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Tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, a primit 
miercuri, 18 octombrie, pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Chile în Republica Socialistă 
România, Miguel Serrano Fer
nandez, la cererea acestuia.

Ambasadorul chilian a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din par
tea președintelui Republicii 
Chile, Eduardo Frei Montal- 
va.

Cu această ocazie a avut 
loc o convorbire cordială.

Primirea de către președintele 

Consiliului de Stat, Chivu Stoica

cauze

f—.............. 1 ■ 1
Un frumos succes 
al fotbalului românesc!

RAPID s-a comportat strălucit și a învins, în a 
doua manșă, cu 3—0 pe Trakia Plovdiv, calificîn- 
du-sc ÎN TURUL URMĂTOR AL COMPETIȚIEI 
CONTINENTALE „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI".

are

scleroza

investi

țiilor ?

Planul „anual“ 

din trimestrul III 

'Materiale potrivite 

în locuri nepotrivite

Toamna grea 

a adăposturilor 

de iarnă

în acest an, cooperativele a- 
gricole din regiunea Suceava 
și-au prevăzut investiții sporite 
pentru extinderea irigațiilor, ridi
carea a noi construcții, procura
rea de mașini și utilaje, creșterea 
efectivului de animale etc. Nu
mai pentru construcții, volumul 
investițiilor planificate la înce
putul anului se cifra la 67 mili
oane lei din care cele din fon
duri proprii reprezentau circa 
trei pătrimi. Care este stadiul lor 
după trei trimestre parcurse ? La 
Uniunea regională a cooperative
lor agricole de producție ni se 
pun în față două planuri. în- 
tr-unul sînt centralizate — și a- 
poi defalcate pe destinații — 315 
obiective. în cel de-al doilea, sînt 
supuse operațiilor aritmetice 
doar 186 obiective. Cum se ex
plică acest lucru ? Primul a fost 
întocmit, cum de obicei se întoc
mește un plan : înaintea perioa
dei al cărui obiectiv este. Pe la 
sfîrșitul lui august trecut, Uniunea 
regională a cooperativelor agrico
le, considerînd că nu toate obiec
tivele propuse sînt oportune — 
în unele locuri lipsind chiar și 
posibilitățile de realizarea lor-r 
a hotărît restructurarea planului. 
Dar și acest al doilea plan — ca 
și primul — s-a întocmit din bi
rouri, ceea ce îl și definește nu
mai ca o „operă" pentru sertare 
pentru că la întocmirea lui nu 
au fost analizate cu destulă

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Ii-a)

Citiți în pag. 5

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba 
prim ministru al Guvernului revoluționar 

al Republicii Cuba

TELEGRAMĂ

GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL MIROSLAVA-IAȘI. — Viitorii mecanizatori iau cunoștin
ță cu cele mai moderne mașini agricole
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BINEVOITOARE
SUGtHAM!

Te întimpină de la intrare 
o atmosferă rigidă, ursuză, 
de loc primitoare. Și ai, chiar 
de la ușă, o tresărire interioa
ră de spaimă că ai și călcat 
regulamentul: „Cititorii nu 
pot intra in sală cu : ..." ; „Nu 
răspundem de obiectele de 
valoare...". Sau: „Fumatul 
strict INTERZIS!“. Ca și 
cum n-ar fi de ajuns firma 
de la intrare — Biblioteca 
Centrală de Stat — ca să știe 
omul unde a intrat. Dar in
scripțiile severe te avertizează 
mereu, te urmăresc la tot pa
sul, și pe săli, și în săli, și pe 
mese, și la uși, incit îți vine 
să întorci capul cu vinovăție, 
simțindu-te parcă arătat cu 
degetul : „Fumatul strict in
terzis ! CONTRAVENLENȚ1- 
LOR...“. Sau plăcuțele albas
tre, mai discrete, chipurile, 
dar tot atît de intransigente : 
„Intrarea cititorilor oprită". 
O dată, de două ori, de trei 
ori — de cite ori ? „Accesul 
permis exclusiv în interes de 
serviciu"... De ce nu „vă ru
găm" ? De ce nu „vă invi
tăm" ? Modul de comportare 
într-o bibliotecă poate fi și

sugerat, nu neapărat răstit. 
„Intrarea în sala aparatelor 
STRICT INTERZISA". Insă 
în sala aparatelor tot se intră, 
cînd dai bună ziua, cînd soli
ciți bucățile, cînd se termină 
banda, cînd îți iei înapoi per
misul. Și atunci singurul rost 
al inscripției este să stea agă
țată pe ușă și s-o vezi înfip
tă acolo tot timpul audiției, 
și să nu-ți mai poți dezlipi 
privirile de pe ea, de parcă 
cine știe ce te așteaptă din
colo...

Atitudinea aceasta, o fi ea 
în limitele vreunui regula
ment, dar dezvăluie ceva mai 
mult, imprimă o notă de bă
nuială, de neîncredere în bie
tul cititor. Acesta se furișează 
timid pe coridoare, se strecoa
ră pe lingă pereți, se grăbeș
te să scape mai repede de 
amenințarea iminentă. Dar în 
sala de lectură dă peste alta : 
„...STRICT INTERZIS 
Oare s-o fi întîmplat vreodată 
ca cineva, aflat într-o sală de 
teatru, să-și aprindă țigara în 
timpul spectacolului ?

Mă gîndesc că ar trebui 
poate să avem mai multă gri

jă de liniștea sufletească a 
omului modern, avertizat în- 
tr-una de culoarea roșie a sto
pului, și de „NU rupeți flo
rile, „NU căleați iarba!“ sau 
„NU atingeți cu mina obiec
tele expuse!“.

Ne învîrtim dezorientați, 
intimidați, descurajați, printre 
plăcuțe avertizoare care ne 
duc de mină ca pe niște co
pii. Am dori ca măcar aici, 
în acest mare lăcaș de cultu
ră, aflat în mijlocul vacarmu
lui veșnic nesătul din centrul 
Bucureștiului, să găsim o oa
ză de liniște, un prilej de re- 
confortare, odihnindu-ne pri
virile nu pe literele colțuroase 
ale interdicțiilor, ci pe îndem
nuri mai binevoitoare : „BINE 
AȚI VENIT", „VĂ DORIM 
audiție plăcută", „Vă rugăm 
să RESPECTAȚI liniștea 
celor din jur". Măcar aici 
n-am vrea să fim tratați ca 
niște contravenienți în deve
nire, ci pur și simplu ca niște 
oaspeți.

D. MATAItA

® Cronica meciului de FĂNUȘ 
NEAGU

O Cronica pauzelor de ADRIAN 

PĂUNESCU

Am aflat cu profundă durere despre moartea eroică a to
varășului Ernesto Che Guevara, revoluționar înflăcărat care 
a adus o contribuție de seamă la victoria revoluției cubane 
și a închinat întreaga sa viață luptei pentru cauza socialis
mului, libertății și independenței popoarelor.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, vă rog să primiți expresia sincerei noastre compasi
uni în legătură cu această grea pierdere.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit miercuri la amiază, la 
palatul Consiliului de Stat, pe 
primul ministru al Republicii 
India, Indira Gandhi.

La primire au participat 
Constanța Crăciun, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Mihai Marin, adjunct al minis

trului afacerilor externe, Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul Ro
mâniei la New Delhi.

Premierul indian a fost în
soțit de Rajeshwar Dayal, se
cretar pentru probleme externe 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne, P. N. Haksar, secretar 
al primului ministru, Amrik 
Singh Mehta, ambasadorul In
diei la București.

între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România și primul ministru al 
Republicii India a avut loc o 
convorbire cordială.

Dejun oferit de 
președintele Consiliului de Stat

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, și so
ția, au oferit miercuri, în sa
loanele Consiliului de Stat, un 
dejun în onoarea primului mi
nistru al Republicii India, In
dira Gandhi.

Au luat parte Constanța 
Crăciun, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Ion Cosma, 
Athanase Joja și Ludovic Ta
kacs, membri ai Consiliului de 
Stat, Mihai Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, Constantin Scarlat,

ministrul industriei chimice, 
George Macovescu, prim-ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, Aurel Ardelea
nu, ambasadorul României la 
New Delhi, și alte persoane 
oficiale.

Au participat, de asemenea. 
Rajeshwar Dayal, secretar 
pentru probleme externe în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
P. N. Haksar, secretar al pri-

(Continuare în pag. a V-a)

Banchet oferit de primul ministru ai Indiei 
in onoarea președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

Primul ministru al Republi
cii India, Indira Gandhi, a o- 
ferit miercuri seara un banchet 
în saloanele Casei Centrale a 
Armatei în onoarea președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer.

Au luat parte Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, 
Mihai Suder, ministrul econo
miei forestiere. Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor pentru 
industria chimică și rafinării, 
George Macovescu, prim-ad
junct ai ministrului afacerilor 
externe, Aurel Ardeleanu, am
basadorul României în India, 
reprezentanți ai . conducerii 
unor ministere și alte instituții 
centrale, oameni de știință și 
cultură, generali și alte per
soane oficiale.

Au participat, de asemenea,

Rajeshwar Dayal, secretar pen
tru probleme externe în Mi
nisterul Afacerilor Externe. 
P. N. Haksar, secretar al pri
mului ministru, Amrik -Singh 
Mehta, ambasadorul Indiei la 
București, S. Ramaehandran, 
secretar adjunct în Ministerul 
Comerțului, J. S. Mehta, secre
tar adjunct în Ministerul Afa
cerilor Externe, S. Bikram 
Shah, șeful Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
K. Natwar Singh, director al 
Secretariatului primului minis
tru. și alte persoane oficiale 
care însoțesc pe premierul in
dian în vizita în țara noastră.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București."

în timpul banchetului, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială. Indira Gandhi și Ion 
Gheorghe Maurer au rostit 
toasturi.

(Agerpres)

CULTURA

•ȘI CULTUL PREFEȚEI

disocieri

O convorbire auzită în troleibuz :
— Știi, băiatul meu a venit ieri, în a 

treia zi de școală cu un doi! Nu știu 
ce să mă mai fac cu el. Mi se pare că e 
ascultător, dar constat că nu este, de 
vreme ce ia o astfel de notă în primele 
ore !

— Ciudat, însă și al meu a venit cu 
un trei de ți-e mai mare dragul ! 
Explicația : în primele ore „cunoștința"

cu noile obiecte de studiu s-a desfă
șurat cam așa : „Copii, pentru lecția 
viitoare citiți prefața manualului 
după care vom învăța anul acesta. 
Trebuie să cunoașteți bine cu ce se 
ocupă obiectul disciplinei noastre".

O amintire : Seminar la lingvistică, sau 
teoria literară, sau... orice altceva 
(studenții pot să confirme). Discuții 
pe puncte : de la simplu la complex 
Despicarea definiției în două, în pa
tru, în șase. La fel ia lingvistică, la 
fel la teoria literaturii, la fel la eco
nomie politică.
Seminarul nu este altceva decît o 
lectură în cor a prefeței, a „Introdu
cerii în... (Se mai predă la filologie 
acest curs : „Introducere în teoria 
literaturii"?! De ce nu, de-a dreptul 
„Teoria literaturii" sau mai știu eu 
ce, și de ce „Introducere..." !

Mi-amintesc că și Lingvistica avea o 
„Introducere").
O constatare : Consult din pură curiozi

tate o serie din „Colecția școlarului".

Găsesc texte cunoscute, din clasici. în 
școală se predau. Acasă sînt cu si
guranță în bibliotecă. Părinții nu 
se poate să nu fi auzit de ei. Nu 
există volum fără „prefață", „studiu 
introductiv", „introducere" etc. etc. 
O invazie ca un coșmar de „Intro
duceri", „Prefețe", „Cuvinte înainte", 
ș.a.m.d. Un fel de „puneri la curent 
cu..." mizînd pe absența oricărei pu
teri de judecată. Măcar de s-ar mul
țumi cu o modestă informare. Dar 
nu, cultul prefețelor, al explicațiilor 
unice (nu doamne ferește, un „punct 
de vedere", o „opinie") înăbușă și 
taie cheful de citit, de învățat... 
De-ar fi numai atît și încă n-ar fi 
rău...

Sînt reporter. Merg pe teren, la clu
bul x.
în program : recenzie la românul „A- 
murgul vînăt". Cineva se urcă pe o 
estradă (neapărat acoperită cu pînză 
roșie, neapărat cu microfon și cană 
cu apă) ; citește încîlcit dar sonor, 
plin de curaj, un text în care, cu un 
efort inutil recunosc tăieturi din 
„Prefețe", „Introduceri", „Cuvinte 
înainte" etc. etc. Gata, s-a isprăvit. 
Romanul „Amurgul vînăt" este ulti
ma carte „citită" dar mai ales tradusă 
și păzită (de posibilitatea „interpre
tărilor vulgare") și îmbălsămată cu 
toate mirodeniile prevăzute în rețete, 
numai bună de consumat!

Sînt iar reporter. Merg din nou pe 
teren. Nu la clubul x...

Simpozion : doi profesori și-au împărți: 
frățește textul prefeței și „convorbesc" 
piini de importanță despre romanul 
„Amurgul vînăt". Dau să fug, mă ples
nește altă prefață, altă introducere, 
altă teribilă neîncredere în mine.

Dificil : Citesc o reeditare, o ..valorifi
care..." Nu mă opresc punctele auto
rului, nu mă împiedică virgulele, res
pir la punct și virgulă, uit să fac 
pauză între pasaje, alerg, alerg și cad. 
Punctele de suspensie (citește „suspi
ciune") îmi pun cea mai neașteptat 
de abilă piedică și, cît ai clipi, mă 
rostogolesc. Mă gîndesc, de pildă, de 
ce sînt ele aici, ce monstru indezira
bil au ele datoria să înghită pentru 
a-mi fi digestia ușoară. La fel, curti- 
păr Maiorescu. Volumul albastru. Nu-i 
tot. Cumpăr din nou Maiorescu. Două 
volume, albe (vai, în sfîrșit. albe !) 
integrale. Mai bine mai tîrziu decît 
niciodată. Da, dar de ce ? Mai bine 
se scria o prefață pentru acele rîn- 
duri, sau acele articole lipsă, mai 
bine o adecvată introducere, un cu- 
vint înainte, un „ceva", numai să fie, 
o erată chiar, nu de tipar...

c, stanescu

(Continuare în pag. a Il-aJ
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE CRONICA DRAMATICĂ

SCURTĂ ISTORIE A
BIROCRATIZĂRII
UNUI C U V I N T

UN SPECTACOL
POPULAR

ADEVĂRAT!
Adunarea generală U.T.C. este pîndită de primejdia forma

lismului. Atît modul ei de desfășurare, cit și noțiunea de 
ansamblu intră treptat într-o zonă de umbră, pierzîndu-și 
astfel contururile, sub privirile indiferente ale unor organiza
tori care au datoria să o scoată la lumină. In loc să fie ca
drul unor dezbateri aprinse și pline de idei, așa cum o cere 
S'atutul și cum e și firesc să fie, a început să devină cadrul 
monotoniei, al plictiselii. Dintr-o obligativitate pentru fiecare 
organizație, este pe cale să ajungă o obligație.

Cauzele care concură Ia apariția unor asemenea situații 
sint mai multe și uneori apar toate la un Ioc, intr-un nod 
bine strins. Precizăm aici numai citeva :

„Tovarăși! în aduna
rea noastră generală de 
astăzi vom dezbate..."; 
„...Am dezbătut în aduna
rea de astăzi problema..." 
Cuvîntul „dezbatere" apa
re inevitabil ori de cite 
ori este vorba și de adu
narea generală. Ca niște 
surori gemene, cele două 
noțiuni se însoțesc una pe 
alta pretutindeni. Ceea ce 
nu este deloc anormal la 
urma urmei. Numai 
de cele mai multe 
sensul acestui cuvînt, sen
surile sale multiple, sint 
reduse schematic și con
fundate chiar, astfel incit 
uneori este numită dezba
tere și o simplă discuție 
prietenească. M-am ho- 
tărît de aceea să văd mai 
întîi ce înțeleg organiza
torii și tinerii prin „dez
batere", ce includ îp sfera 
ei de cuprindere. Și m-am 
convins de la primele opi
nii culese : „Dezbaterea 
înseamnă citirea unui ma
terial urmată de cîteva 
înscrieri la cuvînt" — îmi 
spune un secretar de or
ganizație din Portul Con
stanța. Și asemenea pă
reri am mai auzit de la 
încă mulți tineri, ceea ce 
m-a făcut să cred că pro
cesul de asimilare între 
cele două noțiuni s-n pe
trecut, de fapt, invers: 
nu s-a încercat ridicarea 
nivelului calitativ al adu- 
nirii generale pînă la 
treapta de dezbatere, ci 
a fost „adusă" noțiunea la 
nivelul mediu, cel mai des 
întîlnit, în desfășurarea 
adunărilor și lipită ca o 
etichetă.

Particip, acum, la o 
adunare generală a orga
nizației U.T.C. de la Fa
brica de conserve din Con-

că, 
ori,

i

stanța. Apoi, la o alta de 
la I.P.G.C. — București. 
Două locuri diferite, două 
organizații cu profil total 
deosebit. Referatele și ma
terialele care se citesc sînt 
însă aproape identice. Am
bele au aceeași temă : 
„Contribuția organizații
lor . U. T. C. la îndepli
nirea sarcinilor de plan". 
Și nici în conținut nu se 
deosebesc prea mult : trei 
pagini de text, în care 
una e cu introducerea, a 
doua cu cîteva exemple 
pozitive și negative („Ar 
fi de dorit ca exemplul 
bun al tovarășilor... să fie 
urmat și de tovarășii...") 
iar a treia cu concluziile : 
„B.O.B. va trebui să mun
cească mai mult, să de
pună mai mult interes...", 
Și cam asta e tot. După 
aceea urmează discuțiile. 
La Constanța, din dorința 
lăudabilă de a lăsa o im
presie cît mai bună oaspe
telui, tinerii sint înscriși 
„din oficiu", de la masa 
prezidiului, ca să fie cît 
mai rnulți, însă din păcate 
aceștia, luați pe nepregă
tite, nu știu ce să facă cu 
mîinile : „Eu muncesc 
bine, mă străduiesc... To
varășii de muncă mă apre
ciază... Cam atît am avut 
de spus" (adică, cu alte 
cuvinte . „Ce tot aveți cu 
mine ?“). Procedeul se în
toarce, în cele din urmă, 
împotriva organizatorilor 
pentru că nu 1____
accentueze impresia 
însăilat, de 
tate. Dincoace, Ia 
rești, apreciezi cel ,_
franchețea cu care nu se 
mai încearcă nici 
salvarea aparențelor. După 
lectura materialului, iau 
cuvîntul patru tineri din

l gUlllAiUbU I UUT 

face decît să 
de 

superficiali- 
Bucu- 
puțin

măcar

• Necunoașterea, de către organizatori, a unor elementare 
noțiuni... organizatorice.

