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Astăzi în toate țările lumii, 
pretutindeni, tineretul face 
primii pași spre tehnică prin 
modelism, pedagogia moder
nă inițiază pe> scară tot mai 
largă metoda însușirii â- 
cestui domeniu de activita
te practică și creatoare prin 
joacă. Dar, prin activitatea 
modelistică, tînărul se rea
lizează construind, părintele 
se bucură si el văzîndu-și 
copilul dedicîndu-se unor 
preocupări serioase. Si peste 
toate acestea, prin mode
lism. realizăm o pregătire 
tehnică timpurie a tînărului 
care va servi societății 
noastre de azi si de mîine.

în educarea, instruirea ti
neretului nostru s-a avut 
grijă ca, în raport cu vocația 
fiecăruia, să se asigure tot 
ce este necesar, 
xemplu : pentru balet — 
săli, maeștri, echipament; 
pentru muzică — instrumen
te, săli de clasă, profesori ; 
pentru sport — aparatură de 
tot felul și echipament, școli 
de specialitate, antrenori, 
profesori, și CNEFS — o ins
tituție impunătoare care să 
coordoneze această activita
te. Numai pentru educația 
tineretului în sporturile teh
nice aplicative, nu s-a făcut 
mai nimic. E drept, acestea 
nu sînt considerate sporturi 
olimpice, dar e ceva ce ne 
trebuie, o necesitate pe care 
o reclamă viața însăși. Oare 
nu se știe că industrializa-

rea socialistă a țării, 
greșul tehnic, presupune nu 
numai un tineret viguros, 
sportiv, ci și un tineret cu 
deprinderi tehnice care să 
stăpînească bine cele mai 
noi cuceriri din acest do
meniu, lucru realizabil 
printr-o pregătire prealabi
lă ce nu poate fi asigurată 
decît prin sporturile tehni- 
co-aplicative, în speță, prin 
modelism ? Iată de ce con
sider că sporturile cu ca
racter tehnic aplicativ să fie 
puse pe plan de egalitate ca 
buget și importanță alături 
de fotbal, volei, scrimă, po
pice, canotaj, șah sau ori
care alt sport. E necesar să 
se facă eforturi pentru 
crearea de ateliere, piste de 
zbor, amenajarea de bazine 
etc. în fiecare 
văd cu ce este 
navomodelismul 
rismul fată de 
dimpotrivă. Din

regiune. Nu 
mai prejos 
sau plano- 
canotaj. Ba 
tinerii care 

practică navomodelismul ies, 
mai tîrziu, tehnicieni, ingi
neri navali sau marinari na
vigatori ; dintr-un pianorișt 
obținem un pilot de clasă, 
pe cînd dintr-un sportiv ca
notor nu se obține decît un 
campion vremelnic pentru 
un an, doi, cît este în formă. 
Eu. personal, n-am văzut, 
nici Un canotor să ajungă 
constructor naval sau ma-
(Continuare în pag. a V-a)
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Feste tot toamna a intrat în 
drepturi depline — vreme mo- 
horîtă, rece, soarele abia mai 
strălucește cîteva ceasuri din zi. 
A ruginit fi frunza din vii, ba 
mai mult, încă de mult a fost 
cărată de vînt prin adăposturi. 
Cu toate acestea, pe douăzeci și 
ceva de mii de hectare, viile sînt 
încă cuprinse de aceeași liniște 
ca-n sfîrșit de septembrie. Sub 
stratul gros de brumă, sub efectul 
ploilor, boabele de struguri lasă 
să le curgă licoarea nu în buda- 
ne cum ar fi firesc, ci la rădă
cina butucului. In multe unități 
recoltarea strugurilor e lăsată Za 
periferia preocupărilor cotidiene. 
Cum altfel ar putea fi apreciată 
situația din regiunea Cluj, de 
pildă, unde recoltatul strugurilor 
abia s-a efectuat pe 70—72 la 
sută din suprafață ? S-au situa
ția întîlnită în podgoriile arge- 
șene unde, mai bine de un sfert 
din suprafața ocupată cu vii este 
încă necălcată de culegători ? 
Deși timpul este înaintat, și ori
ce zi întîrziere atrage după sine 
pagube apreciabile, culesul stru
gurilor se desfășoară într-un 
ritm lent fi în multe unități a- 
gricole din regiunile Banat, Ol
tenia, Ploiești și Iași.

