.U., și alte oficialități ale 
Secretariatului O. N. U., precum 
și reprezentanții unor instituții 
specializate ale Națiunilor Unite. 
Au fost de față ziariști și cores
pondenți de presă acreditați pe 
lingă O.N.U.

Din partea României au parti
cipat Gheorghe Diaconescu, am
basador, reprezentant permanent 
la O.N.U., și alți membri ai dele
gației române, precum și Cornel 
Bogdan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Washing
ton.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

• DUPĂ CUM relatează a- 
genția Reuter, la Atena s-a dat 
publicității un comunicat în care 
mă formă a proiectului unei noi 
Constituții a Greciei, hotărîtă de 
guvernul militar, a fost termi
nată. Acest proiect prevede pu- 

,grieri sporite pentru organele 
• “executive și o reducere substan

țială a numărului deputaților. 
Proiectul noii Constituții va fi 
apoi prezentat spre examinare 
guvernului care urmează să 

~ fixeze data „referendumului" 
pentru aprobarea noii Constitu
ții.

• IN 28 de departamente ale Franței au avut loc joi demons
trații ale țăranilor francezi, care cer guvernului să ia o serie de 
măsuri eficace în sprijinul exploatărilor de pămint mici și mij
locii. In departamentele din centrul țării și regiunea de sud-vest. 
manifestanții au întrerupt circulația pe șosele. In departamen
tul Indre a fost iutreruptă în unele locuri și circulația pe căile 
ferate. In departamentul Gironde și la Renuos au fost între
rupte liniile telefonice. In fața prefecturii din această localitate, 
manifestanții au organizat „pichete de supraveghere", în timp 
ce o delegație a remis autorităților o petiție cu revendicările ță
ranilor.

(Urmare din pag. 1) 

trecută sub puterea sa și-a mă
rit efectivul ajungînd pînă la 
83.000 de căști în timp ce 
locuitorii orașului nu depă
șeau numărul de 15 000. Fre
deric al II-lea, care a fost 
un demn urmaș al „regelui- 
sergent" a multiplicat „scufi
țele de fier" pe spinarea celor 
150.000 de oameni ai statului. 
Țara a fost secătuită, popu
lația decimată. într-un cîntec 
popular născut în războiul de 
șapte ani anonimul versifica
tor adresa „o rugăciune pen
tru pace" lui Frederic, „mîn- 
drul monarh", nu lipsită de 
semnificații. Epistola poetică 
descriind „țara goală și devas
tată" încheia cu o tristă iro
nie" și mi-e frică să continui". 
Și cu o asemenea ilustră des
cendență era firesc ca Pots- 
dam-ul să devină fieful Kaise- 
rului, al cancelarului sîngeros 
și al tiranului cu mînă de fier 
oare a fost Bismarck. Căci, 
după ce orașului timpul i-a 
luat privilegiul de a fi rezi
dența statală rămînînd doar 
locul de reședință al garnizoa
nei, el s-a dezvoltat în două 
planuri antagonice : lumea bo- 
gaților rentieri, a ofițerilor su
periori în retragere — lumea 
care-și revendica descendența 
militaristă — și cealaltă lume 
a muncitorilor, a meseriașilor, 
a țesătorilor, a postăvarilor, 
lumea pe care o revendica 
istoria la timpul său viitor. 
Era lumea care-1 născuse și 
pe Karl Liebknecht, cel care 
— sugestiv preludiu al vii
toarelor victorii ale proletari
atului german — în 1912 câș
tigase detașat bătălia alegeri
lor aici în acest fief al Kaise- 
rului.

- Istoria s-a derulat apoi gră
bită, nerăbdătoare. Potșdamul 
devenind orașul în care la 
2 august 1945 s-a semnat con
venția prin care se declara 
solemn că „militarismul și 
nazismul german vor fi nimi
cite... viața politică a Germa
niei se va reorganiza pe bază 
democratică".

stăzi drumul spre Pots
dam nu trece pe sub 
arcul porții (celebre) 