• Formalismul stabilirii temelor și al tratării lor.
• Formalitățile care încalcă inutil și tncorsetează inițiativa 

și dimensiunile dezbaterilor.
• Lipsa de finalitate în luarea unor măsuri și în urmărirea 

Îndeplinirii lor.
• Neconsultarea, atentă șl diferențiată, a tinerilor. Ne pro

punem să tragem cite un semnal 
din aceste cauze. începem de azi I

de alarmă pentru fiecare

spun cîteva 
pe alături de

patruzeci, 
vorbe cam 
obiect, și cu asta basta : 
„în adunarea noastră de 
astăzi am dezbătut..." 
Dezbatere ? Greu de sus
ținut I

Aș vedea, într-o aseme
nea adunare, o nerăbdare 
firească a fiecărui partici
pant de a lua cuvîntul 
pentru a-și spune părerea 
sa. Singura nerăbdare pe 
care am văzut-o în multe 
adutiări a fost doar aceea 
de a se termina mai re
pede încă o ședință.

Noțiunea de „dezbatere* 
devine însă nu odată un 
nonsens pentru că nici 
nu se poate pretinde așa. 
ceva după modul cum sîpt 
organizate în prezent adu
nările generale. Și impli
cit, după modul lor de 
desfășurare. „Referatul", 
„materialul", au devenit în 
cele din urmă un adevărat 
fetiș, fără el nici nu poate 
fi concepută o adunare. 
Și, în felul acesta, de la 
bun început, se retează o 
bună parte din înclina
ția caracteristică 
spre spontaneitate și totul 
capătă treptat un caracter 
exagerat de organizat, de 
țeapăn. „Dezbatere cu 
referat" este o expresie cel 
puțin curioasă atîta vreme 
cjt alte procedee n-au mai 
fost căutate și cît înseși 
materialele acestea sînt 
întocmite la un mod foarte 
aproximativ. Tot la Con
stanța, un tînăr de la sec
ția „Pepsi-cola“ îmi spu
nea : „Lucrez la fabrica 
de conserve de vreo trei 
ani de zile dar n-am parti
cipat în acest timp la 
nici o adunare generală 
altfel decît pe bază de ma
terial : referat — urmat 
de discuții, discuții — ur-

vîrstei,

mate de concluziile tova
rășului de la raion". „Nu 
țin niciodată minte ce se 
discută în adunările noas
tre generale, mi se pare că 
se vorbește întotdeauna 
despre aceleași lucruri, că 
ne repetăm la infinit" — 
îl completează, fără să știe 
un tîmplar de la C.I.L.- 
Sighetu Marmației. Iar 
fenomenul nu este deloc 
singular sau izolat. Tînă- 
rul de care aminteam la 
început, secretarul orga
nizației U.T.C. mecanică, 
din Portul Constanța, 
nu-și mai amintea nici el 
— secretarul ! — ce se 
discutase în adunările ge
nerale trecute. Să ne mai 
mirăm atunci că nu-și 
aduc aminte tinerii ? Ex
plicația acestei stări de lu
cruri, nu este totuși greu 
de aflat. Am răsfoit multe 
referate prezentate în adu
nări generale, de curind, 
cînd am fost la Constanța, 
sau cu alte prilejuri, ante
rior. Și mi-am dat seama 
că aproape toate se păs
trează la suprafață, că 
seamănă suspect între ele, 
fie că au drept titlu „For
marea profilului moral al 
tineretului", fie că se nu
mesc „Prietenie, tovărășie, 
dragoste”, sau „Preocupa
rea pentru desfășurarea 
cursurilor de calificare". 
Ceea ce le face să semene 
este tocmai modul prea 
general la care se opresc 
in tratarea problemelor, 
superficialitatea care tră
dează necunoașterea lu
crurilor celor mai impor
tante, ca și stilul de muncă 
funcționăresc, birocratic al 
organelor, pe de altă par
te. Am întîlnit referate 
care erau pui- și simplu 
copiate de la un an la 
altul ți prezentate ou in

™ în competiția teatrului cu 
tele democratice lansate de 

A colul XX — cinematograful 
™ televiziunea — el îșl caută

ar- 
se- 
|i 

el îșl caută per
manent argumente. O artă a că- 

A rei justificare încetează să fie o 
w evidență generală nu poate decît 

să se retragă în acele domenii 
£ unde rămîne inatacabilă. Spec

tacolul de poezie populară ro
mânească prezentat de studenții 
clasei I. Cojar — C. Codrescu 
— Ileana Burlacu nu poate fi 
conceput pe peliculă. Ceea ce 

9 aici este explozie, acolo ar fi 
arabesc, ceea ce aici tulbură, 

— acolo ar interesa. Spectacolul 
V are valoarea unei profunde afir

mații : ritualul popular este des- 
• tinat stabilirii unei comuniuni 

pasionale și el devine, transpus 
în film, doar material documen- 

ț tar pentru studiile specialiștilor.
Există o convingere printre 

— unii regizori, ilustrată cel mai 
" evident de montarea „Mioriței"

ji succesul ei, că noțiunea de 
spectacol popular se suprapune 
cu aceea de colecție a unor 
obiceiuri pitorești destinată o- 
chiului obosit al unui spectator 
orășean.

Spectacolul studenților e însă 
auster, grav, dominat de ideea 
de justiție ca necesitate funda
mentală a unei lumi primordiale.

Aici nu se reconstituie, ci se 
descifrează spiritul artei .popu
lare. Este spiritul „Cumiiițeniei 
pămîntului", al unui Ev mediu 
tenebros, al unui popor patetic. 
Mișcarea fantastă a acestor silu
ete negre descinsă parcă dintr-o 
stranie gravură gotică sau de pe 
zidurile catedralei din Colonia 
se naște dintr-o adevărată fas
cinație a ritmului. „Joacă do
mnii danț barbar" sună un 
vers al baladei lui Dominic Stan
ca : „Închinarea lui Pintea". Rit
mul barbar nu se transmite prin 
film, nu se recreează prin soluții 
elegante, el se naște din pasi

une, dintr-o forță ce se purifică 
prin mișcarea frenetică. Aici se 
compune o lume, un Ardeal mi
tologic, o geografie nemaipome
nită cu o onomastică stranie : 
Cavnic, Chioar, Cheud, Biscsad, 
Homorod, Sătmar, Gherța, Co- 
palnic. Sf. Gheorghe bea cu oa
menii „la circiuma grecului / în 
Țara Hațegului", haiducii cutre
ieră prin întunecimi ca să-și ca
ute legea cea bună, un biet os
taș ucide un balaur născut din 
blestemul unei mame îndurerate. 
Totul e legendă, o legendă des
pre o țară în care oamenii tră
iesc doar pentru dreptate și iu
bire. Experiență unică, acest 
spectacol colectiv revelează e- 
sența umană a teatrului care cîș- 
tigă în profunzime ceea ce a 
pierdut în întindere. „Himerele 
pămîntului", reluînd titlul unei 
lucrări de Paciurea, sînt dome
niul de azi al scenei.

Ceea ce este unitar Ia întreg

ALIA N T A

locuirile de cazuri con
crete necesare în adunarea 
generală. Cu astfel de ma
teriale (și de procedee...) 
pretenția unor organizatori 
de a iniția dezbateri vii 
este de-a dreptul ridicolă. 
Ei nici nu urmăresc de 
altminteri așa ceva, ci un 
scop mult mai modest și 
fără multă bătaie de cap, 
acela de a se mai achita, 
cum-necum, de o „sar
cină". O fac ca să poată 
încheia procesul verbal și 
să fie ei „acoperiți". Or, 
dezbatere cu sarcină și cu 
teme ca cele citate mai 
sus, înseamnă un alt non
sens pe care numai como
ditatea și spiritul funcțio
năresc le-au introdus în 
viața de organizație a ti
neretului. Simpla pârtiei- ah 
pare la cele două adunări ™ 
generale mai recente mi-a 
dat posibilitatea să observ gh 
cît de departe sînt „refe- ” 
ratele" acestea de preocu
pările reale, cotidiene, ale A 
tinerilor. în cuvîntul lor, 
cîțiva tineri au vizat unele 
stări de lucruri concrete, A 
unele situații direct legate 
de participarea tineretului 
la procesul de producție și £ 
care nu aveau doar o im
portanță individuală. Ele 
ar fi putut fi tot atîtea ® 
subiecte pentru declanșa
rea unor dezbateri pro- 
funde. Dar au fost amin- 9 
tite numai în treacăt, prin
tre altele, fără să fie se
sizate ca fenomene. Și nu
mai atenția mereu trează 
a fiecărui membru al or
ganizației este capabilă să 
scoată la iveală astfel de 
„sugestii" ale locului său 
de muncă și să le con
fere valoare punîndu-le în 
discuția colectivului.

D. MATALA

Admirarea amforelor — Muzeul regional Constanța

Ce

are 

scleroza 

investi

țiilor ?

(Urmare din pag. I)

grijă propunerile unităților, nece
sitățile și posibilitățile acestora. 
Luînd totuși de bun planul res
tructurat să vedem în ce sta
diu se găsesc obiectivele înscrise 
în el. Din cele 186 rămase în 
„picioare", erau terminate doar 
55. Construcțiile zootehnice, a 
căror urgentă dare în folosință 
este impusă de anotimpul rece, 
sînt și mai rămase în urmă : din 
40 grajduri, gata sînt doar 5; 
la maternități și îngrășătorii, 
din 20 — abia 3 pot primi cali
ficativul „complect finisat", iar 
dintre saivane, numai 3 din 12 
pot fi populate.

Acest gen de planificare pre
cum și îndrumarea superficială 
au avut ca prim efect dezorgani
zarea asigurării materialelor de 
construcții necesare t în timp ce 
unora dintre unități le lipsesc, 
altora le prisosesc, și într-un caz 
și în celălalt determinînd pertur
bări în balanțele financiare, cre- 
înd greutăți. Cooperativa agri

colă din Bobiilești, de pildă, nu 
poate da în folosință o îngrășă- 
torie de 600 capete pentru că 
îi lipsește cimentul pentru pava
jul interior. Cantități mari de 
materiale au fost însă dirijate de 
uniune spre cooperativa agricolă 
din Călărași care, după ce a 
turnat fundații la un garaj și la 
brutărie, a oprit lucrările pentru 
că... nu-i sînt încă necesare. Și 
nu puține sînt cazurile cînd unii 
își fac garduri la sedii și alte 
lucrări ornamentale, iar alții nu 
primesc materiale pentru termi
narea adăposturilor începute.

Importante sume de bani din 
fondurile proprii și din credite 
se află, in regiunea Suceava, 

' imobilizate și in bazele de apro
vizionare și desfacere. Unele 
cooperative agricole ca cele din 
Dolhasca, Serbăuți, Liteni, Sti- 
ubieni, Miorcani au făcut co
menzi de mașini, utilaje, materi
ale și apoi, dintr-o multitudine 
de motivări deosebit de... con
vingătoare au renunțat să le mai 
ridice. De luni de zile, la baza

ETALELOR

ansamblul actoricesc dispare une
ori în intervenții individuale, 
cînd se aud unele accente de 
sensibilitate modernă, lipsită de 
maiestatea primară a spectaco
lului. Cele mai tentate de aceas
tă direcție par Liliana Lupan și 
Magdalena Rădulescu. Răducu 
Ițcuș, Dan Vemer și Cosmin 
Ghiară aduc masivitatea și aura 
exemplară a eroilor acestor ba
lade ale lui Dominic Stanca 
(„Gheorghe de la Boiabîrz" și 
„închinarea lui Pintea cel vi
teaz") Petre Tanasievici se men
ține permanent în stilul specta
colului. Scenografia lui Mircea 
Rîbinski are și ea austeritatea 
generală, cu excepția uneori a 
luminilor. Această enumerare ex
peditivă se datorează faptului că 
mai presus de orice și oricine a- 
șistăm la un spectacol colectiv 
destinat unor emoții colective, la 
un spectacol popular adevărat.
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Presa de 
lat, în ultima vreme, 
din anul 1930 încoace producția 
mondială de mase plastice s-a 
dublat la fiecare 5 ani, depășind 
cu mult ritmul de creștere a 
producției de oțel, care se du
blează la fiecare 15 ani.

S-ar putea pune întrebarea : 
metalele sau materialele plastice 
vor avea întîietate în 
viitorului ?

Am adresat prof. Gh. 
membru corespondent al 
miei rugămintea de a 
coordonatele acestei probleme.

„Datorită proprietăților lor, 
• materialele plastice au în prezent 

o largă utilizare pe plan mon
dial, cu tendință puternic ascen
dentă, în domeniile cele mai va- 

• riate, de la obiecte de uz casnic 
și material de îmbrăcăminte, 
pînă la cel al construcțiilor ci- 

• vile sau industriale și al con
strucției de mașini.

de la Botoșani, spre exemplu, 
stau zece remorci iar cooperati
vele plătesc mulți bani altor în
treprinderi să le transporte pro
ducția din cîmp în hambare, 
la tractoarele lor folosind o sin
gură remorcă. Zece agregate de
aspersiune în loc să fi fost folo
site la irigări așteaptă (de ce ?) 
în bazele de aprovizionare de la 
Suceava ți Botoșani; cherestea
ua necesară multor unități e
stivuită la Gura Humorului (140 
metri cubi). Și enumerarea ar pu
tea continua. Terminarea și da
rea în folosință în primul rînd £ 
a construcțiilor zootehnice, fiind

ți utilajelor — 
dat comenzi —
pro vizionare.

N. COȘOVEANU

specialitate a semna- 
faptul că

tehnica

Manea,
Acade- 
contura

Există cazuri în care, datorită 
proprietăților pe care le au ma
terialele plastice — folosirea lor 
în construcția de mașini devine 
o soluție chiar mai bună decît 
construirea din metal.

Aceasta a determinat pe unii 
să întrevadă o scădere a impor
tanței metalului în tehnica vii
torului.

în cadrul progresului tehnic, 
nu este vorba de o „concurență" 
între metal și materiale plastice, 
ci de o sporire continuă a utili
zării acestora din urmă, izvorîtă 
dintr-o necesitate, aceea de aco
perire parțială a lipsei de metal 
al cărui consum crește în ritmul 
furtunos al dezvoltării mașinis- 
niului.

Tehnica chimică-metalurgică, 
sprijinită de știință, sub impulsul 
cerințelor agregatelor zilelor 
noastre — nave cosmice, tehnica 
nucleară — progresează, desigur, 
și ea. Sinteza oferă azi, și pro-

mite pentru viitor, materiale me
talice care rezistă la temperatură 
și presiuni nebănuite anterior.

Pe de altă parte, unirea mate
rialului plastic cu sticla în formă 
de fibre, sau cu metalul, fie, de 
exemplu, în forma unor rețele 
fine de cupru sau de adaose de 
cupru sau plumb în materialul 
pentru cuzineții lagărelor, fie in
vers, prin acoperirea metalului 
cu straturi subțiri sau lacuri din 
materiale plastice, oferă soluții 
noi, de mare utilitate pentru 
practică.

De la confecționarea obiecte
lor și pieselor de mașini lipsite 
de solicitări, s-a trecut la exe
cutarea elementelor portante, su
puse la solicitări, ca lagăre, roți 
dințate, conducte — chiar de 
înaltă presiune — carcase și ba- 
tiuri de agregate, părți de caro
serii, corpuri de nave.

Avem realizări apreciabile și 
în țara noastră — în domeniul

mașinilor agricole, al mașinilor 
textile, al lagărelor pentru lami
noare ș. a.

Fără îndoială că nu se poate 
vorbi de construirea pe scară 
largă a organelor dp, mașini din 
materiale plastice, fără o expe
rimentare atentă a lor în condi
țiile reale de funcționare, spri
jinită de o investigare științifică 
a problemelor aferente cu carac
terul lor de generalitate și cu 
considerarea influențelor izvorîte 
din diversitatea condițiilor func
ționale. Asemenea probleme o- 
feră în prezent un cîmp larg de 
cercetare și formează obiectul 
unor preocupări științifice în 
țara noastră, și pe plan mon-' l 
dial".

Toate acestea ne fac să înțe
legem lesne care pot fi perspec
tivele progresului în domeniul a 
două categorii de materiale des
pre care putem afirma că se 
completează armonios.

CULTURA Șl CULTUL PREFEȚEI

o necesitate imediată impun o 
redistribuire a materialelor de
construcții între unități ; înlătu
rarea tendinței de reținere a co
operativelor agricole în apelarea 
la credite și folosirea lor; pre
luarea materialelor, mașinilor

pentru care au 
din bazele de a-

(Urmare din pag. I)

La al treilea volum de acest fel, bag 
în sfîrșit, de seamă că e dintre acele 
volume fără publicitate, văduvite de re
clamă, care trec sfioase printre și pe 
lîngă noi, ai zice ilicit dacă nu le-ar 
gira competența inițialelor onctuoase 
ca un ritual de politețe asiatică : E.L.U. 
Nu știi, n-ai văzut, n-ai auzit I Trec 
plutind pe lîngă tine parcă cerșin- 
du-ți să fii amabil, să le iei în mină, să 
închizi ochii, să le treci cu vederea... 
ba nu, să le faci un nume, să colabo
rezi cu librarul ignorant care le vinde 
invariabil amabil. Întorci cartea pe o 
parte, pe alta, o prefață, o post față, un 
cuvînt de ordine la mijloc, pe cotor, 
oriunde, numai să fie. Desigur, cartea „se 
recomandă singură", „creația n-are ne
voie de prefață". Care creație ? Au ne
voie Creangă, Caragiale, Eminescu de 
prefață, și pînă cînd?! Dar iată că a- 
ceștia au prefață, nimeni nu scapă o- 
cazia, succesul e garântat!! Celălalt ? 
Cine bagă mina în foc?! După ce regim, 
după ce norme se fac și nu se fac pre
fețe, cine are nevoie și cine nu de in
troduceri, cui îi folosește alt „cuvînt 
înaintea" celui al autorului, al poetului, 
al romancierului, al povestitorului ? 
Cultul prefeței ? Peste tot, da, același 
cult al prefeței, Inspirat de cele măi 
variate rațiuni, temeri, prevederi, pre- 
cauțiuni, obtuzități, interese etc, etc. 
Profesorul (sau învățătorul) care își re
comandă obiectul prin procura „pre
feței" manualului se descalifică. Pasiu
nea lui pentru meserie a înghețat, se 
vede, în litera prefeței. In facultăți se 
face mare caz de „introduceri". „Pre
fața" obiectului care va fi studiat cel 
puțin un an de zile e privită ca o bază 
fără de care nu poți nimic ca și cînd 
definiția unui obiect n-ar sta în con
ținutul lui. Dar nu, mentalitatea e 
aceasta : cursul va demonstra definiția. 
Ce-ar fi ca studenții să dea definiții, 
ca acel curs, oricare va fi el, să fie 
mai întîi predat și apoi definit ? Să nu 
eonfundăm domeniile :, studentul în
vață, studentul învață să definească, 
studentul învață să definească pentru 
a defini ceea ce va trebui să facă.