La cooperativa agricolă din 
Mirăslău, raionul Aiud, strugurii 
se află încă în vie pe mai bine 
de o treime din suprafață. Și re
coltatul a început la jumătatea 
lunii septembrie! De se merge 
în ritmul de pînă acum, nu este 
exclus ca revelionul să fie săr
bătorit... la cules de vii 1 Zilnic, 
aici, de strînsul strugurilor se o- 
cupă zece sau cincisprezece oa
meni. Ce pot face aceștia ? Doi 
dintre ei abia asigură focul la 
care să se încălzească ceilalți, 
alți doi sînt purtători de atelaje. 
Citi mai rămîn ? O situație cen
tralizată de la centrele vinalcool 
dovedește că, în regiunea Cluj, 
ritmul în loc să se intensifice 
scade. In perioada dintre 27 fi

31 octombrie, de pildă, în toată 
regiunea s-au predat doar 9 va
goane de struguri față de 28 va
goane cît se predase anterior. La 
fel, în regiunea Argeș: în aceiași 
perioadă, cantitatea predată a fost 
cu 20 vagoane mai mică.

Cunoscînd faptul că în regiu
nea Banat recoltatul strugurilor e 
mult rămas în urmă, ne-am a- 
dresat comitetului regional 
U.T.C. în problema participării 
tineretului la efectuarea acestei 
importante lucrări agricole. Ni 
s-a răspuns categoric: „Tinere
tul, în afara celor salariați, n-au 
cules nici un bob de strugure. 
Propunerii noastre de a iniția ac
țiuni ale tineretului la strînsul 
recoltei de struguri i s-au opus 
tovarășii de la Trustul întreprin
derilor agricole de stat și uniu
nile regională și raionale ale 
cooperativelor agricole. Motivul? 
Că s-ar înregistra mai multă ri
sipă decît s-ar cîștiga. Adevărul 
nu este acesta. In regiunea Ba
nat, la recoltatul porumbului șl 
la alte lucrări au participat în 
toamna aceasta peste 10 000 de 
tineri, prin volumul și calitatea 
muncii depuse, aceștia adueîn- 
du-și un aport valoros la ur
gentarea acestora. Vn calcul ara
tă, că, dacă numai jumătate din
tre cei 10000 de tineri ar fi par
ticipat în trei duminici la recol
tatul strugurilor, în regiunea Ba
nat, această lucrare ar fi fost 
încheiată încă de la 25 octom
brie.

Fără îndoială să sarcina de pri
mă importanță ce stă acum în 
fața organelor și unităților agri
cole, este mobilizarea totală a for
țelor de care se dispune în sco
pul încheierii grabnice a recol
tării strugurilor — condiție e- 
senția'lă pentru evitarea pierde
rilor de recoltă și pentru obține
rea vinurilor de bună calitate.

PLOIEȘTI (de la cores
pondentul nostru)

Ne aflăm la întreprinderea 
„Steaua electrică" din Fieni, 
regiunea Ploiești. Tovarășul 
inginer Constantin Ghiță, 
șeful serviciului investiții, ne 
transmite cîteva date privind 
dezvoltarea întreprinderii.

— După etapa în care 
fost modernizată secția 
sticlărie, prin construirea 
punerea în funcțiune a 
cuptoare de topit și monta
rea unei linii automate de 
umflarea baloanelor pentru 
becuri, de curînd au început 
lucrările de dezvoltare pre
văzute în cea de-a doua eta
pă. Constructorii care lucrea
ză Ia montarea noii hale de 
fabricație — cu o suprafață 
de peste 2 000 de metri pa- 
trați — pentru montaj, sînt 
în avans cu peste 15 zile față 
de grafic. Reținem faptul că 
aici se vor monta două linii 
automate 
becurilor 
citate de 
oră, "încă 
de asamblat becuri speciale 
printre care amintim pe 
decorative, minion, 
altele.

guvernamentală a Republicii So- 
cialiste România, care, la invita- 9 Ua Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie-

— tice, a Prezidiului Sovietului Su- 9 prem al Uniunii Sovietice și a
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
va participa la manifestările pri- 

9 lejuite de sărbătorirea celei de-a 
50-a aniversări a Marii Revoluții

— Socialiste din Octombrie.
9 Din delegație fac parte tova

rășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 9 Partidului Comunist Român, con- 

. ducătorul delegației, Ian Gheor-

ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Teo
dor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Mos
cova.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți tovară- 

Chivu Stoica, Gheorghe 
Alexandru Bîrlădeanu,

Emil Bodnaraș, Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R., vicepreședinți ai Con
siliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Au fost de față, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București și 
membri ai ambasadei.