Brandeburg ci ocolește pe 
autostrada de centură, Berli
nul, cale de peste 40 de km. 
De la Babelsberg drumul lasă 
în stînga punctul de intrare 
în Berlinul de vest, trecînd 
apoi de studiourile de film 
DEFA, intrînd într-o zonă de 
verdeață dominată de o pă
dure de pini. Ciudată senzație 
încearcă călătorul într-o du
minică ploioasă de toamnă : 
clădirile baroce temeinic în
fipte în pămînt și-nghesuite 
totuși, cu demnitate, sînt prin 
culorile lor inițiale vii, invo
lute*  acum, pînă la pastel, 
supuse decolorării de frigidul 
soare nordic. Și ciudată rotire 
are astăzi orașul : Cecilienhof 
și Sans-Souci sînt cei doi pi
voți pe care istoria i-a selectat 
și impus ca o morală iminentă 
a unei legende dramatice. 
Sans-Souci, ambiția de a face 
— proba geniului constructiv 
german și nu departe de pala
tul care voia să rivalizeze cu 
Versailles, întinsa grădină en
glezească, unde șade (aparent) 
ca un modest hotel turistic 
helvet, Cecilienhof.

Sans-Souci. Este poate ma
rea surpriză a orașului. Mai 
ales toamna cînd plouă. Și. 
cerul este jos. E una din

Lansarea unei rachete
cosmice în U.R.S.S

După cum transmite agenția TASS, la 12 octombrie, în 
Uniunea Sovietică a fost lansată o rachetă cosmică, purtînd 
o „sondă cosmică verticală". Ultima treapfă a rachetei pur
tătoare a ridicat aparatul la o înălțime de 4 400 kilometri. 
Lansarea sondei cosmice verticale a avut drept scop stu
dierea în continuare a straturilor superioare ale atmosferei, 
ionosferei, a Pămîntului și spațiului cosmic circumterestru, 
prin metoda sondării verticale. ■ ~

Este pentru prima dată, precizează agenția, cînd se efec
tuează cercetări complexe la înălțimi atit de mari, fapt care 
prezintă o deosebită importanță științifică.

• INTR-UN comunicat oficial, 
dat publicității joi la Londra, se 
arată că ministrul britanic pen
tru Commonwealth, George 
Thomson, este gata să-l întil- 
nească luna viitoare la Salisbu
ry pe primul ministru rhodesian 
Ian Smith. Se precizează că 
Thomson va vizita Salisbury în 
zilele de 8 și 9 noiembrie pen
tru unele consultări cu Humph
rey Gibbs, guvernatorul brita
nic al Rhodesiei.

• MINISTERUL Educației din 
Salvador a concediat peste 
20 000 de profesori din școlile 
publice, declarînd neconstitu- 
țională o grevă declanșată de 
aceștia în sprijinul cererilor de 
mărire a salariilor. 

minunile rococoului ; o inspi
rată infuzie mediteraneană cu 
cer înalt și senin în ambiția 
de a proiecta colosal, etern 
durabil, propriu spiritului a- 
cestor pămînturi. Gestul edi
ficării lui s-a datorat unei 
fericite infidelități a fiului 
față de memoria tatălui. Nu 
e aici o banală găselniță ga
zetărească ci însăși recunoaș
terea publică a acestei nere- 
cunoștințe: „Potsdam a fost 
o vizuină mizerabilă în care 
a trăit tatăl meu“ — scria 
Frederic al II-lea lui Henri 
de Catte, mărturisindu-i apoi 
că a ales planurile celor mai 
frumoase construcții din Eu
ropa și mai cu seamă din

Italia. Dacă ambiției de a fi 
la Potsdam egal semenilor săi 
princiari, locatari ai Versai- 
lles-ului, i se datorează ordo
nanța ministerială din 13 ia
nuarie 1745 de a „construi 
o casă de plăcere la Potsdam" 
în schimb geniul edificării 
palatului trebuie restituit lui 
Georg Wenzeslans von Kno- 
belsdorff, care a supraviețuit 
prin această capodoperă arhi
tecturală a acelui mecena 
de os domnesc, devenit fidel 
mai tîrziu spiritului belicos al 
tatălui. Cînd vorbesc armele 
amuțesc muzele... Dar pînă la 
surlele războinice palatul era 
de mult edificat (1847) iar 
printre locatari săi celebrii, 
Voltaire se amuzase probabil

Potsdam : Sanssouci
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Zbor in...