Trebuie să existe o sfîntă oroare față 
de aceste anticamere șablonarde, de tot 
felul de „introduceri în...“ de a- 
ceste întîrzieri inutile adesea ale 
timpului fructului adevărat. E

multă, foarte multă pierdere, dacă în 
primele zile de școală mintea elevului 
sau a studentului nu funcționează cu 
combustie proprie. în anticameră aș
tepți, nu raționezi. îmi amintesc că din 
catlza tlrior atari introduceri un lector 
n-a izbutit să-1 termine pe Sadoveanu 
cu anul.V. A pierdut lectorul?! De ce 
au nevoie elevii de acele ..studii intro
ductive" în mai multe puncte ce înghit 
fără milă hîrtia, banii, timpul ? Dacă e 
„colecția școlarului", să fie de texte cla
sice și riu epigonice, lipite doct și inutil. 
Bibliografie de pomană, care încarcă 
timpul elevului fără să producă decît 
deprinderea mimării corecte. Citiți spre 
edificare unele din aceste studii. Nu 
spun că nu sînt.juste, corecte. Dar sînt 
înspăimântător de juste, de corecte, le 
citești ca pe una din ultimele corvoade 
și riu ca pe „adevărate plăceri ale spi
ritului". Cine e autorul acestei metode 
deloc pedagogice? Cine poate crede 
că în lipsa lor elevii nu „gustă 
textul", nu pot avea păreri, poate nu 
tocmai corecte dar originale, cu sigu
ranță. Pe acestea trebuie să le corec
tăm, Cittd silit greșite. Tehnică profi
laxiei nu trebuie să depășească terenul 
medicinei. Prefața nu este un vaccin, 
lectura nu este o posibilă epiderme I 
într-un cuvînt, altă serioasă barieră 
dezvoltării- gîndirii originale a tînâru- 
lui, altă hulubă la carul greu al preju
decăților prescrise cu limbă de moarte

De vreme ce există prefețe, prea 
multe prefețe, înseamnă că trebuie să 
existe și un consum de prefețe, un 
mare consum de prefețe. Logică dreap
tă dar întemeiată pe eroarea inițială 
a existenței prefețelor. După această 
logică, inatacabilă din punctul ei de 
vedere, a apărut „recenzia" pe picior 
mare, recenzia — pilulă, recenzia — 
Sarcină, recenzia — muncă culturălă. 
Avem un Eminescu — recenzie, un Sa
doveanu — recenzie, un Arghezi — re
cenzie, un Marin Preda — recenzie. 
Săracă ediție orală. întrucît sînt ediții 
orale fără drept de autor înțeleg de ce 
autorii, sau rudele acestora, nu inter
vin. Și rude ar putea fi multe. Să nu 
ne amăgim: e aceeași mentalitate a 
prefeței, același cult al introducerii, a- 
celași, în fond, sfînt diletantism plani
ficat ★

Avem o literatură cu drept major de 
circulație, un tnvățămînt căruia îi priso

sește conținutul ce merită a fi transmis 
el însuși, nealterat, nemodificat, ne.trun- 
chiat, fără nici un soi de anticamere. 
Generației tinere trebuie să i se trans
mită „textul" culturii, să i se reco
mande rîvnă meditativă asupra lui, în
vățătura acestei meditații, dar nu pre
cepte în care să introducă cunoștințele, 
măsuri în care să constrîngă aurul, ra
cle în care să înmormînteze ființa vie 
a culturii care se transmite direct, prin 
izvoare și nu prin vaccinuri.

Și apoi, avem prea multă încredere în 
ignoranță. Prefața doctă, corectă, care 
asigură nu suma unor informații nece
sare asupra autorului, ci presupune — 
pentru că previne I — eroarea de jude
cată a ignorantului nu face decît să 
inspire ideea că eroarea e necesară ca 
aerul pe care-1 respiri I Mă sperie ului
torul fapt că — nu știu de există una 
sau două excepții — nici o ediție Emi
nescu sau Creangă nu apare fără „In
troducere", nu pot apărea fără aceste 
„Studii introductive", indiferent de ca
racterul ediției, indiferent de publfcul 
căreia îi este destinată. Mi se va răs
punde că cititorii nu Sînt aceiași, că 
educația noilor generații este un proces 
perpetuu reluat ș.a.m.d. Lucruri foarte 
adevărate dar care nu țin seamă de 
progresul înregistrat de mentalitatea 
unei epoci, progres care în zilele noas
tre constă în înmulțirea și perfecționa
rea mijloacelor clarificărilor individu- 
ale, cît mai multe clarificări individuale 
care angajează strins puterea de lucru 
a minții, a judecății, a fanteziei. Elevu
lui căruia-i vom pretinde să știe „pre
fața" disciplinei îi răpim posibilitatea 
să-și pună o problemă în plus, obligîn- 
du-1 să repete mecanic un text cocoțat 
în fruntea manualului. O judecară si
milară se poate face în toate celelalte 
cazuri. Abuzul de „Prefețe", „Studii in
troductive" etc. îl dezleagă adesea, în
deosebi pe cititorul tînăr, predispus a 
fi mai grăbit, de datoria lecturii active, 
creatoare, îl „orientează" spre însușirea 
gîndirii altora, paralelă cu a sa. Efectul 
obișnuit e anihilarea propriei gîndiri.

Cultul excesiv al prefeței, abuzul in
troducerilor înfig adînc și fac să creas
că dinții unei mentalități hrăpărețe 
care devorează capacitatea individuală 
de meditație, puterea proprie de a des
cifra universuri inedite, îndrăzneala d« 
a visa.

C. STĂNESCU
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MASURIde luminoasă
PERSPECTIVĂ

„Partidul nostru subordonează formele și metodele de conducere planificată a economiei cerințelor asigurării unei dezvoltări puternice 
a forțelor de producție, creșterii în ritm rapid a producției materiale — factorul hotărîtor al sporirii avuției naționale, al ridicării bunăstării 
poporului, al progresului multilateral al întregii societăți".

(Din Proiectul de Directive ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale corespunzător condițiilor noii etape de dezvoltare socialistă a României).

PENTRU VIITORUL TĂRII
Centrala industrială

verigă importantă in

HOTĂRIRI ME HUE 
să consolideze 
SPIRITUL GOSPODĂRESC

Inginer ALECU STAN 
președintele 

Comitetului executiv 
ol Sfatului popular 
al orașului Galați

SATUL DE MlINE

conducerea activității

Măsurile adoptate de 
Plenara C.C. ăl P.C.R. din 
5—g octombrie a.c. deschid 
largi perspective de dez- 

\ voltare economiei naționa
le, pentru creșterea bună
stării poporului, înflorirea 
și prosperitatea națiunii 
noastre.

Fiecare prevedere vine 
în întîmpmarea dorințelor 
noastre și dă răspuns 
problemelor care ne fră- 
mîntă. în centrul preocu
părilor privind perfecțio
narea conducerii industriei 
se află măsurile care o vor 
apropia mai mult de acti
vitatea întreprinderilor. 
Crearea centralei industri
ale este o măsură necesară. 
Ea va înlătura carențele 
existente, va îndruma efi
cient întreprinderile pe 
cafe le va coordona, cre- 
înd astfel condiții pentru 
obținerea unei producții 
sporite cu minimum de 
cheltuieli.

Cred că o asemenea cen
trală — organizată pe prin
cipiul concentrării orizon
tale — trebuie să coordo
neze activitatea întreprin
derilor de utilaj petrolier. 
Activitatea rafinăriilor, dat 
fiindcă au un alt specific, 
să fie îndrumată de centra
le aparte. Deoarece în a- 
ceastă parte a țării se a- 
flă căle mai mari între
prinderi producătoare de 
utilaj petrolier, ar fi bine 
ca sediul cehtralei să fie 
în orașul Ploiești. Uzina „1 
Mai“ este o uzină coordo
natoare. care de-a lungul 
anilor a dobîndit experien
ță. Cu toate eforturile ce 
se fac, ea întîmpină multe 
greutăți in realizarea sar
cinilor pe care le are. Mul
te din problemele care ho
tărăsc îndeplinirea indica
torilor sînt însă indepen
dente de uzină. Centrala 
industrială — unitate eco
nomică autonomă, coordo
nată și controlată de către 
ministerul de resort. — va 
însemna un mate pas înain
te. Reunind mai multe în
treprinderi cu profil simi
lar, dotată cu mijloace ma
teriale și bănești, funcțio- 
nînd pe. principiul, gestiu
nii proprii ea va rezolva 
competent toate probleme
le. începînd cu elaborarea 
planului și terminînd cu 
comercializarea produselor, 
atît pe piața internă cît și 
la export. Un mecanism 
perfect, care va dezvolta și 
mai mult inițiativa celor 
ce muncesc, va contribui 
la întărirea spiritului de 
răspundere și a exigenței 
în fiecare sector de activi
tate. O asemenea organiza
re va crea posibilitatea să 
se cunoască în orice mo-

Ing. DUMITRU NISTOR 
director general 

al Uzinelor „1 Mai" 
Ploiești

ment cu precizie unde tre
buie să se intervină opera
tiv pentru ca procesul de 
producție să se desfășoare 
neîntrerupt. In ce privește 
sectorul nostru cred că cen
trala ar trebui să cuprindă 
principalele întreprinderi 
executante de subansamble 
componente ale instalațiilor 
de foraj, respectiv între
prinderea „24 Ianuarie", 
Uzina de utilaj petrolier— 
Tirgoviște, „Hidromecani
ca"—Brașov, Uzina meca
nică—Cîmpina. La acestea 
s-ar putea adăuga și Uzina 
mecanică din Moreni care, 
deși are profil exclusiv de 
utilaj petrolier, executînd 
reparații, aparține Ministe
rului Petrolului. Tot atît de 
bine ar putea executa și 
piese.

Aș vedea centrala orga
nizată pe compartimente 
printre care contractare- 
desfacere, conduse de cîte 
un, director economic, fun
cție care să nu mai existe 
în ministere și nici în în
treprinderi ; un comparti
ment de planificare care 
cunoscînd bine întreprinde
rile, utilajele cu care sînt 
înzestrate, potențialul de 
care dispun, să coordoneze 
specializarea.

Atribuțiile cu care va fi 
învestită centrala mi se par 
de maximă importanță. Ea 
se va ocupa — se precizea
ză în proiectul de Directi
ve— și de comercializarea 
produselor, atît pe piața in
ternă cît și la export. O 
măsură extrem de utilă 
care va contribui la crește
rea rentabilității întreprin
derilor. Aș vedea în struc
tura centralei și un com
partiment de perspectivă 
care să se ocupe de pros
pectare și să coordoneze 
activitatea de asimilare a 
produselor noi.

Și numărul de salariați 
necesari fiecărei întreprin
deri ar putea fi stabilit de 
către centrală, ca for ime
diat superior. în prezent o 
mare cantitate de timp, nu 
mai vorbim de cheltuieli, 
se irosește cu rezolvarea 
litigiilor la arbitraj. Pen
tru înlăturarea acestui nea
juns ar fi bine ca aseme
nea situații să se rezolve 
de către centrală. Firește 
cel mai bun lucru, care 
trebuie să se realizeze, 
este ca nici centrala să nu 
aibă arbitraje. Mi se pare 
că în această direcție con
verg măsurile stabilind o 
organizare judicioasă în 
cele mai mici amănunte.

Printre sarcinile princi
pale ale centralei la loc 
de frunte se înscrie profi
larea și specializarea între
prinderilor. înțelegînd în
semnătatea unei asemenea 
măsuri am propune ca în 
cadrul atribuțiilor ce-i re
vin, centrala să coordoneze 
fondurile de mică mecani
zare și cele pentru autodo- 
tare, iar controlul din 
puncl de vedere financiar 
să se facă tot prin ea.

Cîteva păreri în legătu
ră cu institutul de proiec
tări. Este cunoscută impor
tanța sa pentru fiecare în
treprindere. Ritmul de dez
voltare a . tehnicii și știin
ței, necesitatea receptivită
ții la ceea ce este nou, so
licită îmbunătățirea activi
tății acestui compartiment. 
Pentru creșterea eficienței, 
institutul ar putea fi îm
părțit în două : o parte o- 
perativă care să se ocupe 
de proiectarea de ansam
blu a utilajului petrolier 
subordonată centralei și un 
nucleu subordonat ministe
rului. Nucleu) care rămîne 
la nivel de minister, să fie 
dotat cu laborator pentru 
cercetări complexe. Partea 
operativă de la centrală 
să coordoneze activitatea de 
cercetare la nivelul uzine
lor.

Stabilind principiile ge
nerale ale conducerii și 
planificării economiei na
ționale, plenara a adoptat 
măsuri menite să asigure 
aprovizionarea corespunză
toare a tuturor întreprinde
rilor, pentru utilizarea de
plină a capacităților de 
producție și a forței de 
muncă. Vreau să remarc 
însemnătatea prevederii ca 
materialele importate și 
cele deficitare să fie obți
nute prin centrală. La 
fel de binevenite sînt 
măsurile care se referă la 
contractele sau convențiile 
directe între centrală și 
centralele furnizoare, asi
gurarea de către centrală 
a materiilor prime, mate
riale, utilaje din import. 
Uzina noastră, de exem
plu, lucrează cu circa 6 
întreprinderi importatoare : 
Metalimport, Mașinimport, 
Chimimport etc. Se fac fișe, 
parafișe, întreprinderea în
cepe prospectarea, după 
4—5 luni ni se spune că 
nu se poate rezolva și lu
crurile se iau de la capăt. 
Centrala va reglementa a- 
ceastă problemă de care 
depinde bunul mers al ac
tivității întreprinderilor.

In sfîrșit, propun ca apro
vizionarea cu materialele 
din siderurgia indigenă să 
rămînă la nivelul între
prinderilor, iar toate pro
dusele necesare să fie diri
jate.

Pînă acum în Galați, numai 
pentru construcția de locuin
țe pioprietate de stat, s-a 
cheltuit o sumă impresionantă 
— peste 900 000 000 lei. Pen
tru o și mai completă edifi
care a cititorilor aș mai dori 
să dau încă un amănunt si 
anume, că această cifră se 
concretizează intr-un număr 
de 18 000 de apartamente cu 
2, 3 și 4, camere dispuse în 
blocurile din cartierele Țigli- 
na 1, II, 111 și Mazepa. La 
fondul ele locuințe proprieta
te de stat, în oraș se mai a- 
daugă și alte peste 2 000 imo
bile, totalizind. fi 000 aparta
mente. Evident, și la Galați a- 
tit blocurile noi cît fi imobi
lele proprietate de stat mai 
vechi sînt în administrarea și 
gospodărirea întreprinderii de 
gospodărie locativă orășeneas
că. Întreprinderea amintită 
dispune în prezent de un nu
măr de 8 sectoare în a căror 
schemă de încadrare există 32 
de salariați, tehnicieni, con
tabili, casieri etc. Aceștia se 
ocupă de evidența fondului 
locativ, de planificarea imo
bilelor pentru reparațiile cu
rente, închirierea locuințelor, 
încasarea chiriilor și adminis
trarea fondului locativ: Mai 
funcționează, de asemenea, pe 
teritoriul orașului și 10 admi
nistrații de clădiri prevăzute 
cu un mare număr de sala
riați. Pe hună dreptate se a- 
rată în hotărîre că starea unor 
clădiri mai vechi proprietate 
de stat nu e corespunzătoare 
deoarece ca și în alte părți, 
nu întotdeauna sectoarele 
l.G.L.-ului s-au preocupat în 
suficientă măsură de executa
rea la timp a lucrărilor de re
parații. In același timp sînt 
numeroși locatari care n-au 
executat nici un fel de repa
rații la locuințele pe care le 
folosesc, așteptînd să vină 
I.G.L. să le execute.

In altă ordine de idei, men
ționez faptul că pentru locuin
țele proprietate de stat e pre
văzut ca în orașul nostru, în 
anul 1967 să se încaseze din 
chirii un volum de 12 456 000 
lei, în timp ce pentru gospo
dărirea fi întreținerea lor și

pentru reparații curente este 
prevăzută suma de 18 600 000 
lei. Adăugind acestui volum 
mare de lucrări și valoarea a- 
mortismentelor, statul e obli
gat ca numai în acest an să 
acopere cu dotații din buget 
pierderi de 27 986 000 leu

Am prezentat situația de la 
noi, pentru a oglindi justețea 
și necesitatea prezentei hotă- 
rîri cu privire la noul regim 
al chiriilor. In perioada la ca
re ne referim, după cum se 
știe retribuția muncii la toate 
categoriile de salariați s-a îm
bunătățit substanțial; în pre
zent salariul mediu este de 
1 200 lei. Regimul chiriilor a 
rămas însă la nivelul stabilit 
în 1953, cînd salariul mediu 
era sub 500 lei. In mod o- 
biectiv apare necesitatea sta
bilirii unui cuantum echitabil 
al chiriilor, corespunzător 
schimbărilor ce au avut loc.

Consider judicioasă preve
derea hotărîrii cu privire la 
stabilirea tarifelor de chirie 
după trei trepte de salarizare 
față de vechea reglementare 
care avea numai două trepte 
fără a se ține cont și de de
pendințele locuinței respecti
ve, de gradul de confort. E- 
xemple sînt numeroase. Un lo
catar care deține o singură ca
meră de 20 mp fără depen
dințe, plătea chirie la fel cu 
alt locatar care dispunea tot 
de o cameră cu aceeași su
prafață, dar și de toate de
pendințele : bucătărie, cameră 
de baie, magazie etc. — deci 
de un confort net superior.

E demn de reținut faptul 
că odată cu aplicarea noului 
regim al chiriilor, statul nos
tru prevede ca, în cazul unei 
părți din salariați, să acopere 
diferențele rezultate din recal
cularea chiriilor pînă la apli
carea măririi salariilor acesto
ra prevăzute a se înfăptui în 
anii 1968—1969.

De asemenea, se va realiza 
și reducerea aparatului admi
nistrativ, de conducere pre
cum și cel tehnic ca urmare 
a unificării întreprinderilor de 
administrare a fondului loca
tiv cu cel de reparații.