Numeroși bucureșteni, aflați 
pe aeroport, au salutat călduros 
pe conducătorii de partid și de 
stat.

Sosire

L A

Combinalul de celuloză și hirtie Suceava. Vedere parțială a termocentralei de 30 MW. 
Foto : O. PLEC AN

GH. BRAD

La microhidrocentrala Oești
și a căror capacitate totală va 
dubla puterea instalată a hi
drocentralei „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“.

Microhidrocentrala de la O- 
ești intră anul acesta în func
țiune cu o putere instalată de 
15 MW.

Pe șantierul Complexului hi
droenergetic de pe Argeș au în
ceput probele tehnologice cu 
apă ale microhidrocentralei de 
la Oești. Aceasta este primul o- 
biectiv hidroenergetic din sal
ba de microhidrocentrale ce se 
construiește în avalul Argeșului

MOMENTUL PSIHOLOGIC AL

în aceeași zi delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con- 

_ dusă de tovarășul Nicolae 
9 Ceaușescu, secretar general al 

C.C. al P.C.R., a sosit la Moscova.
La aeroportul Vnukovo, dele

gația a fost întîmpinată de tova
rășii L. I. Brejnev, secretar ge-

neral al < 
Kosîghin,
Politic al Q.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. V. Podgomîi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. I. Pelșe, membru al

C.C. al P.C.U.S., A. N. 
, membru al Biroului

Biroului Politic al C. C. al 
P.C.U.S., N. A. Tihonov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, miniștri, șefi de secție la 
C.C. al P.C.U.S., generali.

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova, 
și membrii ambasadei române.

• CORUL DIN HAȚEG
D E ANI

9 In frumoasa țară a Hațegului, 
pe locurile unde se păstrează 
grăitoare mărturii ale genezei 
poporului nostru, crește și se 
dezvoltă de opt decenii încoace, 
un vlăstar al culturii românești,9 corul din Hațeg, un ansamblu 
de peste 120 de persoane care 
prin vîrsta membrilor săi este azi 9 tnai tînăr decît niciodată.

Înființat în 1887 sub denumi- 
• rea de Reuniunea Română de 

cîntări, corul a devenit un instru
ment de cultivare a conștiinței 

• noastre naționale, de educație 
patriotică a maselor. ,

Treptat, corul își cîștigă o 
largă popularitate dînd nume- 

_ roase spectacole în satele înve- 9 cinate, la Orăștie, pe atunci im
portant centru cultural al Tran- 
silvaniei — și în alte orașe ale9 actualei regiuni Hunedoara.

Cornel Popescu și Vasile Dum-

bravă, Filaret Munteanu și Ti- 
beriu Daia — sînt dirijorii care 
cu munca lor pasionată au 
asigurat corului o îndelun
gată epocă de înflorire. După 
război, corul și-a reluat activi
tatea în 1949, odată cu înființa
rea Căminului cultural din Hațeg. 
Sub bagheta dirijorului Matei 
Sebestyen, și Victoria Bătrîn- 
cea, corul și-a început din nou 
ascensiunea. O primă latură a 
constituit-o îmbogățirea substan
țială a repertoriului, care cuprin
de azi cîntece despre patrie și 
partid, despre viața noastră nouă, 
prelucrări din bogatul și origi
nalul folclor hunedorean, muzică 
clasică și contemporană. Prezen
ța corului devine din ce în ce 
mai impunătoare pe scenele re
giunii, mai ales în centrele mun
citorești din Hunedoara și din 
Valea Jiului; participă la toate

cele opt concursuri pe țară ale 
formațiilor artistice de amatori, 
precum și la cele organizate pe 
plan regional, cucerind de multe 
ori locuri fruntașe. Astăzi, activi
tatea corului este indisolubil 
legată de viața culturală a ra
ionului, fiind imprimată adine în 
sufletele și conștiința localnici
lor.

Cu ocazia împlinirii a 80 de 
ani de la înființarea corului, Co
mitetul regional pentru cultură 
și artă va organiza la Hațeg o 
festivitate de cinstire a tuturor 
acelora care în decursul decenii
lor au dat viață acestui ansamblu 
artistic. La festivitate își vor da 
concursul cele mai bune formații 
artistice din regiune.