zmeu
• IN programul manifestă

rilor cultural-sportive care 
vor avea loc pe rîul Mosco
va cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a 
fost inclus și zborul omului 
cu ajutorul unui zmeu. Ori
ginalul aparat de zbor a fost 
construit de un grup de spe
cialiști condus de tinărul in
giner Alexandru Kazionii. 
Zmeul are greutatea de 15 
kilograme și o stabilitate de
osebită în timpul zborului. 
Decolarea cu ajutorul lui se 
face de pe apă pe schiuri 
nautice, dar constructorii in
tenționează să înlocuiască a- 
cest sistem cu o carlingă din 
material plastic și să adapte
ze Ia zmeu și aparate care 
să-1 facă manevrabil.

din plin în limbajul său, aici 
esopic, de țepenele apariții ale 
mai marilor garnizoanei. Iți 
mărturisesc poate chiar pereții 
încăperii în care a locuit, 
agrementați cu splendide bi
belouri decupate din fabulele 
altui mare spirit galic care a 
fost La Fontaine.

Cecilienhof — A fost ulti
mul castel construit la Pots
dam, la începutul acestui se
col. Fără fațade spectaculoase 
(cînd treci poarta grea ochiul 
descoperă cu uimire o casă 
de cîmpie englezească sau 
poate te-ai aștepta să-ți iasă 
în față un hotelier din țara 
cantoanelor) castelul îți dă 
impresia de trainică casă bur
gheză. Cu 176 de săli, însă. 
Cu un singur locatar Wilhelm 
von Hohenzolem, ultimul 
prinț moștenitor german. Dar 
și suita sa alcătuită (inclusiv 
personalul de serviciu) din 
cîteva sute. Cînd șandramaua 
hitleristă pleznea pe la înche
ieturi, era în martie 1945, 
ultimul os domnesc și-a luat 
catrafusele și calabalîcul cău- 
tînd un adăpost mai sigur 
pentru augusta sa făptură. 
Cam asta-i toată povestea! 
După aceea a început însă 
istoria. In iulie 1945, cînd 
parcul englezesc întins pe cî
teva hectare respira umbros 
în pasagera caniculă germană, 
în salonul alb, din dreapta 
intrării, soseau cele trei dele
gații ale marilor puteri. Și de 
atunci grupurile de turiști res
piră în schimbul unei mărci, 
aerul acestei reședințe istorice 
de mai bine de două săpită- 
mîni. Sala mare, căptușită cu 
lambriuri de stejar, a conferin
ței, se află și astăzi în dispune
rea pe care a avut-o în zilele 
verii lui *45 t Cu tradiționala 
masă rotundă, cu looul echi
pei de stenografi, cu lojile 
presei la care poți ajunge ur- 
cînd scara interioară de stejar, 
și de unde a urmărit lucrările 
conferinței, trimisul special al 
unui ziar american, gazetarul 
atunci, președinte mai apoi, 
al Statelor Unite ale Americii, 
John F. Kennedy. Nu departe 
de Cecilienhof în același parc 
englezesc se află muzeul mili
tar. Firul de păianjen a acope
rit gurile tunurilor expuse în 
afara clădirilor. Și de departe 
răzbate spre tine cîntecul, 
vechiul vals de dragoste berli- 
nez, care se aude în această 
zi ide odihnă dintr-un restau
rant.

Consiliul Executiv al 
U.N.E.S.C.O. a examinat 
în ședință plenară moda
litățile de aplicare a 
Convenției de la Haga 
pentru protecția bunurilor 
culturale în caz de con
flict armat din Orientul 
Mijlociu.

La propunerea reprezentantu
lui Italiei, Consiliul a aprobat 
crearea unor organisme de con
trol pentru aplicarea convenției 
și a autorizat pe directorul gene
ral al U.N.E.S.C.O. să întreprin
dă demersurile necesare.

Reprezentanții Republicii Ara
be Unite, Izraelului și Libanu
lui, care sînt membri ai Consi
liului Executiv U.N.E.S.C.O., 
au votat în favoarea acestor mă
suri.

In intervenția sa, reprezentan
tul permanent al Republicii So
cialiste România, V. Lipatti, a 
sprijinit propunerea prezentată 
de reprezentantul Italiei și a 
subliniat semnificația acordului 
intervenit între părțile direct 
interesate.

★
Comisia programului a anali

zat la rîndul său hotăririle recent 
adoptate de O.N.U. și alte insti
tuții specializate privitoare la 
U.N.E.S.C.O. Reprezentantul 
României, acad. Andrei Oțetea, 
a subliniat importanța rezolu
ției privind folosirea resurselor 
umane, pe care E.C.O.S.O.C. a 
adoptat-o la a 43-a sesiune a 
sa.