CONSTRUCȚIE AZI
Principiile de bază pri

vind „îmbunătățirea orga
nizării administrative te
ritoriale a României și 
sistematizarea localităților 
rurale" recent supuse dez
baterilor publice, propun 
un sistem complex de so
luții pentru un larg cerc 
de probleme ce interesează 
viața tuturor cetățenilor 
țării.

Deosebit de importante 
sînt acele prevederi pri
vind sistematizarea locali
tăților rurale și principiile 
de bază prezentate pentru 
soluționarea problemelor 
legate de dezvoltarea mo
dernă, socialistă, a satului 
românesc

într-adevăr, condiția 
primă a ridicării gradului 
de confort și civilizație a 
vieții rurale este fără în
doială sistematizarea sate
lor, căci în satele mici și 
în cele cu o vatră excesiv 
de întinsă în raport cu 
populația, introducerea 
condițiilor elementare de 
confort legate de ceea ce 
urbaniștii numesc rețele 
edilitare țelectricitate, apă 
curentă, străzi pavate, ca
nalizare etc.) ating de cele 
mai multe ori costuri pro
hibitive.

Sistematizarea preconi
zată a localităților rurale 
constituie desigur un pro-

I PETRU NĂVODARU 
director general adjunct 

al Direcției Centrale 
de Statistică 
de pe lingă 

Consiliul de Miniștri

ces laborios și de lungă 
durată, care va fi pregătit 
printr-o minuțioasă muncă 
științifică Rezultatele a- 
cesteia urmează să fie 
succesiv traduse în viață, 
una din pîrghiile princi
pale în acest scop fiind in
vestițiile in unități econo
mice și social-culturale, 
care vor da treptat noua 
lor înfățișare localităților 
noastre rurale în acord cu 
profilul ce le va fi stabilit 
prin planurile de sistema
tizare.

Viitoarele localități ru
rale pe care le întrevedem 
citind documentele apro
bate de plenară, vor fi 
foarte deosebite de satele 
de astăzi — chiar și de 
cele mai răsărite. Densita
tea de 50—60 locuitori pe 
hectar de vatră a satului, 
de care vorbesc principiile, 
va însemna cam 10—15 fa
milii la hectar. în aceste 
condiții toate rețelele edi
litare vor fi mai scurte, vor 
reveni mai ieftin, dotările 
vor fi mai grupate și mai

eficiente, iar locuitorii a- 
cestor noi — sau înnoite — 
localități rurale se vor 
putea bucura de confortul 
pe care-l oferă azi progre
sul tehnic în orașe, fără să 
fie pentru asta nevoiți 
să-și părăsească satul.

Mai mult, atenția parti
culară ce se prevede a se 
da localităților rurale din 
zona preorășenească, mij
loacele rapide de comuni
cație ce le vor lega de 
centrele urbane indus
triale, vor face probabil 
mulți orășeni să tindă să 
se așeze in aceste locali
tăți, în care vor putea îm
bina avantajele vieții la 
țară, intr-un cadru edili
tar civilizat, cu cele ale 
activității profesionale 
intr-un puternic centru in
dustrial. O asemenea in
versare a curentului mi- 
gratoriu în condițiile or
ganizării de posibilități de 
transport care să favori
zeze navetismul, ar fi de 
altfel cu totul normală și 
s-a înregistrat în ultimele 
decenii in toate țările in
dustriale avansate.

Potrivit spiritului crea
tor, științific, realist al po
liticii partidului nostru 
satul de mîine va căpăta 
contur prin soluționările 
constructive ce se fac din 
timp.

^COINTERESAREA MATERIALĂ-

Hotărirea Plenarei C.C.

Dan Vueric 
inginer la uzinele

„Autobuzul" Ștefan Barbu 
muncitor la uzinele 

„Autobuzul"

intîlneau cazuri în care 
la aceeași întreprindere erau repartizați mai mulți ab
solvenți ai aceleași facultăți. Odată ajunși aici, unii 
căntau să se încadreze în efortul general de creștere a 
eficienței economice a întreprinderii, să găsească solu
ții optime pentru problemele stringente ale producției. 
Dar mai erau și cîte unii care se limitau Ia o sferă 
restrinsă de preocupări, la rezolvarea unor sarcini de 
birou, fără a participa efectiv la munca de perfecțio
nare continuă a activității întreprinderii. Cum s-ar 
zice, aceștia gindeau cam așa : „timpul trece — leafa 
merge". Față de această gindire (de fapt mentalitate 
inapoiată) practic, conducerea intreprinderii avea pu
ține posibilități să intervină. Sistemul propus de sala
rizare îmbină armonios interesele personale ale fiecă
ruia cu necesitatea obiectivă de ridicare continuă a 
eficienței activității economice a întreprinderii.

Gruparea funcțiilor tehnico-administrative in aproxi
mativ 45 de clase de salarizare, cu gradații pentru fie
care funcție asigură o mai bună diferențiere a salari
zării, corespunzător aportului fiecăruia in rezolvarea 
problemelor majore ale producției, ceea ce conduce la 
sporirea cointeresării materiale și la valorificarea mai 
deplină a aptitudinilor personale și a capacității de 
muncă. Se asigură totodată și promovarea in funcții 
superioare a celor mai capabile cadre avînd la bază 
atît condiții de vechime, cît și capacitate și rezultate e- 
fective în activitatea proprie, fapt care permite o se
lectare mai eficientă pentru conducerea procesului de 
producție.

După absolvirea școlii profesionale „Vulcan" 
București, am lucrat un an în cadrul acestei întreprin
deri. După aceea, cînd tot sectorul a fost detașat la U- 
zinele „Autobuzul" am venit aici. De atunci au trecut 
peste 10 ani, timp in care am reușit să obțin o califi
care destul de bună, categoria VI. In actualul sistem 
de salarizare însă, din punct de vedere al câștigului se 
intîmpla de multe ori ca alți muncitori veniți de curînd, 
cu o calificare mai scăzută și care deși tineri schim
baseră cîteva întreprinderi, să obțină la sfirșitul lunii 
salarii sensibil egale cu al meu. Și nu era echitabil 
nici pentru mine, nici pentru întreprindere, căci în 
condițiile în care se lucrează în flux — plecările și ve
nirile aduc prejudicii serioase producției. Măsurile pre
conizate privind îmbunătățirea sistemului de salarizare 
vor duce la schimbarea acestei situații. Cine va dori să 
cîștige, va trebui să facă dovada că o merită, să urce 
treptele calificării, să-și aducă deplina contribuție la 
obținerea unor produse de calitate superioară. Menta
litatea libertină a unora, potrivit căreia „dacă nu vă 
convine cum lucrez, pot să mă angajez în altă parte", 
va fi obligată să dea inapoi mulțumită acestui sistem 
sănătos de cointeresare. Pe de altă parte, faptul că de
calajul între salariul tarifar și cel total se va îmbună
tăți in favoarea celui tarifar, că se va ține cont de 
vechimea neîntreruptă și calificarea fiecăruia, vor răs
punde mai bine principiului socialist de retribuție „de 
la fiecare după capacități, fiecăruia după cantitatea și 
calitatea muncii".

creatoare
Margareta Cneș 

maistru la Fabrica 
de Confecții și tricotaje 

„București"

P.C.R. cu privire la îm-al . _ ,____  _____
bunătățirea sistemului de salarizare și majorarea sala
riilor vine să întărească și printr-o remunerație cores
punzătoare rolul și autoritatea maistrului atît in orga
nizarea producției și aprecierea eforturilor muncitori
lor subordonați, la realizarea sarcinilor de producție, 
cît și în adoptarea unei atitudini intransigente față de 
încălcarea disciplinei de producție, a sancționării ace
lora care provoacă pagube.

în mod deosebit mi-a atras atenția obiectivul stabi
lirii mai precise a salariilor în funcție de cantitatea, 
calitatea și răspunderea socială a muncii, crearea unui 
raport mai echilibrat și stimulativ totodată, în rețeaua 
tarifară de salarizare. Consider că diferențierea in ca
drul aceleiași categorii de salarizare a muncitorilor va 
constitui un act de emulație, un criteriu obiectiv da 
apreciere și promovare a lor. Se vor înlătura, astfel 
unele deficiențe prezente — cînd deși contribuțiile Ia 
îndeplinirea sarcinilor de plan sînt diferite, retribuția 
este aproape egală, deoarece categoriile de salarizare 
sînt identice. O îmbunătățire corespunzătoare se aduce 
și încadrării noastre, a maiștrilor, concretizată în a- 
cordarea unei diferențe stimulative, de 15—20 la sută, 
față de salariile muncitorilor de cea mai înaltă califi
care.

Retribuția echitabilă va fi și un puternic stimulent ; 
ne vom putea considera întotdeauna elemente da 
bază, factori de o indiscutabilă responsabilitate in sen» 
ducerea nemijlocită a producției.
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Munca o găsești pretutindeni: de la încordarea tăietorului de lemne și 
aplecarea artistului asupra șevaletului, pînă la zborul cosmonautilor. Datorăm 
totul muncii. Prin ea avem tot ceea ce a creat omul în jurul lui, prin ea 
ne-am cucerit independența față de natură și tot ea este aceea care ne-a mo
delat caracterul.

Are infinite înfățișări, dar oricare ar fi aceea pe care am privi-o, ar se
măna cu alta și încă alta datorită trăsăturilor sale specifice, portretului său 
comun, definit de oameni prin eforul brațelor și al nunții. ING. MIHAI TEMIAN

A materia-

liza idei
Secția șasiu a Uzinei de 

tractoare de la Brașov este, 
de fapt, ea însăși o mică uzi
nă : cea care produce în în
tregime scheletul de tnetal al 
tractorului. Conducătorul ei 
este tin tînăr de 33 de ani: 
inginerii! Siiriibn SăpuriatU. 
Pentru a înțelege mai bine 
ceea ce ărti să vă povestesc 
despre atest ritn. căruia eli- 
noscuții și prietenii îi spun 
„poetul", trebuie să vă des
criu întîi încăperea în care 
lucrează. Un birou larg, lu
minos, cu vederea spre 
curtea principală, o masă u- 
riașă încărcată cu tot felul 
de schițe și planșe, reviste de 
specialitate, rigle, creioane 
colorate etc. O floare mare 
exotică își pleacă frunzele 
pînă lă podea. Pe peretele o- 
pus ei o reproducere de pe 
un tablou al lui Țuculescu. 
Apoi raftul cu cărți, ziare, din 
nou flori în ghivece mici 
așezate pe fereastră. Un as
pect intim de neorînduială, 
puțin boemă.

î-ăfti pus prima întrebare :
— Vrem să cunoaștem pă

rerea dv despre muncă.
— O părere despre mun

că ? 1 Nu rn-am gîndit nici
odată la așa ceva — â răs
puns el descumpănit. Eu 
muncesc și gata 1

(Mai tîrziu cînd i-am Citit 
ultimele poezii proprii; dintre 
cate tina intitulată „Autopor
tret" Vorbea cu 0 mare eco
nomie de Cuvinte despre oa
meni care se scoală în fiecare 
dimineață lâ aceeași Oră și 
trec boita aceleCâși uși, am 
înțeles că nu era nici o em
fază în ultimele lui cuvinte).

— Și totuși, gîndiți-vă...
— Sigiir, pot să găsesc o 

definiție. Pentru mine iilunca 
înseamnă acțiunea prin care 
traduc idei. Noi aici dăm 
carne, trup de oțel, ideii. Este 
un lucru simplu ? Nu 1 Mun
ca are un continuu aspect 
dramatic pentru fiecare, este 
vorba de acel „trebuie să mă 
depășesc".

-— Unde sîtit însumate ci
frele acestor depășiri de ordin 
personal ?

— Aici, în aceste grafice 
de producție. Este vorba de 
sporirea productivității, de 
calitate, de prețul de cost și 
tot atîtea lucruri care cer un 
efort continuu de inteligență.

Secția are de rezolvat pen
tru atingerea și depășirea in
dicilor de perspectivă un nu
măr de 150 probleme tehnice. 
Sînt tot atîtea idei și sarcini, 
catalogate, defalcate pe oa
meni. Este ordine. Pentru 
rezolvarea celor 150 de pro
bleme afli — nu fără un zîm- 
bet ! —• că s-a început cu 
partea cea mai poetică a lu
crurilor : inginerul a creat, 
prin analogie cu cenaclurile 
literare la care participă, un 
cenaclu tehnic cu 75 de oa
meni — ingineri și muncitori 
cu înaltă calificare. Cenaclul 
l-au numit mai în glumă, 
„UPI“ adică „un pas înain
te". Dar diiieolo de hotă cu 
farmec personal, în această 
acțiune domnesc reguli gene
rale și stricte, adică există 
o muncă științifică. Sînt 10 
secții pe probleme și rezol
varea sarcinilor trebuie făcută 
cel puțin la baremul noutăți
lor locale. Și, se poate spline; 
cifră 150 scade vâzînd cu 
ochii. Aceasta înseâmriă că 
s-a experimentat și aplicat un 
praf special care, turnat cu 
ajutorul unui' liant, într-o for
mă de luminare, este folosit 
la sculele așchietOare pentru 
creșterea dUtâbilității cuți
telor (văzînd simpla lu
minare cU effect miracu
los am avut o exclamație 
de mirare : „dar e foarte 
simplu". „Așa este — mi-a 
răspuns inginerul — așteptăm 
adesea de peste hotare înzes

trări tehnice mult lăudate și 
în realitate putem face noi 
lucruri simple de mare efica
citate). Aceasta mai înseamnă 
că s-a început lărgirea gamei 
de piese cu tehnologii asemă
nătoare, că însăși inginerul 
în calitatea sa de conducător 
al cenaclului a șters de pe 
listă încă una din cele 150 
de probleme : a cpnceput și 
realizat un agregat de struh- 
iit găuri și alezat cu șase axe. 
Indicele productivității a cres
cut de 4—5 ori;

în toiul discuției noastre, a 
thai ihtrat Un tînăr. Inginerul 
i-a încredințat o carte : un 
volum cu reproduceri din 
Cezanne. Am aflat apoi că 
tînărul care împrumutase car
tea este frezorul Ion Olteanu, 
pictor amator și că are o ex
poziție personală la clubul u- 
zinei. De fapt am și văzut-o : 
ne-a condus tot inginerul Si- 
mion. Discutînd împreună în 
sala cu tablouri, despre arta 
modernă, am adăugat încă 
ceva la portretul interlocuto
rului nostru. Efervescența 
creatoare în muncă presupu
ne un orizont larg și dorința 
de autodepășire nu se opreș
te niciodată pe planul strict 
al profesiei, chiar dacă, în 
primul rînd, acolo se mani
festă ea.

A renunța 

ca luciditate
Inginerul Simion SăpUnaru 

Vorbea despre renunțate ea 
despre o ateînate. Ce înțelege 
el prin aceasta ? Tînărul cOrt- 
ducătof de secție iilbeșle pic
tura, poezia, riiuăica și filmul. 
Pentru cea din urină ârtâ e- 
numerață aici, a făcut ceeâ 
ce se cheamă o mare păSiu- 
ne. Clubul cinefililor din u- 
zină își datorește exiSterlțâ, 
în mare parte, inginerului 
Simion. Vă închipuiți ce sa
tisfacții morale cînd primele 
filme la care a contribuit ca 
scenarist și regizor au fost vi
zionate și cunoscute în țară, 
lăudate în presă ? Ritmul 
însă, chiar cel de amatori, 
cere lin mare volum de mun
că : ore și ore pentru numai 
cîteva cadre.;. Nu mai avea 
o după-affiiază liberă, pe bi
roul lui îl așteptau multe 
cărți tehnice necitite, idei tra
sate doar în primele linii. A 
hotărît deci Să renunțe la 
funcția de președinte al cine- 
clubului.

-— Scriu însă scenarii și 
poate mai tîrziu voi trece 
din nou pe platou...

O promisiune față de el în
suși care — nu facem nici 
un pronristic ! — își schimbă 
caracterul fiindcă are balastul 
și al altor amînări. Dar nu 
despre âeeasta este vorba. In
ginerul Simion dorește deci 
să amînO. Un alt inginer, 
Viorel Popescu, socotește re
nunțarea necesară și netă.

îti anul 1950 tînărul absol
vent de liceu Viorel Popescu 
intra ca desenator Ia 
Î.S.C.A.S.-București. I-a plă
cut dintr-o dată meseria și 
a ieșit în evidență din rîndu- 
rile celorlalți tineri. Conduce
rea institutului l-a stimulat 
proptinîndU-1 pentru facultate 
și astfel ă făcut ingineria in
stalațiilor în construcții după 
care s-a întors degrabă la lo
cul său de muncă. Proaspătul 
inginer a intrat în colective 
care realizau pe atunci pri
mele orașe boi de pe harta 
patriei noastre. A lucrat la 
proiectarea orașului „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“, a fost 
la Hunedoara și Galați. Au 
fost frumoși acei ani ? Pe in
ginerul V. Popescu nu l-am 
văzut luerînd, în schimb, îmi 
amintesc de alți zeci de con
structori îndrăgostiți de mese
ria lor. La Suceava l-am cu
noscut pe tînărul arhitect Tu
dor Popa ale cărui blocuri 
erau deosebite (arătau, prin 
comparație, cu el însuși : a

dică tînăr, elegant și foarte 
simpatic). în special te atră
geau balcoanele întinse zvelt 
spre soare, punți aeriene, de 
promenadă, culorile vii ale 
fațadelor. Cu arhitectul am 
făcut cunoștință într-un mod 
ciudat : intrînd într-unul din 
blocurile aflate în construcție 
am găsit un zid interior vop
sit în nenumărate culori. Iar 
fiecare culoare purta semnă
tura : T. Popa. „Cine a mîz- 
gălit pereții și a mai și sem
nat P‘‘ — am întrebat eu Un 
zidar. „Nu sînt tnîzgăleli ci 
probe de culoate, le-a făcut 
tovarășul arhitect. O săptă- 
mînă a combinat la vopsele 
și tie-a dat nottă modelele. 
Sînt frumoase e adevărat, dar 
dacă nu scoatem aceleași 
nuanțe... o pățim". La Ploiești 
cînd se construiau blocurile 
din fața Gării de Sud, am 
întîlnit un om care dărîma 
un zid nou. L-am întrebat 
de ce. „De ce ? ! Dacă sînt 
acoperite cu tencuială, cără
mizile așezate strîmb nu ie 
mai vezi că ati fost așezate 
de o riiînă nepricepută. Dar 
eu știu cum arată zidul pe 
dinăuntru, fiindcă a fost făcut 
de oamenii mei".

Era șeftli de echipă Gh. 
Stanciu pe câte l-arh întîlnit 
mai tîrziu luerînd la con
strucții de locuințe îh Balta 
Albă.