AL. BALGRADEAN
I

DEBUTULUI (I) TELEGRAMA
Maiestății Sale Imperiale

HAILE SELASSIE I 
împăratul Etiopiei

Cei peste 3 500 de tineri 
care în toamna aceasta au 
luat loc în amfiteatrele fa
cultăților ieșene — devenind 
studenți în anul I — se gă
sesc în centrul preocupărilor 
rectoratelor, decanatelor, con
siliilor asociațiilor studențești, 
în fiecare facultate, în ori
care institut sau la Consiliul 

î U.A.S. din centrul universi
tar Iași se poate afla că : „In 
scopul familiarizării studen
ților din anii I cu metodele 
specifice de studiu în învăță- 
mîntul superior, al integrării 
acestora în ritmul de lucru

universitar, asociațiile, în co
laborare cu decanatele, au ini
țiat o seamă de acțiuni : sim
pozioane metodice („Thvățați 
cum... se învață" ; „Cum să 
ne pregătim pentru profesia 
aleasă", schimburi de expe
riență cu studenții fruntași 
din anii mari, întîlniri cu 
profesori etc. etc.". Ne între
băm însă : Se pot da „rețete" 
precise privind formarea unui 
stil de lucru universitar — 
cînd se știe că munca inte
lectuală diferă de la persona
litate la personalitate, de la 
specialitate la specialitate ? ,

A face educație înseamnă 
oare să-i „cicălești" pe stu
denți în ședințe, conferințe, 
simpozioane : „Fiți conștiin
cioși, fiți disciplinați, cău- 
tați să aveți o ținută corectă, 
o comportare demnă" ? „Est 
modus in rebus" (E o mă
sură în toate lucrurile, începe 
un vers al lui Horațiu). Exce
sul de „dăscălire" va duce 
la apatie, la indiferență. în- 
tr-o convorbire, prof. dr. do
cent ȘTEFAN BÎRSĂNESCU, 
membru corespondent al A- 
cademieî, își exprimă părerea 
că „studentul e bine să aibă

sentimentul că acționează din 
proprie inițiativă — pe baza 
eforturilor și gîndirii sale, nu 
din simplă supunere pasivă".

Studenția, în afara oricăror 
metafore, a fost și a rămas 
un moment hotărîtor de defi
nire, orientare și cunoaștere. 
Studentul vine în facultate, 
în general, la vîrsta de 18-19 
ani. La această vîrstă nu s-a 
încheiat încă opera de edu
cație începută în familie,

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

— Addis-Abeba —

Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a încoronării Maies
tății Voastre Imperiale, ziua națională a Etiopiei, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, transmit Maiestății Voas
tre sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală.

Adresez, totodată, cu această, ocazie, urări de pace și pro
speritate continuă, poporului etiopian prieten.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
*1 Republicii Socialiste România
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CRONICA DRAMATICĂ

SEBASTIAN COSTIN

„Zece zile care au zguduit 
lumea" de H. Miiller și H. 
Stahl după John Reed, la 
Teatrul National „I. L. Ca- 
ragiale".

Optica sobră 

a documentarului*)
Teatrul datorează Revolu

ției declanșarea celei mai 
radicale și mai avantajoase 
înnoiri din istoria sa. Ii 
datorează nu numai teme, 
nu numai idei, nu numai 
modalități de expresie, ci 
însăși existența sa ca artă 
a maselor largi. E de aceea 
firesc ca la aniversarea 
Marii Revoluții proletare, 
eveniment epocal care a 
schimbat fața lumii și a 
îndreptat umanitatea pe 
căile sale de aur, teatrul să 
fie printre cei dintîi care-și 
«xprimă prinosul de recuno
ștință adîncă, nepieritoare. 
Celebra carte a ziaristului 
John Reed, pe care 
Lenin o numea „o ex
punere veridică, extraor
dinar de viu scrisă, a 
evenimentelor atît de im
portante pentru înțelegerea 
a ceea ce este revoluția 
proletară și dictatura pro
letariatului", a constituit, 
cum bine se știe, una din 
cele dintîi mărturii obiective 
asupra Revoluției, mărturie 
în care observația reporte
ricească vie, exactă, pătrun
zătoare. se împletea cu o 
optică extrem de lucidă 
asupra cursului general al 
evenimentelor, asupra sen
sului istoriei. Adaptînd-o 
pentru scenă, autorii n-au 
„teatralizat-o“, nu s-au su
pus rigorilor formale ale 
dramaturgiei tradiționale. 
Este o adaptare în spi
ritul lui Brecht și Pis- 
cator, în care latura 
documentară — esenția
lă — a cărții devine și 
mai vizibilă și mai proe
minentă. în acest sens, tex
tul se întîlnește excelent 
cu pasiunea pentru docu
mentul autentic a specta
torului contemporan, și 
asistăm la un spectacol care 
tinde să prezinte frămînla- 
tele zile din octombrie 1917 
așa cum au fost ele. cu fre
nezia, cu tulburările, cu 
patimile, cu durerea și eu 
măreția lor. Evident, o selec
tare a faptelor se operează 
oricum, dar ea este făcută 
cu ochiul unui reporter și 
nu a) unui dramaturg care 