Cu asemehea oameni mi-1 
închipui luerînd pe ihgiherul 
V. Popescu. Părerile sale 
despre muhcă S-au cristalizat 
în 17 ani de activitate, de ex- 

lări sub îndrumarea maeștri
lor în arhitectură și construc
ții (importanta instituție lâ 
care el lucrează, are 12 lau- 
reați ai premiului de stat; iar 
numele ei este legat pretu
tindeni în țară de construcții 
social-economice). „în muncă 
— spune inginerul V. Popes- 
cU — nit există pauze, peri
oade mai intense sau ihăi sla
be, munca trebuie să aibă o 
o creștere Continuă. Este 
drept, omul îmbătrînBȘie, îi 
scad resUrsele fizice. în 
schimb, datorită acumulărilor, 
el poate da din ce în CC mai 
muit. Iât lâ noi, aici a da 
înseamnă a Ctea".

Cît dfe credincios este aces
tei păreri despre efortul con- 
titiUU o subliniază întîihpla- 
rea Ce 0 voi povesti. Este 
vorba de 0 ocazie în viață, 
adică de împrejurarea cînd 
într-un mod neașteptat ți se 
Oferă ceva în plus ! așa cum, 
jucînd din întirnplare la loto, 
âi trage biletul pe câte Scrie: 
un automobil. Ati Venit la in
ginerul V. Popescu cîțiva re
prezentanți ai comerțului 
ptopUriindU-1 Uri post peste 
holăte : „Avem nCVoie de un 
om de încredere, un itigitter 
care să ne reprezinte". O o- 
fertă eît se poate de ispiti
toare : mereu călătorind, me- 
reil preocupat de lucruri noi. 
Inginerul însă a refuzat (dis
cutată îh fatnilie propunerea 
întrunea totuși un vot : acela 
al soției. Și astfel refuzul hu 
a fost făcut fătă oarecari 
greutăți).

îl înțelegem : Să fi plecat 

de la Î.S.C.A.S. ar fi însem
nat să se despartă de meserie, 
Să nu mai construiască case, 
Să întrerupă efortul continuu 
„asupra noului proiect". A 
fost o renunțare necesară. La 
Institutul de proiectări, tineri 
ingineri nou veniți așteaptă 
de la acest tovarăș sprijin și 
îndrumare. Și el o poate face. 
Munca sa este aceea de in
giner șef.

A depăși
incertitu-

Aflate din literatură, dra
mele familiale, precum cele 
înfățișate de Dikeris în căr
țile sale, he-au mișcat pro
fund, poate pînă la lacrimi, 
întîlnite în viață și mai ales 
la vîrsta cînd noi înșine pu
tem avea o familie, ele au 
statornicit în noi un senti
ment complex : neplăcere și 
compasiune, necaz și revoltă 
ori de cîte ori avem în față 
rupturi datorate necinstei, vi
ciului; avarismului.

în ce mă privește aflînd 
despre drama Ioanei S. am 
încercat gînduri asemănătoa
re. Cine este și ce i s-a întîm- 
piât acestei tinere ? Cu doi 
ani în urmă era elevjț la li
ceu, în clasa a X-a. Părinții, 
tatăl muncitor tipograf, mama 
lucrătoare la o fabrică de con
fecții, încercau să se despar
tă. Cu vorbe urîte, (nu pot fi 
redate pe hîrtie), cu beții 
prelungite, cu gesturi și por
niri violente, încercările pă
rinților de a-și rezolva con
flicte mai vechi se repercutau 
cu duritate în conștiința ti
nerei noastre. (Cunosc exem
ple de copii care au ajuns 
la gesturi tragice fiindcă n-au 
putut suporta certurile dintre 
tată și mamă, cuvintele lor 
de ocară, violentările fizice. 
Un caz, de pildă, relatat în 
ziar sub titlul „Celebrul 703 
și cîteva sticle goaie", era cel 
al unui tîiiăr care încercase 
să fugă de acasă și se apuca
se de furat. ApOi, sîtit cele 
care n-au de lâ prima vede
re âspâct tragic, acele cazuri 
foarte numeroase. îh care mi- 
ihetiSmul edticâtiv funcțio
nează eU precădere la copii 
a căror vîrstă este potrivită 
modelărilor de caracter. Șco
larii, băieții în special, își 
înjură adversarii cu tonul și 
Cuvintele învățate acasă ; fe
tele încep bîrfa după obiceiul 
aflat în familie. In conștiința 
unor asemenea copii se furi
șează necinstea și lașitatea).

Cum cefturile avansați, 
Ioana s-a plîns părinților că 
nu mai are liniște pentru în
vățătură. Afît i-â ttebuit: s-a 
hotărît scoaterea fei dfe la 
școală. „Nu âm bani S-o țin 
pe dîhsa Să dfevină învățată" 
•— a SpriS Unul dinttfc părinți. 
Ruptă de preOcUpările-i zil
nice, de colegi și profesori 
și obligată Să suporte în în
tregime, că un târfipOii, „dis
cuțiile" familiale, fata trecea 
printr-o deprimantă state sti- 
fleteâscă. „Mă batea gin ciul 
să ftlg de acasă" — Spunea 
îoana amintiridu-și de vre
mea aceea. Dar a găsit alt
ceva : un loe unde să mun
cească. Colectivul de âici, 
cîțiva oameni, a încurajat-o cu 
simpatie oferirtdu-i CU Sim
plitate ajutorul de oare âyfeâ 
nevoie. Așa se fâce că, din- 
cole de unele așteptări; am 
găsit-o (la Librăria copiilor" 
ditt Capitală) pe I. S. îtttr-d 
state plină de optimism. 
Tînăra ajutoărC de vlnzătoa- 
re, estâ îneîntătă de munca 
pe care o face.

— Ani venit aici diii întîm
plare, trebuia să fac ceva ea 
să scap de... eăsă.

— Cumpărătorii Iu păreri 
bune despre dumneata !...

— îmi place munca pe 
care o fac. în plus aici este 

ea la cinematograf : vezi me
reu oameni diferiți ; copiii 
care cumpără sînt gravi și 
nerăbdători, părinții au și ei 
emoții...

— Dar părinții dumitale, 
școala... ?

— Părinții mei s-au împă
cat, cît despre școală am re- 
luăt-o, Ia fără frecvență. Nu 
mă las nici de învățătură.

...Asemenea întîmplări nu 
sînt deloc rare. Activitatea 
cotidiană, preocuparea per
manentă. sentimentul că faini 
ceva trebuincios dă o încăr
cătură pozitivă conștiinței, 
tranșează spre generozitate 
mutațiile obișnuite ale senti
mentelor. Mutica te Solicită 
pentru ea, adică pentru tine 
și cei din jur Și, vrei nu vrei,, 
înlături ceea ce te împiedică.

A merita 
prietenia

în gama aproape nemărgi
nită a sentimentelor umane 
cele ale prieteniei și dragostei 
ocupă locurile de prim-rang 
„Sînt prieten cu X", sau, „e 
prietenul lui cutare" — iată 
cuvinte pe care le poți întîlni 
de mai multe ori pe zi ; dar 
riu totdeauna le acorzi im
portanța cuvenită. Cînd însă 
asemenea fraze sînt însoțite 
de o anumită precizare fie
care dintre noi dăm un credit 
sporit celui care le rostește.

Mă aflam în biroul servi
ciului personal și învățămînt 
al Termocentralei de la Ișal- 
nița. Se discuta despre anga
jarea unui om și cum erau 
destule păreri „pro" și „con
tra" decizia se țărăgăna. 
Deodată a intrat în birou un 
maistru.

— Puteți să-l angajați — 
â spus el. îl cunosc din mun
că, mi-e prieten, am lucrat 
amîndoi pe șantier la combi
nat, am dormit amîndoi în a- 
ceeași baracă.

Și cei în cauză a fost an
gajat electrician de schimb.

De multe ori tovarășul de 
muncă îți devine prieten a- 
devărat fiindcă acolo în locul 
în care lucrezi împreună cu 
el reușești mai bine ca ori
unde sa-i cunoști toate valo
rile sale. Asupra cefei pe 
care l-ai cunoscut în împre
jurările muncii, de multe ori 
dramatice; cu greu te vei în
șela. în același timp pe un 
astfel de om îți permiți să-l 
critici cu toată asprimea, ju
decind că numai astfel îi poți 
fi eu adevărat de folos. La o 
recentă anchetă întreprinsă 
printre tinerii de la Uzina 
de autobuze din Capitală, cu 
tema „Tovarășul de muncă", 
cele mai convingătoare răs
punsuri le-au dat efei care 
erau prieteni. I. Paștina, ma- 
trițer lâ sculerie, și-a criticat 
prietenul, pe Sava Gavrilă, 
care, „este un foarte bun 
muncitor dar face de rîs co
lectivul fiindcă împrumută 
fără nici un discernămînt 
comportări și „mode" străine. 
Nimic răuvoitor, nimic fals 
într-o asemenea declarație. în 
cuvinte Ia fel de simple și 
convingătoare vorbea tînărul 
Popa Petre despre ingi
nerul Ion Gheorghe. „îl cu
nosc bine, e un om în care 
poți să te încrezi. Este bine 
calificat și muncește cu spirit 
creator. Afirm toate acestea 
fiindcă este prietenul meu și-l 
cunosc bine de lâ locul ds 
muncă",

Cu ani în urmă reporterul scriind despre culoarea și virtuțile muncii se 
diieea de obicei pe unul diii marile șantiere ale țării, unde întîlnea luerînd, 
plini de entuziasm, sute de tineri. Era acea perioadă a febrilei reconstrucții. 
Și acum drumul reporterului se poate îndrepta spre o asemenea țintă, convins 
că dimensiunile pe care le caută vor fi aflate. Totodată, astăzi reporterul se 
pregătește să plece la un centru de calcul. îi va căuta, de pildă, la Otopeni, 
pe cei doi ingineri trimiși de Uzina de tractoare din Brașov pentru specia
lizare îh mașini electronice de calcul. Este vorba de schimbarea cuvenită care 
atribuie muncii o nouă și trebuincioasă componentă, aceea a înaltei compe
tențe, despre care se cere discutat ca despre o condiție indispensabilă a 
muncit VICTOR CONSTANTINESCU

Locul de muncă, teren pro
pice cunoașterii, reprezintă, 
metafora își are aici rostul, 
pămîntul plin de sevă în care 
poate încolți și tainicul sen
timent al dragostei. La Fabri
ca de mașini electrice din 
București, unde lucrează, tî
nărul controlor J. V. a cunos
cut 6 fată. O fată de care 
s-a îndrăgostit și pe care a 
cerut-o în căsătorie ; nu îna
inte de a chibzui, cutloscîn- 
du-i bine calitățile și micile 
slăbiciuni. „Am văzut din 
capul locului că în unele pro
bleme ne contraziceam, dar 
asta nil ne-a împiedicat să 
ne apropiem". Au trecut de 
ătunci cîțiva ani; îti căsni
cia lor au intervenit adesea 
greutăți, și-au reproșat unul 
altuia slăbiciuni. Ati făcut-o 
însă deschis, curajos, fiindcă 
fiecare cunoșteă la celălalt 
fondul cinstit, capabil de re
cunoaștere sinceră a greșeli
lor. Astăzi, cei doi soți mun
cesc tot împreună. Au o gos
podărie frumoasă, se ajută și 
în treburile profesionale și, 
mai ales, se poate spune des
pre ei că n-au de gînd să se 
despartă niciodată așa cum 
începuse să se bănuiască în
tr-o vreme.

A avea

sentimentul

generos

al împlinirii

Pentru oriiul societății noas
tră munca înseamnă o satis
facție profundă, cu rădăcini 
numeroase și pretutindeni în 
componentele vieții. Există 
Satisfacția imediată, conștiința 
că faci ceva util, că ai deve- 
tiit ti rotiță dintt-o mașină u- 
riașă. Cei câte sînt la început 
de drum se bucură la desco
perirea propriilor forțe, a 
propriei personalități.

Am cunoscut la Mangalia 
0 faihilie de tineri medici, a- 
flâți la începutul practicii 
profesionale. Soțul, medic in
ternist s-a stabilit cu postul 
în comuna Limanu din apro- 
piete. Ea, după ce a lucrat 
Un timp la sanatoriul din lo
calitate s-a transferat la Con
stanța unde sînt posibilități 
mai rilări pentru specializarea 
după un anumit profil. Și, 
într-adevăr, în scurt timp a 
căpătat o bună experiență 
privind nașterile pelviene.

Dimineața pleacă amîndoi 
de acasă. Ea, mai devreme 
cu O oră : o oră dus și una 
întors face în fiecare zi cu 
autobuzul. Dar i se pare fi
resc, bâ chiar ușor : este 
compensată de satisfacțiile 
rtitincii pe care o face. Știe 
că este așteptată cu dragoste 
și încredere de pacientele din 
spitalul la care lucrează, știe 
că medicul șef are încredere 
în ea. Pentru el; satisfacțiile 
Sînt poate ceva thai mici, lu
cru câte 11 frămîntă. Totuși, 
pe amîndoi îi găsești în fie
care seară, împreună, discu
tînd despre copii nou-năs- 
cuți Sâu evoluția unor ma
ladii în comună.

De notat că soția a termi
nat facultatea cu nota maxi

mă și ar fi putut să lucrez# 
oriunde ar fi cerut.

— în București, în Invăță- 
mînt, sau la cercetare... ? — 
am întrebat-o.

— Nu, n-ași fi avut depli
ne satisfacții, nu cred că am 
talente pedagogice, eu mă 
simt bine în Salon.

Evident, e mai firesc așa. 
Cît privește munca de cerce
tare ea nu reprezintă o ca
rieră în sine și o poți îmbră
țișa cu folos mai tîrziu aînd 
anii de practică ți-au adus 
un tezaur de observații perso
nale, de experiență.

Pentru oamenii cărora an' 
le-au nins pe tîmple firele 
albe, satisfacțiile muncii se 
confundă cu însăși împlinirea 
vieții. Foarte adesea se poate 
spune despre cîte cineva : 
„muncește de o viață".

Inginerul Mihai Temian, 
profesor și director la școala 
de maiștri a Grupului școlar 
profesional din Brașov, este 
tocmai un asemehea om. Lă 
cei 55 de ani ai săi are peste 
30 petrecuți în învățămînt 
în 1935 a început ca profe
sor maistru la un liceu din 
Brașov. A dorit să facă o fa
cultate dar să nti-și părăseas
că familia așa că prima în
cercare o face în 1940 cînd se 
deschide în oraș o instituție 
de învățămînt superior. Re
nunță îhsă fiindcă era vorba 
de un profil ce nu i se potri- 
vea. Abia îh 1951 cînd împlP 
nea 40 de ani de viață s-a 
apucat de învățătură la noua 
politehnică brașoveană. Ati 
fost ani deosebiți — își a- 
mihtește de zile și nopți de 
învățătură continuă, de co
legi tineri care spunîndu-i 
fără răutate „bătrîne" îl aju
tau cu notițe și cursuri, de 
intervenții la minister pentru 
a înlătura unele greutăți.

— Dar nu numai atunci — 
povestește inginerul Temian. 
Au fost și alte perioade gre
le ; munca, cu un țel cere, în 
general, sacrificii.

— Și care a fost țelul dv., 
tovarășe profesor ?

—■ Să-mi cresc copiii de a- 
casă, să-i învăț carte bună pe 
cei de aici 1

Acasă are trei: un băiat 
student, o fată inginer și alta 
profesoară. Aici are cîteva 
sute; de cînd e profesor a 
predat la aproape 5 000 de 
tineri. A vorbi despre acest 
profesor cu aer blajin, vorbă 
domoală și gesturi cumpătate, 
a înfățișa satisfacțiile sale, în
seamnă a povesti despre ulti
mul examen la „rezistență" 
dat de „flăcău", despre scri
sorile fetei care, „inginerește 
la o fabrică de produse din 
lemn", înseamnă a înfățișa 
destinele multor tineri care 
au trecut prin sălile de curs 
ale centrului școlar.

Ion Bolojan a fost în uzina 
de alături, adică Uzina de 
autocamioane, ani de zile, lu
crător în secția de turnătorie. 
Bătrînul dascăl l-a sfătuit să 
învețe și iată-1 azi elev la 
școala de maiștri. La acest 
centru școlar a învățat 
Gheorghe Pop, care mai tîr
ziu — s-a înscris la facultate 
și astăzi este inginer la o fa
brică de la Tg. Mureș. Tot 
aici a învățat și Sergiu Șer- 
bănescu unul dintre conducă
torii actualei uzine de auto
camioane, și inginerul Scor- 
țea și ihginerul Dobrogeanu... 
și putem completa o listă în
treagă. încheiem subliniind 
că alături de cifra 5 000 se 
adaugă, ^din 1963, pentru in
ginerul Temian la capitolul 
satisfacții și împliniri, titlul 
de profesor emerit.
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Dejun oferit de președintele Consiliului de Stat
Primire la CC

al U. T. C
(Urmare din pag. I)

njului ministru, Amrik Singh 
Mehta, ambasadorul Republi
cii India Ia București, S. Ra- 
machandran, secretar adjunct 
în Ministerul Comerțului, J. S. 
Mehta, secretar adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
S. Bikram Shah, șeful Proto
colului Ministerului Afacerilor 
Externe, K. Natwar Singh, 
director al Secretariatului pri
mului ministru, membri ai 
Ambasadei Indiei la Bucu
rești.

In cursul dejunului, care 
8-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și primul 
ministru al Republicii India 
au rostit toasturi.

Salutînd pe oaspete, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a spus : Vizita 
Excelenței Voastre, înalt sol 
al Indiei prietene, constituie o 
expresie elocventă a bunelor 
relații statornicite între țările 
și popoarele noastre. Cred că 
sînt în asentimentul dv. dacă 
subliniez, în această plăcută 
împrejurare, contribuția de 
seamă adusă de contactele di

recte între oamenii de stat ai 
celor două țări la evoluția po
zitivă a relațiilor româno-in- 
diene. în această ordine de 
idei, aș vrea să vă mărturi
sesc doamnă prim-ministru 
că, deși a trecut aproape un 
deceniu de la vizita pe care 
am făcut-o în India, ne sînt 
încă vii în amintire impresiile 
de neuitat ale acestei călătorii, 
atenția și ospitalitatea caldă 
cu care am fost înconjurați de 
gazdele noastre și personal 
de dv.

Ne exprimăm speranța — a 
spus în continuare președin
tele Consiliului de Stat — că 
vizita Excelenței Voastre, deși 
spre regretul nostru scurtă, 
v-a permis să dobîndiți o ima
gine nemijlocită despre mun
ca și preocupările poporului 
român și să cunoașteți senti
mentele sale de prietenie față 
de poporul și conducătorii 
Indiei.

Am aflat cu deosebită satis
facție că întrevederile și con
vorbirile pe care le-ați avut în 
timpul șederii dv. în România 
au relevat existența unor noi 
posibilități care pot favoriza 
dezvoltarea multilaterală a co
laborării prietenești dintre ță
rile și popoarele noastre.

Președintele Consiliului de 
Stat a toastat pentru prospe
ritatea poporului indian, în 
sănătatea Dr. Zakir Hussein, 
președintele Indiei, în sănăta
tea primului ministru Indira 
Gandhi, și a celorlalte persoa
ne oficiale indiene, pentru în
florirea prieteniei dintre 
România și India.

In toastul său de răspuns, 
premierul Indira Gandhi a 
spus : Ca și România, India 
este o țară a vechilor tradiții, 
și dintre tradițiile pe care noi 
le prețuim cel mai mult, la 
loc de cinste se află pacea. Un 
vechi proverb indian spune că 
întreaga lume constituie o 
singură familie. Astăzi, noi 
punem un accent deosebit pe 
prietenia și colaborarea cu 
toate țările lumii.

Așa cum spuneați și dv. 
domnule președinte, în con
vorbirea avută, considerăm 
necesar ca toată lumea să tră
iască în colaborare și coope
rare, pe baza coexistenței paș
nice. Firește, noi dorim coo
perarea cu toate țările, însă 
considerăm că pentru noi re
prezintă o mai mare valoare 
cooperarea cu acele țări care 
luptă să rezolve probleme ase

mănătoare cu ale noastre. Noi 
acordăm, de asemenea, foarte 
multă importanță schimburi
lor de păreri și idei. In aceas
tă scurtă perioadă petrecută 
în frumoasa dv. țară, am avut 
prilejul să port discuții utile 
și să văd o parte din vasta 
muncă de dezvoltare pe care 
dumneavoastră o întreprin
deți. Aceasta ne-a putut da o 
imagine despre întreg.

Sînt de acord cu dumnea
voastră domnule președinte că 
acest tip de schimburi de pă
reri între conducătorii de sta
te sînt foarte utile și trebuie 
să se efectueze la toate nive
lurile. Cred, de asemenea, că 
prietenia dintre țările noastre 
este valoroasă pentru fiecare 
dintre noi și poate fi folosi
toare, în aceeași măsură, și al
tor state.

în încheiere, premierul In
dira Gandhi a toastat pentru 
întărirea prieteniei indiano- 
române, în sănătatea secreta
rului general al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, a președin
telui Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și a soției sale, 
pentru întărirea colaborării și 
păcii între popoarele din în
treaga lume.

Tovarășul Petru Enache, 
prim-șecretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, a primit miercuri la 
amiază în audiență pe ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Polone, Wieslaw Sobierajski.

Miercuri la amiază s-a îna
poiat de la Berlin delegația de 
activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de Ion Pățan, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care a fost într-un 
schimb de experiență în R.D. 
Germană la invitația C.C. al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București și membri ai amba
sadei.

BANCHET OFERIT DE PRIMUL MINISTRU AL INDIEI

Toastul primului ministru

al Republicii India

Toastul președintelui Consiliului 

de Miniștri al Republicii

AZI NOAPTE, GIULEȘTIUL

de Fânuf Neagu

Cu ocazia plecării sale defini
tive din țara noastră, ambasado
rul Republicii Populare Polone 
la București, Wieslaw Sobieraj
ski, a oferit miercuri seara un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala August de Winter, 
ministrul comerțului exterior 
al Belgiei, care, la invitația 
ministrului comerțului exterior 
al României, a făcut o vizită 
în țara noastră.

în toastul său, primul minis
tru al Indiei. Indira Gandhi, a 
spus, printre altele : Vizita fă
cută in România va rămîne 
una din cele mai plăcute amin
tiri ale mele. Mă folosesc de a- 
rest prilej, excelență, pentru a 
vă mulțumi pentru invitația pe 
care mi-ați făcut-o de a vizita 
România, pentru frumoasa 
ospitalitate ce mi-a fost ofe
rită de guvernul și poporul 
român. Vizita noastră a con
tribuit la o mai bună înțelege
re a obiectivelor pentru care 
militează România și a reali
zărilor pe care ea reușește Să 
le înfăptuiască. Ne-am con
vins că ea a realizat un pro
gres remarcabil de rapid. Sînt 
convinsă, de asemenea, că vi
zita noastră a condus la o mai 
bună înțelegere a obiectivelor 
pentru câre militează India și 
a ceea ce India încearcă să 
realizeze.

Pentru mine personal a fost 
o mare plăcere să vă întîlnesc, 
domnule prim-ministru, să am 
convorbiri cu dv. și cu colegii 
dv. Sperăm că aceste convor
biri vor continua cînd dv. veți 
vizita din nou India. Veți avea 
astfel prilejul să vedeți ce 
transformări au avut loc în In
dia în timpul anilor care au 
urmat vizitei dv.

Situația mondială a fost în
totdeauna complexă. Continuă 
să existe ciocniri de interese 
între state sau grupuri de state. 
Războiul rece continuă să se 
mai manifeste și, de asemenea, 
există mici războaie locale. Din 
această cauză s-a ajuns uneori 
la pierderi de importante va
lori materiale și morale.

Referindu-se la politica ex-

ternă și internă a Indiei, pri
mul ministru Indira Gandhi a 
subliniat că aceasta s-a bazat 
întotdeauna pe interesele na
ționale ale Indiei, s-a sprijinit 
pe valorile morale ale poporu
lui indian.

în domeniul politicii inter
ne. liniile principale ale politi
cii guvernului nostru sînt secu
larizarea, democrația și socia
lismul. Prin secularizare se 
realizează în același timp și 
democrația și socialismul.

Vreau să subliniez că, spri- 
jinindu-ne pe valorile poporu
lui indian, întotdeauna ne-a 
fost cu putință să ne ridicăm la 
nivelul înaltelor noastre idea
luri. De multe ori am avut de
întâmpinat greutăți.. Am depus 
însă eforturi și scopurile noas
tre — întotdeauna aceleași — 
au fost treptat realizate.

Sînt fericită. Excelență, să 
afirm convingerea noastră că 
între India și România se dez
voltă continuu prietenia și 
buna înțelegere. Am discutat 
în aceste zile despre găsirea 
unor noi căi și mijloace pen
tru a contribui la o și mai mare 
dezvoltare a acestei prietenii și 
înțelegeri. Dorința noastră este 
ca această prietenie și colabo
rare să se întărească în intere
sul țărilor și popoarelor noas
tre. în interesul păcii mon
diale.

In încheiere, primul minis
tru al Indiei a toastat în sănă
tatea secretarului general al
C.C. al
Ceaușescu, 
Consiliului

P.C.R., Nicolae 
a președintelui 

de Stat, Chivu
Stoica, și a președintelui Con
siliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, pentru prie
tenia dintre cele două popoare.

★ * ★

Miercuri după-amiază, primul 
ministru al Indiei, doamnă Indira 
Gandhi, a avut o întîlnire la re
ședința sa cu ziariști români, in
dieni și corespondenți ăi presei 
străine acreditați la București, în 
cadrul căreia — răspunzînd în
trebărilor adresate de ziariști, — 
primul ministru al Indiei s-a re
ferit la relațiile dintre România 
și India și perspectivele dezvol
tării lor, la unele probleme pri
vind situația internațională actu
ală, precum și lâ citeva din prin
cipalele probleme de actualitate 
pentru dezvoltarea economiei in
diene, arătind în încheiere că vi
zita în țara noastră constituie 0

expresie a sentimentelor de prie
tenie ale poporului indian, expri- 
mîndu-și satisfacția pentru posi
bilitatea de a avea convorbiri cu 
conducătorii țării noastre asupra 
unor probleme de interes comun, 
precum și asupra unor probleme 
actuale ale situației internațio
nale. ★

Miercuri dimineața, primul 
ministru al Republicii India, 
Indira Gandhi, împreună cu 
celelalte persoane oficiale in
diene, a făcut o vizită prin 
Capitală.

(Agerpres)

Socialiste
Exprimînd mulțumiri cor

diale pentru cuvintele priete
nești și aprecierile făcute la a- 
dresa României, a poporului ți 
guvernului român, aprecieri 
care prilejuiesc un sentiment 
de adîncă satisfacție, premierul 
Ion Gheorghe Maurer, adresîn- 
du-se oaspeților, a spus :

Țin să vă asigur, la rîndul 
meu, de stima și respectul pe 
care poporul român le nutrește 
față de marea dumneavoastră 
țară, de poporul indian prie
ten și față de distinșii săi con
ducători, prietenie și respect 
pe care le-ați putut constata în 
decursul scurtei dv. vizite în 
țara noastră.

Acum, cînd vizita Excelen
ței Voastre se apropie de sfîr- 
șit, putem afirma că întrevede
rile și convorbirile noastre, 
desfășurate într-o atmosferă 
de înțelegere și cordialitate, au 
fost interesante și fructuoase. 
Ele au contribuit la o mai bună 
cunoaștere a punctelor de ve
dere, a intereselor și preocupă
rilor reciproce. Examinînd îm
preună căile și mijloacele me
nite să asigure promovarea 
cooperării bilaterale, am con
statat cu îndreptățită satisfac
ție că relațiile dintre România 
și India se dezvoltă favorabil, 
în interesul ambelor părți, în 
spiritul prieteniei tradiționale 
existente între țările și popoa
rele noastre.

Ca și dv., aș dori să subli
niez —a adăugat șeful guver
nului român — că această evo
luție favorabilă a relațiilor ro- 
mâno-indiene este importftntă 
nu numai pentru noi. Ea re
prezintă, în același timp, o 
contribuție de seamă la cauza 
păcii și colaborării internațio
nale.

Sînt pe deplin convins că e- 
forturile noastre comune vor 
duce la extinderea și diversifi
carea schimburilor economice, 
culturale și științifice, Ia mul
tiplicarea posibilităților de coo
perare bilaterală în toate do
meniile.

în cursul discuțiilor am fost 
bucuroși să relevăm că, în ă- 
bordarea unor probleme inter

România
naționale, guvernele noastre 
au puncte de vedere comune 
sau apropiate. Ambele delega
ții au exprimat profunda îngri
jorare a guvernelor și popoa
relor noastre față de existența, 
în diferite regiuni ale lumii, a 
unor focare de tensiune ce a- 
menință pacea și securitatea 
mondială.

Am fost de acord că elimina
rea acestor surse de încordare 
și întărirea încrederii între sta
te trebuie să constituie preocu
pări majore ale tuturor state
lor și guvernelor. Este necesar 
ca toate țările să-și dea contri
buția la asigurarea legalității 
internaționale, la promovarea 
cauzei păcii.

Nu încape îndoială Că înde
părtarea surselor de încordare 
internațională ar accelera pro
cesul de dezvoltare a colabo
rării dintre state și ar permite 
omenirii să se bucure de pace 
— condiție esențială a progre
sului și prosperității.

însuflețită de acest deziderat 
arzător, România depune efor
turi susținute pentru instaura
rea unui climat de destindere, 
înțelegere și colaborare cu toate 
țările, indiferent de orînduirea 
lor socială, pentru realizarea 
securității în Europa și în în
treaga lume.

Exprim convingerea că vi
zita Excelenței Voastre, întîl- 
nirile și convorbirile viitoare 
vor duce la dezvoltarea multi
laterală a relațiilor româno- 
indiene în interesul popoarelor 
noastre și al cauzei păcii.

Vă mulțumesc din adîncul 
inimii — a spus primul minis
tru al României — pentru in
vitația pe care ne-ați făcut-o 
de a vizita țara dv. în scopul 
continuării unui dialog care a 
început așâ de bine cu mulți 
ani în urmă.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a toastat pentru prosperitatea 
și fericirea poporului indian, a 
Excelenței Sale dr. Zakir 
Hussein, președintele Indiei, în 
sănătatea primului ministru al 
Indiei și colaboratorilor săi, a 
tuturor celor de față, pentru 
prietenia româno-indiană.

La Casa arhitectului din Capi- 9 
tală, s-au deschis miercuri după- 
amiază lucrările unei consfătu- a 
iri internaționale cu tema „Pro- " 
bleme actuale ale construcției de 
locuințe". a

La consfătuire iau parte re- " 
prezentând ai conducerii uniuni
lor arhitecților din Bulgaria, Ce- A 
hoslovacia, R.D. Germană, Iu- “ 
goslavia, Polonia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. A

în numele Uniunii arhitecților 
din Republica Socialistă Româ
nia, participanții au fost salutați £ 
de prof. arh. Ascanio Damian, 
vicepreședinte al Uniunii.

Timp de 4 zile, vor fi dezbă- 
tute referate și comunicări de 
specialitate cu privire la cons- — 
trucția de locuințe. W

Academicianul Eugen Bădărău 
a fost sărbătorit, miercuri seara, 
cu prilejul vîrstei de 80 de ani 
în cadrul unei reuniuni organi
zate de Prezidiul Academiei Re
publicii Socialiste România, lâ 
Casa Universitarilor din Bucu
rești.

Cea de a doua zi a manifes
tărilor prilejuite de împlinirea a 
150 de ani de existență a Mu
zeului Brukenthal a fost consa
crată unei sesiuni științifice jubi
liare. Participanții întruniți în sa
la „Astra" au ascultat cu interes 
un mare număr de comunicări
referitoare la colecțiile muzeului 
sibian. Criticii de artă Ion Fran
zetti, Mircea Deac, Mircea Po
pescu au prezentat bogatele co
lecții de artă picturală ale mu
zeului, care cuprind lucrări de 
valoare din patrimoniul național.

După o călătorie de o lună 
prin Franța și Italia (promit 
cititorilor mei, pe curind, spi
cuiri din însemnările făcute pe 
drum), iată-mă din nou pe 
banca iluzorie unde ne întîl- 
nim cu toții, mai ales marți 
dimineața. între timp s-au cu
les viile, administratorii de 
bloc au deschis caloriferele, 
iar prin fotbal treburile s-au 
încurcat și mai mult. N-a a- 
părut nici un jucător vedetă 
care să ne dea speranțe. în 
schimb au răsărit (așa de fe
cunde să fie ploile de toam
nă ?) niște cronicari sportivi 
cu o pregătire submediocră și 
cu o nedisimulată poftă de 
a reteza capete. Condeiele lor, 
aranjate din două cuie de chi
brit (lipite cu mîzgă) ca să dea 
impresie de flacără, produc, 
din fericire, numai ilaritate. 
Promit să vi-i descriu altă
dată, pentru că astăzi, vreau 
să mă ocup de Rapid.

E seară, senzaționalul meci 
cu Trakia s-a terminat de 
o oră, șl lingă podul Grand 
cîntă fanfara. în Giulești, 
după atita amar de săptămîni 
negre, e bal. Bal în toată pu
terea cuvîntului. Sau mai bine 
zis, carnaval. Totul, în cins
tea celor unsprezece 
băieți care, la capătul unui 
meci ce ne-a distrus nervii, 
au izbutit să cîștige cu 3—0 
și, prin aceasta, să mai înse
nineze puțin cerul cumplit de 
opac, boltit peste fotbalul nos
tru. Eroii acestui eveniment 
se numesc în ordine : Rădu- 
canu, Motroc, Dan, Greavu, 
Dinu, Jamaischi, Năsturescu. 
Dumitriu și Codreanu. Din
tre ei cel mai bun a fost 
de departe Ion Ionescu — a- 
poi Dan, Năsturescu și Co
dreanu.

Realul, care mi-a rămas lin
gă inimă ca primă dragoste, 
a realizat o partidă pe care 
n-o poți uita ani de zile. 
Handicapată de cele două 
goluri primite în Bulgaria cu 
largul ajutor al unui arbitru 
care nici nu merită pomenit 
(eram în Italia cînd am aflat 
că a fost învinsă și cei 
ce mă cunosc vor crede 
că o seară întreagă am 
fost trist și am bleste
mat toată formația de bază, 
plus rezervele) echipa lui 
Valentin Stănescu și Victor 
Stănculescu a muncit pînă la 
epuizare pentru a se califica 
în turneul următor. Este pen
tru prima oară cînd i-am vă
zut tragînd cu ghiarele și cu 
dinții să înscrie și iar să în
scrie. Nu exagerez cu nimic 
dacă spun că unii din ei au 
fost, uneori, spre sfîrșitul re
prizei a Il-a, gata-gata să leși
ne de ciudă și de disperare că 
nu pot rupe plasa adversaru
lui. Au intrat crispați — și 
numai cine nu știe ee în
seamnă să ai în spate privi
rile a sute de mii de oameni 
care vor cu orice preț o victo
rie, nu va trece peste momen
tele de stânjeneală și derută 
din joc — au greșit, s-au
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lăsat uneori pradă deznădej
dii, dar au gijsit mereu pu
teri noi. Și pentru asta tre
buie felicitați. Ne trebuia pu
țin cer mai senin și acești bă
ieți ni l-au dat. Mai ales acele 
30 de minute din prelungiri, 
infernale pentru cei cu inima 
slabă, nu se vor șterge din 
memoria nici unui giuleș- 
tean. A fost marea jumă
tate de oră a Rapidului, 
gloria și înălțarea lui. O ju
mătate de oră sfîntă, pentru 
că ea i-a adus înapoi toată 
suflarea ce se jurase să nu 
mai calce la stadion. O ju
mătate de oră în care Iones
cu și Dumitriu au jucat ba
lonul cu o sete neîntîlnită 
decît pe maidanele copilăriei 
și au șutat din poziții incre
dibile. în acele momente i-am 
invidiat. Eram cu inima și cu 
Sufletul lîngă ei (Jamaischi, 
trebuie să știi c-ai fost cit pe 
aci să ne îngropi cînd ai 
trimis mingea de la mai pu
țin de 1 metru peste poartă. 
Pe cuvînt de onoare că am 
niște prieteni care nu s-au 
trezit din groază nici la ora 
aceasta). Dar totul e bine 
cînd iese cu bine. (Vezi, pe 
această linie, și cazul forma
țiilor B și de tineret care, 
în ultimele confruntări cu re
prezentativele similare din 
Ungaria au fost alcătuite, fie
care, din jucători de la 8 
cluburi; au învins, nimeni nu 
le-a zis nimic ; în schimb o- 
mului care a răspuns de pri
ma garnitură și a pierdut, i 
s-au făcut nenumărate repro
șuri, principalul fiind că a 
optat pentru o formație alcă
tuită din jucători de la 7 
cluburi).

Un merit important în vic
toria Realului îl are și marea 
și gălăgioasa galerie de din
colo de Podul Grant. înainte 
de meci am trecut prin Giu
lești. Pe gărduri, afișe : „Ve- 
niți cu toții să dați aripi e-

chipei și să-i încurajați pe 
băieți priu toate mijloacele 
de galerie modernă". Sau : 
„Ați văzut și ați auzit cum 
se susține o echipă pe San 
Siro și Nepstadion ? Vedeți 
ce faceți". Și inimoșii noștri 
prieteni din Giulești au venit 
cu trîmbițe, cu clopote și cu 
tot ce trebuie unei galerii. 
Nu știu care sînt mijloacele 
de galerie modernă (eu con
sider că la bază rămîne tot 
glasul microbistului) știu, însă, 
că nici patru baterii de tun 
n-ar fi putut întrece explozia 
iscată de giuleșteni, timp de 
o sută și ceva de minute.

Acum, cînd scriu, mi se 
telefonează într-una la redac
ție și mi se sugerează titluri 
peste titluri : „în poarta Ra
pidului, Lupescu", „Driblin
gul morții", „Unsprezecele de 
aur" etc., etc. Iar un inginer, 
nelipsit din vagonul băieților 
în nici o deplasare, îmi spune : 
„Dacă nu se calificau, în seara 
asta beam pilitură de fier. 
De trei zile tata pilește (de 
la pilă) în spatele casei două 
șine de cale ferată. Duminir 
că, la Ploiești, putem să pier
dem la un scor catastrofal, nu 
ne interesează, avem obiective 
mai importante".

Adversarii — o echipă de 
clasă, cu cîteva nume sono
re : Popov, Dermendgiev, 
Momin. în finalul partidei, 
hărțuiri nemilos, au cedat... 
și, din păcate, pe alocuri, au 
cedat și nervos. Nu trebuie, 
însă, să acuzăm pe nimeni, pe 
undeva e omenește să se pe
treacă și astfel de lucruri. 
Miza era mult prea mare.

Arbitrul Marian Srodecki 
(Polonia) ne-a mîncat cel 
puțin un gol. Mă întreb, 
F.I.F.A. dă diurne chiar atît 
de mici ?

P. S.
Titlul mi s-a telefonat de 

către un stelist care a trăit 
o zi fericită cu Rapidul.

PROSTĂNACUL
— cinemascop —
rulează ia Patria (orele 11,30 : 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,20), Bucu
rești (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15), Feroviar 
(orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 19 •,
21.15) , Excelsior (orele 8 ;
10, 15 : 12,45 ; 15,15 ; 17,45 ;
20.15) , Modern (orele 9,30 : 
11,45 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

UN IDIOT LA PARIS
— cinemascop —
rulează la Republica (orele 
9 ; 11 , 13,15 ; 19 ; 21,13).

CINE CĂLĂREȘTE UN TIGRU? 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 16,15 , 18,15 ; 20,30), 
Grivita (orele 16 ; 18,15 ;
20,45), Arta (orele 15,30 ; 18 :
20,30).

PASAREA PHONIX
— cinemascop —
rulează la Capitol (orele 8.45 ; 

ț 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30), Au

în cadrul manifestărilor con
sacrate împlinirii unei jumă
tăți de secol de la Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie, lectorul sovietic A. I. 
Petrov, doctor în științe econo
mice, a vorbit miercuri seara
la Casa prieteniei româno-so- 
vietice din București despre £ 
„Economia sovietică în etapa
actuală și relațiile economice 
externe ale U.R.S.S.".

Khamphan Panya, ambasa
dor extraordinar și plenipoten- a 
ț.iar al Laosului în Republica " 
Socialistă România, a părăsit 
definitiv țara noastră. a

(Agerpres)

CINEMA • TELEVIZIUNE
rora (Orele 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 
17.30 ; 20,30).

SPARTACUS
(ambele serii)
— cinemascop —
rulează la Festival (orele 9 J
12,30 ; 16,30; 20).

POVESTEA TARULUI SAL
TAN

rulează la Victoria (orele 9 :
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11,30; 13,45; 16; 18.30; 20,45).

BUNICUL, KYLIJĂN ȘI EU
rulează la Doină( orele 11,30).

FRENCH CANCAN
rulează la Doina (orele 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45).

SUS MÎINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

rulează la Union (orele 15,30 ; 
(desene animate orele 18); 
20,30, Munca (orele 18; 18,15; 
20,30).

PARISUL VESEL — JOJE — 
FILOXERA - CONGRESUL 
LINGVIȘTILOR,

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

8URCOUF. TIGRUL CELOR t 
MĂRI

— cinemascop —
ruiează la Giulești (orele 10 ; 
15,30 ; 18 ; 20.30), Lira (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30), Drumul Sării 
(orele 17,30 , 20).

COMISARUL X
— cinemascop —
rulează la Cosmos (orele 15,30 ; 
18 ; 26.30).

RECOMPENSA
— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 7,45 — 
21 în continuare), Popular (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30).

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE

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

OMUL PE CARE-L IUBESC
rulează la Crîngașl (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30), Volga (orele 
15,30 : 18 ; 20,30)

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Bucegl (orele 10,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30), Tomis (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15), Floreasea (orele 9,30 ;
18 ; 18,30 ; 20,43),

TESTAMENTUL INCAȘULUI
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9 ; 
11,16 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 t 20,30), 
Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20.30), 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 21).

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE »

— cinemascop —•
rulează la Unirea (orele 15,45 ; 
18 ; 20,15).

CASTELANII
rulează la Vltan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Moșilor (orele 16 ;
18.15 ; 20,30), Pacea (orele 16 ; 
18; 20).

FARAONUL
— cinemascop —
(ambele serii)
rulează la Miorița (orele 15,30 ; 
19,30), Flamura (orele 8,45;
12.30 ; 16,15 : 20).

CUM SA FURI UN MILION
— cinemascop —
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,45).

SECERIȘUL ROȘU
rulează la Coleatin* (orele 
(15,45 ; 18 î 30,18).

moasă — Emisiune de limbă

18,00 La ordinea zilei: Orga
nizarea științifică a producției și 
a muncii; 18,30 Studioul pionie
rilor ; 19,00 Mult e dulce și fru

română ; 19,30 Telejurnalul de £ 
seară ; 20,00 Film serial : Ivan

s-a răspuns încă — Emisiune de 
știință ; 21,10 Teleglob — Emi
siune de călătorii geografice; 
21,40 — Dicționar de personaje 
— Litera „P" (Iî); 21,15 Trans
misiune de la deschiderea celui 
de al IV-Iea Festival Internatio
nal de iazz „Praga — 1967“ j 
23,00 Telejurnalul de noapte.

hoe ; 20,30 întrebări la care s-a 
răspuns... întrebări la care nu

rile Balcaniadei de tir. In ultima 
ii, sportivul român Dan Iuga a

CRONICA PAUZELOR
PAUZA ÎN CARE ERAM 
PLINI DE SPERANȚE

Prima pauză. Rapid Bucu
rești înscrisese un gol. Da, se 
poate. Da, este posibil... Pro
babil că... Ah. dacă... Și a fost 
liniște. Repaos general după 
efortul din prima repriză. In 
acest efort fuseseră angajați 
jucătorii, spectatorii, tabela de 
marcaj (încordată între gol și 
ah). N-am vrut să-i tulburăm 
pe jucători, în cele 15 minute 
de repaos. Le era necesar. Ne 
deconectasem și speram. Cea 
mai iubită echipă a noastră 
trebuia să cîștige. Nu știm ce 
a fost în cabine. Poate că 
Dan Coe se agita (cîți fotba
liști știu legile pasiunii ca el?), 
poate ci Dumitriu II se pre
gătea — fără să-și dea seama 
— de prelungiri, în care a 
fost fotirte hun. Cu toții, da, 
cu toții, „trăgeau de timp" 
în pauză, lăsindu-le jucători
lor bulgari rolul Să tragă de 
timp în meciul propriti-zis. 
Pe stadion s-au mîncat se
mințe, s-au dat pe gît sticle 
de pepsi, ne-am ridicat in 
picioare și ne-am plimbat pe 
metru patrat, ca îndrăgostiții 
la o întîlnire la ceas la Uni-

de Adrian Păuneacu

versitate. Fluierul (cu arbitru 
dedesubt) a rechemat încorda
rea.

cinci minute Întinși
PE GAZON

Insuficient 2—0! Și au 
urmat prelungirile. Cinci mi
nute — odihnă cu public. 
Cinci minute cu fața la cer, 
rapidiștii vroiau parcă să 
arate că sînt ai publicului. Și 
s-au destins acolo, pe iarba 
atîtor bucurii și necazuri, ale 
lor și ale noastre, la umbra 
freamătului peluzelor. Un 
număr treisprezece, mai în 
virstă, a apărut pe teren și 
i-a îmbărbătat. Stăteau băieții 
întinși pe jos, parcă veniseră 
la iarbă verde, în familie. Dar 

v urma nevoia, spaima și îndo
iala celui de al treilea gol. 
Fiecare se gîndea la ce fusese. 
Cine ratase, se gîndea că lui 
trebuie Să i se spargă în cap 
tot foșnetul și murmurul și 
strigătul tribunei aminate de 
la întoarcerea acasă Cu o ju

mătate de oră. Rapidiștii se 
odihneau profund. Prea pro
fund parcă. Dar ei aveau să 
lupte la fel de profund.

NU NE PLACE RIȘCA
Minutul ultimei pauze. 

Cîștigăm ? Un somn de citeva 
ore ar fi fost extraordinar. Am 
văzut spectatori gata să se 
facă fotolii pat pentru mata
dori. Stadionul părea o sală 
de așteptare C.F.R. Răgușeala 
cuprinsese mulțimile. „Luptă, 
luptă C.F.R." patina pe coar
dele vocale, cu tot mai mare 
greutate. Turnul Parașutiști- 
lor se Simțea probabil vinovat. 
Făcuse henț la una din nume
roasele mingi trase de adver
sari în cerul de toamnă. In 
gări fluierau trenurile mai co
rect decit arbitrul. Iată, a în
ceput dansul sălbatic al ulti
mului sfert de oră. Sfertul 
academic ?! Cu calm, rapidiș
tii au depășit „deceniul psiho
logic" al fotbalului nostru. Ei 
au vrut să arate că nu le 
place rișca. Nici nouă nu ne 
place. Preferăm fotbalul. Ra
pid București ne-a convins că 
fotbalul e mai frumos decit 
rișca.

In vagoanele de dormit se 
aprind luminile.

h i>i: semrr * •b saw •
Balcaniada de tir

DAN 1UGA PE PRIMUL LOC 
LA PISTOL VITEZA

La Sofia i-au încheiat Întrece

câștigat proba de pistol viteză 
V eliminatorie cu 298 puncte. La

cul doi a fost ocupat tot de un 
trăgător român, Virgil Atanasiu, 
cu 295 puncte.

Proba de armă liberă calibru 
mare poziția culcat a revenit 
bulgarului I. Lazarov cu rezul
tatul de 393 puncte. La totalul 
celor trei poziții, Învingător a 
fost declarat tot I. Lazarov care 
a realizat 1104 puncte.

F. C. ARGEȘ— 
DINAMO BUCUREȘTI 1—1

într-un meci restanță din eta
pa a 4-a a campionatului cate
goriei A la fotbal, disputat la 
Pitești, echipa F.C. Argeș a ter
minat la egalitate 1—1 (0—0) cu 
Dinamo București. Golurile au 
fost marcate de Kraus pentru 
gazde și de Dinu pentru oaspeți,



Ieri la

O.N.U., Comeliu Mănescu, și-a 
continuat miercuri consultările 
în legătură cu problemele care 
stau în prezent în fața sesiunii. 
SI a primit în cabinetul său de 
lucru din clădirea Secretariatu
lui Națiunilor Unite pe șeful 
delegației S.U.A., Arthur Gold
berg, însoțit de William Buffum, 
adjunct al șefului delegației, pe 
șeful delegației Albaniei, Halim 
Budo, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, precum și pe șe
ful ad-interim al delegației Gui
neei, Mbaye Seik Omar.

S-a procedat la un schimb larg 
de vederi asupra unora din 
punctele aflate pe ordinea de zi.

Mircea Malița, șeful delegației 
române la actuala sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., a 
avut o convorbire, desfășurată 
în spirit cordial, cu Rene Maheu. 
director general al UNESCO. în 
cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind colabora
rea României la activitatea Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
educație, știință și cultură, pre
cum și alte probleme.

Șeful delegației române a avut, 
de asemenea, o convorbire cu 
ministrul afacerilor externe al 
Libanului, Georges Hakim.

De cîteva luni Uruguayul 
ține binișor afișul publicitar. 
Nu există zi în care agenții
le de presă să nu transmită 
știri cu privire la această 
țară. In toate referirile la 
Uruguay figurează în chip 
inevitabil cuvinte ca : deva
lorizare, criză, prăbușire, da
torii, șomeri, greve etc.

Uruguayenii, e drept, n-au 
prea fost obișnuiți cu așa ce
va. Cu numai doi ani in urmă 
țara lor mai trecea încă 
drept o „Elveție latino- 
americană", o „oază liniștită" 
intr-un deșert al încrîncenă- 
rilor șl furtunilor, adică în 
America Latină. Căderea a 
fost însă bruscă și răsunătoa
re. Cînd criza a devenit evi
dentă, s-a căutat la repezea
lă o explicație și s-a găsit că 
de vină este... sistemul cole
gial de conducere a țării. Ca 
atare, el a fost abolit, reve- 
nindu-se la sistemul prezi
dențial, iar președinția a re
venit generalului Gestido.

După cum era și de aștep
tat, această reformă n-a 
schimbat cu nici o iotă si-

Inflație

Se 
ac

iuat 
de- 
ac- 
din
U-

tuația, întrucît criza iz- 
vorîse din structura defici
tară a economiei și nu din- 
tr-o formă administrativă, fie 
ea chiar și „colegială", 
pare chiar că de cînd 
tualul președinte și-a 
funcția în primire ritmul 
presiv al economiei s-a 
centuat. Observatorii 
Montevideo consideră că
ruguayul trece astăzi prin 
cea mai gravă criză economi
că și financiară din ultimii 
ani. Declinul economic, ac
centuat de unele calamități 
naturale în agricultură, a 
dus, firește, la deprecierea în 
continuare a monetei națio
nale. la accentuarea defici
tului balanței de plăți, și, în 
ultimă instanță, la creșterea 
vertiginoasă a costului vieții.

In ceea ce privește mone- 
ta. este posibil ca economiș
tii să fi încetat de-a mai nu
măra devalorizările efectua
te de guvern. Ultima, operată 
luna trecută, a stabilit cursul 
pesoului la 98 pentru un do
lar față de 88 cit fusese sta
bilit doar cu vreo trei săptă- 
mîni mai înainte. Urmarea a 
fost o desăvirșită neîncrede
re a cetățenilor în moneta 
lor. După cum relatează în
tr-o corespondență din Mon-

V

hot f-

„Venus 4“ a atins lin 
suprafața planetei Venus
MOSCOVA 18. — Corespondentul Agerpres, Nicolae Cris- 

toloveanu, transmite : După cum anunță agenția TASS, stația 
automată sovietică „Venus-4“ a atins miercuri lin suprafața planetei 
Venus și a început să transmită primele date cu privire la at
mosfera acestei planete. In porțiunea unde au loc măsurătorile, 
temperatura a variat între 40 și 28 grade Celsius, iar presiunea 
atmosferică între 1 și 15 atmosfere. Măsurătorile au arătat că 
atmosfera planetei Venus se compune aproape în întregime din 
bioxid de carbon. Oxigenul și vaporii de apă se găsesc în can
titate de 1,5 la sută, iar urme

fruntea 
din A-
dificul-

...— ' \
tevideo ziarul vest-german 
FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE ZEITUNG, cei care 
au bani cumpără devize la 
bursa neagră pentru a se a- 
păra de eventuale noi deva
lorizări. In primele opt luni 
ale acestui an costul vieții a 
crescut cu 68 la sută, plasind 
astfel Uruguayul în 
statelor inflaționiste 
merica Latină.

Cînd toate aceste 
tăți și altele nemenționate 
aici au început să frămînte 
serios pe uruguayeni, pre
ședintele Oscar Gestido le-a 
calificat drept „speculații 
nepatriotice". In același timp 
insă a fost inițiat un program 
economic menit să „scoată 
lucrurile din impas". (De 
unde se vede, totuși, că gu
vernul nu era de Ioc convins 
că actuala criză ar fi o in
venție gazetărească). In ca
drul programului respectiv 
se prevede, între altele, per
ceperea de impozite supli
mentare, blocarea salariilor 
muncitorilor și funcționari
lor, noi cereri de credite (ca 

șl cum datoriile de pînă 
acum n-ar fi de-ajuns) etc.

O astfel de politică econo
mică nu putea să nu provoa
ce o vie nemulțumire în rîn- 
durile populației. Centrala u- 
nică a oamenilor muncii din 
Uruguay a hotărît să decla
re grevă generală. Pentru a-i 
contracara efectele, guvernul 
a instituit unele „măsuri ex
cepționale de securitate", ca
re in realitate sînt o formă 
modificată a stării de asediu. 
Ca urmare a acestor „mă
suri", au fost arestate 264 de 
persoane, mai ales din rîndu- 
rile liderilor sindicali.

Se înțelege că starea ex
cepțională a produs noi ne
mulțumiri, care s-au adăugat 
celor vechi iscate de politica 
economică. Printre cel care 
și-au exprimat dezacordul 
au fost chiar și mai mulți 
membri ai guvernului, care, 
în semn de protest, au demi
sionat. Se spune că Gestido 
ar intenționa să promoveze 
în posturi ministeriale un nu
măr de ofițeri superiori, 
ceea ce ar însemna o crește
re considerabilă a influenței 
militarilor în viața politică a 
țării.

de azot nu au fost observate.

• GUVERNUL francez 
șl-a dat acordul ca Insula 
Mauritius, care se află sub 
dominația colonială a Angli
ei, să aibă un reprezentant 
diplomatic la Paris, încă îna
inte de proclamarea inde
pendenței. Franțois Dame, 
cetățean al insulei, va fi nu
mit „minlstru-consiller" pe 
lingă ambasada britanică din 
Franța. El ar urma să devi
nă ambasador, după ce insu
la își va dobindi indepen
dența.

Mauritius este teritoriu 
britanic din 1810. înainte de 
această dată, insula era sub 
dominația Franței. In insulă 
locuiesc în prezent aproxi
mativ 100 000 de locuitori, 
care vorbesc limba franceză.

AGENȚIILE occidentale de presă anunță că 38 de tineri greci, 
în majoritate studenți de la Universitatea din Atena, au compă
rut la 18 octombrie în fața unui tribunal militar special. Cele 38 
de persoane, printre care 12 femei, sînt acuzate de imprimarea și 
difuzarea unor publicații îndreptate împotriva actualului regim 
militar din Grecia.

Din Atena se anunță, de asemenea, că procesul Helenei Vlac- 
hos, cunoscută personalitate a vieții politice grecești, a fost a- 
minat pînă la 7 decembrie.

In același timp, din capitala Greciei se anunță suspendarea din 
funcțiile lor a unui nou grup de 12 profesori universitari pe o 
perioadă de șase luni, pentru acțiuni considerate „incompatibile" 
cu calitatea lor.

LA DELHI a avut loc o mare adunare în sprijinul poporului 
vietnamez, organizată de Consiliul pentru pace din Delhi. Cu 
acest prilej, a luat cuvîntul d-na Asaf Aruna Aii, laureată a Pre
miului internațional Lenin pentru întărirea păcii între popoare'. 
„Escaladarea războiului din Vietnam de către agresorii ameri
cani, a declarat ea, nu este decît o demonstrație a politicii de 
genocid. Chiar în țările occidentale și în S.U.A. există oameni 
care se cutremură la auzul celor săvîrșite de trupele americane 
în Vietnam". Ea a arătat apoi, că poporul indian, ca națiune care 
trăiește în Asia, pe pămintul căreia se duce acest război singe- 
ros, îșî exprimă protestul și cere S.U.A. să pună capăt agresiu
nii. Aruna Asaf Aii a chemat poporul indian să-și manifeste 
solidaritatea cu poporul vietnamez.

Vizita delegației C. C

al P. C. R.
STOCKHOLM (18 (Ager

pres). — în continuarea vizi
tei pe care o face în Suedia, 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu con
ducerea organizației Partidu
lui de stînga — comuniștii — 
din districtul Stockholm.

La convorbiri au participat 
tovarășii Kjell Johansson, pre
ședintele Comitetului Partidu
lui de stînga — comuniștii — 
din districtul Stockholm, Le-

• DUPĂ cum anunță agenția 
Reuter, guvernul danez a liotă- 
rît să recheme pe Ciunt Moltke- 
Huitfeld, ambasadorul acestei 
țări în Grecia. Această hotărîre, 
remarcă agenția citată, a inter
venit în urma expulzării din 
Grecia a lui lb Aiken, secretar 
al ambasadei daneze, pe motiv 
că ar fi făcut declarații incom
patibile cu statutul său diplo
matic, afirmație respinsă de gu
vernul de la Copenhaga. Pînă 
la noi dispoziții, ambasada Da
nemarcei la Atena va fi condu
să de un însărcinat cu afaceri.

• PREȘEDINTELE Republi
cii Pakistan, Ayub Khan, care 
se află în capitala Franței în 
cadrul unei vizite oficiale, a 
avut mărfi o primă întrevedere 
cu generalul de Gaulle asupra 
unor probleme privind îmbună
tățirea relațiilor dintre Franța 
și Pakistan. Au fost discutate, 
de asemenea, unele aspecte ale 
actualei situații internaționale 
îndeosebi situația din Orientul 
Apropiat și din Vietnam. Cei 
doi președinți urmează să aibă 
joi un nou schimb de păreri a- 
supra problemelor discutate.

nart Ingberg, vicepreședinte și 
alți reprezentanți ai conduce
rii locale a partidului.

în aceeași zi, delegația 
P.C.R. a fost primită de An
ders Thumborg, secretar 
probleme internaționale 
Partidului social democrat din 
Suedia.

în cursul zilei, delegația 
P.C.R. a făcut o vizită la se
diul Federației sindicale din 
Suedia, unde a fost primită de 
Torbjrn Karlsson, secretar cu 
probleme internaționale.

• GUVERNELE Poloniei și 
R. D. Germane au semnat un a- 
cord cu privire la traficul tu
ristic nevalutar. Acordul va in
tra în vigoare după ratificarea 
sa de către guvernele celor două 
țări.

• PENTRU prima dată s-a e- 
fectuat transmiterea unei pagini 
de ziar într-o altă țară prin ca
blu și cu ajutorul unui satelit.

Este vorba despre prima pa
gină a ziarului „Dailly Express'* 
din Londra transmisă la ziarul 
„El Mundo", cel mai mare coti
dian din Porto Rico. Operațiu
nea a durat 15 minute și a fost 
urmărită de circa 450 de mem
bri ai Asociației interamericane 
de presă (I.A.P.A.).

Biroul din Londra al ziarului 
„Washington Post" a transmis la 
San Juan prin același sistem o 
știre cu viteza de 1 300 cuvinte 
pe minut.

Colaborare 
științifică

româno-bulgară
Miercuri a fost semnat un 

protocol privind dezvoltarea 
colaborării în domeniul cerce
tării tehnico-științifice între 
România și Bulgaria. Protoco
lul prevede consultații și 
schimb reciproc de informații, 
documentații și specialiști și, 
de asemenea, colaborare în 
cooperarea dintre institutele 
de cercetare științifică din 
cele două țări pe teme de in
teres reciproc. Din partea ro
mână, protocolul a fost sem
nat de prof. dr. Roman Mol
dovan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Româ
niei, președinte al Consiliului 
național al cercetării științifi
ce, iar din partea bulgară de 
prof. Ivan Popov, membru al 
Biroului Consiliului de Miniș
tri și președinte al Comitetu
lui de Stat pentru știință și 
progres tehnic.

in Suedia

Peisaj industrial din Magnitogorsk

ERNESTO
CHE GUEVARA

După cum s-a anunțat, Ernesto Che Gueva
ra. a căzut eroic în lupta revoluționară,

Guevara s-a născut la 14 iunie 1928 In ora
șul argentinian Rosario, într-o familie de in
telectuali. încă din tinerețe a fost puternic in
fluențat de ideile luptei de eliberare socială 
de mama sa, membră a Partidului Comunist. 
A cunoscut îndeaproape viața și năzuințele 
oamenilor simpli din diferite țări ale Americii 
Latine, lupta popoarelor acestui continent îm
potriva mizeriei, asupririi și exploatării pen
tru eliberare națională și socială.

în anul 1953, Guevara și-a luat doctoratul la 
Facultatea de medicină din Buenos Aires. în 
același an, se stabilește în Guatemala unde gu
vernul condus de Jacob Arbenz aplica o serie 
de reforme sociale cu caracter progresist. De
venit membru al Partidului Comunist din 
Guatemala, ia parte activă la lupta pentru apă
rarea guvernului Arbenz. După ce acest guvern 
a fost răsturnat, Guevara a plecat în Mexic. în 
decembrie 1956 a făcut parte din grupul de 
revoluționari condus de Fidel Castro care, 
debarcînd în Cuba, a început lupta împotriva 
dictaturii lui Batista, a asupririi imperialiste 
a țării, luptă încununată de succes. Curajul și 
eroismul dovedite în cursul luptelor de parti
zani, i-au atras stima și simpatia maselor largi 
populare și ale tovarășilor săi de luptă.

După victoria revoluției cubane, lui Ernesto 
Guevara i s-au încredințat funcții de răspun
dere în domenii hotărîtoare pentru dezvolta
rea Cubei pe calea construcției socialiste. Di-

Noi amănunte

• O relatare a
ziarului
Presencia

LA PAZ 18 (Agerpres). — Co
respondentul ziarnlui bolivian 
„Presencia", Jose Luis Alcazar, 
publică o serie de amănunte in 
legătură cu capturarea și ucide
rea lui Ernesto Che Guevara, 
redate de ofițerii care au parti
cipat la această operație.

„In dimineața zilei de 8 oc
tombrie, relatează căpitanul 
Prado, grupul de partizani era 
reperat și s-a trecut la încercu
irea lui. Am trecut ia acțiune. 
Primul partizan pe care l-am 
văzut a fost „Willy", urmat de 
acela care a fost mai tirziu iden
tificat ca fiind Guevara. Am 
deschis imediat focul rănindu-1 
pe „Che" la picior. „Willy" și 
alți partizani au încercat să-l ia 
cu ei pe Guevara pentru a-1 
salva. O rafală a ostașilor a 
aruncat în aer cascheta lui Gu
evara și l-a rănit din nou la pi
cior și la torace".

Partizanii au reușit să-l scoa
tă pe Guevara din valea în care 
se găsea, transportîndu-1 pe o 
colină, în timp ce alți partizani 
continuau lupta pentru a acope
ri retragerea rănitului. Pe co
lină se aflau însă la pîndă mi
litari care urmăreau mișcările 
partizanilor. Cînd, cu răsuflarea 
întretăiată „Willy" a ajuns în 
vîrful colinei purtîndu-1 pe u- 
meri pe Guevara și s-a oprit un 
moment pentru a da unele în
grijiri lui Guevara, soldații a- 
flați la pindă i-au ordonat să se 
predea și apoi au deschis foc de 
mitraliere ucigindu-1 pe „Willy".

ERNESTO GUEVARA în anul 1962 în mijlo
cul unor tineri muncitori din provincia 

Havana.

rector al Bănci! naționale, apoi ministru al 
industriei în guvernul cubanez, Ernesto Gue
vara, a luptat pentru zădărnicirea blocadei e- 
conomice împotriva Cubei, pentru dezvoltarea 
economiei naționale.

în anul 1965, Ernesto Guevara a plecat din 
Cuba „acolo unde revoluția reclamă prezența 
mea", după cum spunea într-o scrisoare adre
sată tovarășilor săi. La 8 octombrie 1967, agen
țiile de presă au anunțat că Ernesto Che Gue
vara a fost ucis de trupele boliviene în punc
tul denumit Valle Grande.

Ernesto Che Guevara și-a închinat întrea
ga viață luptei antiimperjaliste, pentru elibe
rarea popoarelor asuprite, pentru triumful cau
zei socialismului.

privind uciderea

lui Guevara
(Willy a fost Identificat apoi ca 
fiind comandantul unui deta
șament de partizani boli
vieni). Soldați! au ajuns la 
locul unde se afla Guevara și 
au constatat că acesta avea răni 
grave care nu-i permiteau să 
răsufle. La terminarea luptei, 
căpitanul Prado o ordonat tran
sportarea lui Guevara pînă la un 
punct unde era posibilă ateri
zarea unui elicopter, care ar fi 
urmat să-l transporte pe rănit 
pînă la Valle Grande. Starea lui 
Guevara se înrăutățea, insă mili
tarii bolivieni nu i-au acordat 
nici-un ajutor medical. Întins pe 
o pătură el a fost transportat 
pînă la Higuera, dar a ajuns la 
căderea nopții, după un drum de 
doi kilometri, foarte accidentat. 
Guevara a fost primit de un 
sublocotenent care a încercat 
să-i dea unele îngrijiri de pri
mă urgență.

Căpitanul Prado a declarat 
ziariștilor că Guevara și-a pe
trecut toată noaptea de dumini
că în suferințe cumplite și a 
murit luni dimineața.

• Un tinâr sol
dat poves
tește...

BUENOS AIRES 18 (Ager
pres). — Relatînd convorbirile 
unui corespondent al său cu 
militarii bolivieni care au parti
cipat la acțiunea în care a fost 
capturat Ernesto Che Guevara, 
ziarul argentinian „Cronica" a- 
junge la concluzia că Guevara a 
fost ucis a doua zi după captura
rea sa. Un tînăr soldat bolivian 
a declarat corespondentului zia
rului „Cronica" că „o rafală de 

mitralieră îl rănise pe Guevara 
la picior, iar o alta îi aruncase 
în aer mitraliera. Dar, eu l-am 
văzut viu, a afirmat soldatul. 
Camarazii mei l-au văzut șl ei 
viu. De abia a doua zi căpitanul 
Prado l-a ucis cu un glonte în 
inimă".

Opinia publică argentinian^ 
este tot mai convinsă că Gue
vara nu a murit în cursul lupte
lor, și că rănile pe care le-a 
primit Ia picior și torace nu 
erau mortale. Se adună tot mai 
multe elemente care atestă că 
Guevara a fost executat mai 
tirziu.

• Concluziile
medicului

HAVANA 18 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Prensa Latina, primele știri pri
vind soarta lui Ernesto Che 
Guevara menționau că el ar fi 
fost luat prizonier după ce a fost 
rănit. Generalul Ovando și alți 
înalți ofițeri bolivieni au confir
mat că el a murit in ziua ur
mătoare ca urmare a rănilor 
grave căpătate in luptă. Decla
rațiile generalilor Ovando și 
Centeno sînt contrazise însă de 
constatările medicului legist 
care a afirmat că un glonte a 
traversat direct inima lui Gue
vara, aceasta fiind cauza morfii. 
Declarațiile unor soldați, potri
vit cărora Ernesto Guevara a 
fost rănit ia picioare și capturat 
de viu împreună cu alți luptă
tori și apoi ucis printr-un foc de 
armă tras direct în inimă sint 
astfel confirmate de concluziile 
medicului legist.
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Magdalena Popa

POPAS
LON D
Cunoștința cu acest 

mare oraș surprinde 
prin ipostazele de-a 
dreptul de nebănuit 
în care-ți apare. Mul
tă vreme înainte de 
a vedea Londra, a- 
veam despre acest 
oraș o imagine ca 
despre un port gigan
tic în care veșnic a- 
costează și ridică an
cora, deopotrivă, re
morchere și transat
lantice ; oraș în care 
pe o stradă prelungă 
viețuiesc de secole 
importante bănci 
populate de o lume

funcționărească, so
bră și meticuloasă; 
acestora li se adaugă 
ceremoniile fastuoase 
de la Curte, schimbul 
gărzilor de la Bu
ckingham — Palace, 
Hyde-Parc-ul cu ora
tori benevoli despre 
orice fel de teme...

Și într-adevăr, toate 
acestea le-am cunos
cut, le-am admirat, 
dar... abia atunci, a- 
flată la fața locului, 
aveam să-mi dau 
seama că un element 
fundamental al preo
cupărilor londonezi

lor, Ia fel de încifrat 
in viața sa cotidiană, 
ca de pildă, omnibu- 
zul cu etaj — îl re
prezenta tumultoasa 
activitate culturală 
desfășurată pe pla
nuri dintre cele mai 
diverse.

Mi-aș . permite să 
amintesc mai întîi 
prin cîteva cuvinte, 
minunata artă a an
samblului de balet 
„London’s Festival 
Ballet" și ale cărui 
spectacole emoționea
ză profund. Clasicul 
„Lac al lebedelor"

cunoaște sub condu
cerea magistrală a 
coregrafului britanic 
Jack Carter o versiu
ne nouă, neașteptat 
de interesantă, de 
modernă în sensurile 
profunde ale cuvîn- 
tului. Cuplul Odette- 
Odille a fost desfăcut, 
câpătînd sensuri în 
plus în interpretarea 
a doi balerini dife
riți.

Imaginația creatoa
re a artiștilor londo
nezi aveam s-o aflăm 
și la Haumpton 
Court, unde un ta- Imagine din Londra

lentat colectiv de ar
tiști a montat un 
spectacol „Sunet și 
lumini" de neuitat, 
ce a evocat într-un 
cadru medieval pito
resc personalitatea ti
tanică a lui Shakes
peare. Vocea care ce
lebra parcă într-un 
templu gigantic al 
artei, aparținea lui 
Laurence Olivier. Am 
înțeles încă o dată do 
ce este atît de iubit 
și stimat acest mare 
actor britanic...

Emoția pe care o 
resimți după un ase
menea spectacol nu 
este comparabilă de
cît cu cea produsă de 
celebre pînze din in
cinta la fel de cele
brei „The Național 
Gallery", cel mai 
vechi și important 
muzeu de pictură din 
capitala engleză. 
Doar rareori în via
ță .ai posibilitatea să 
te contopești cu arta 
picturii într-o aseme
nea ambianță ca cea 
pe care o întâlnești 
chiar după primii 
pași făcuți în muzeu. 
Picturi celebre re-

prezentînd aproape 
toate școlile princi
pale sînt expuse pri
virilor în sălile mu
zeului. Informațiile 
despre un tablou, 
despre un pictor, ori 
despre istoricul unei 
pînze expuse, le obții 
grație unor ghizi ex- 
perți. Așezat într-un 
fotoliu ai posibilita
tea să asculți impri
mările de la fonotecă.

Vizitatorii află cu 
interes drumul prin 
decenii și chiar seco
le ale acestui vestit 
muzeu. încă în anul 
1777, renumiți oa
meni de cultură en
glezi își înălțau gla
sul în favoarea unui 
muzeu național. Și 
totuși un prilej feri
cit a permis abia in 
1824 punerea bazelor 
viitoarei instituții 
culturale : Sir George 
Beaumont, un vestit 
colecționar britanic, 
a propus să doneze 
statului colecția sa 
de tablouri căreia să 
i se adauge, prin a- 
chiziții, renumitele 
pînze din colecția mi
lionarului Angerstein, 
care tocmai deceda

se. Trebuia o consi
derabilă sumă pe 
care Parlamentul bri
tanic a votat-o după 
ample dezbateri abia 
la 10 mai 1824. De a- 
tunci în vestita co
lecție au intrat neîn
cetat tablouri apar- 
ținînd lui Rem
brandt, Van Dyck, 
El Greco, Goya, Ce
zanne etc. Alte capo
dopere celebre deți
nute de colecționari 
britanici au trebuit 
însă să părăsească 
malurile Tamisei lu- 
înd destinația unor 
muzee aflate pe ma
lurile Potomacului. 
Colecționari ameri
cani — după cum se 
arată și în „Bref his- 
torique de la Natio
nal Gallery" — au 
supralicitat deseori 
cu sume fabuloase 
tablouri ce urmau să 
intre în muzeul bri
tanic. Doar cu greu, 
în urma unor mari 
sacrificii financiare, 
au putut fi reținute 
o seamă de pînze va
loroase. Istoria mu
zeului consemnează 
faptul că „Venus" de
numită Rokeby a lui

Velasquez și „Ducesa 
de Milano" de Hol
bein au fost salvate 
în favoarea patrimo
niului cultural brita
nic datorită unui ne
așteptat dar în va
loare de 40 000 de 
lire sterline făcut de 
o femeie ce a ținut 
ca numele să-i rămî- 
nă în anonimat. Din 
păcate nu întotdeau
na au apărut aseme
nea daruri neaștep
tate... în schimb, cu 
începere din 1959 
parlamentul britanic 
a ridicat suma aloca
țiilor acordate mu
zeului, pentru a-și 
putea completa co
lecțiile cu opere a- 
parținînd tuturor șco
lilor moderne.

Clădirea refăcută 
și dezvoltată din 
Piața Trafalgar Squ
are în care se află 
„The National Gal 
lery", s-a transformat 
într-un veritabil mo
nument de cultură, 
înscris în mod expres 
în agendele turistice 
ale tuturor vizitatori
lor capitalei brita
nice.
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