le-ar subsuma unej intrigi 
de ficțiune. Faptele sînt 
pur și simplu observate și 
relatate, și din simpla 
succesiune a lor se încheagă 
o imagine a triumfului Re
voluției, de atîta complexi
tate cită poate încăpea pe 
o scenă și în două ceasuri 
de spectacol.

Meritul regizorului Mihai 
Dimiu este de a fi înțeles 
exact această dominantă 
documentară a piesei. El a 
evitat și tentația către mo
numentalitatea patetică — 
modalitate deja uzată prin 
repetare — și pe cea către 
didacticism, pe care cei doi 
autori germani, adepți ai 
unej alte concepții teatrale, 
n-o evitaseră deloc, ci dim
potrivă, o transformaseră în 
coloană vertebrală a tex
tului. Spectacolul își 
propune că fie o evo
care simplă, oricum sti
lizată (pentru că altfel 
nu se poate), dar exactă a 
relatărilor lui Reed. Tn ra
port cu această intenție, 
actorii au fost îndrumați 
spre o interpretare sobră, 
firească, fără grandiloc
vente. Este momentul de a 
aminti admirabilul travaliu 
anonim pe care actorii Tea
trului Național — cei mai 
mulți în apariții episodice 
de cîteva replici — l-au 
depus, conștienți de func
ționalitatea fiecărei apariții. 
Și imaginea de ansam
blu a fost pe măsura 
eforturilor lor individua
le, excepție făcînd doar 
cîteva momente în care in
terprets au vădit lipsa unu> 
exercițiu în registru] aparte 
al teatrului documentar 
Printre bunele apariții ale 
spectacolului (cităm cu con
vingerea limpede că ne
dreptățim pe alții, nume
roși) : Toma Dimitriu. Titus 
Lapteș. Victor Moldovan. 
Cosrna Brașoveanu, Lazăr 
Vrabie, Matei Gheorghiu. 
Florin Piersic, Vasile lehim, 
Mihai Stan. Decorul unic al 
lui Mihai Tofan conține o 
soluție ingenioasă și de un 
efect plastic remarcabil — 
subliniat și prin lumini —, 
tar costumele Elenei ionescu 
contribuie la nota generală 
de respect fată de autenti
citate.

Ceramică de Săcuțani (Suceava)

MAȘINI DE MIROSIT?
Fiziologia mirosului este 

destul de incomplet cunoscu
tă. Nu se știe, într-adevăr, 
cum o albină care n-are nas 
ci antene, și un om care 
n-are antene ci nas, recu
nosc deopotrivă mirosul 
trandafirului. Dar se știe 
azi pentru ce trandafirul 
miroase a trandafir, sau mai 
exact pentru ce trandafirul 
nu miroase a varză acră, sau 
a bulion !

Progresele realizate în ul
timul timp în acest domeniu 
se datoresc chimiei, sau, 
pentru a fi mai preciși. ste- 
reochimiei, o ramură a chi
miei care leagă proprietățile 
moleculei de structura sa. 
Ea a sărit cu plăcere în a- 
jutorul osmologiei (știința 
mirosurilor) Stereochimiștii 
au arătat că, gratie formei și 
structurii sale, nasul nostru 
identifică moleculele celor 
șapte mirosuri de bază : 
canforat, muscat. floral, 
mentolat, eterat, picant și 
putred. Aceste șapte tipuri 
fundamentale ar fi detectate 
de șapte tipuri corespunză
toare de receptori olfactivi. 
Ar fi, deci, o situație simila
ră cu limba, care are zone 
pentru cele patru gusturi.

Să intrăm în detalii. De 
pildă, moleculele care dau 
miros camforat, sînt groso
lan sferice și măsoară, toate, 
aproximativ șapte Angstro- 
mi în diametru. Moleculele 
cu miros muscat au forma 
de discuri de 10 Angstromi 
în diametru. Mirosurile flo
rale sînt declanșate de mo
lecule tot în formă de discu
ri, dar aceste discuri sînt 
prevăzute cu cozi, ca zmee- 
le. Moleculele cu miros 
mentolat au formă ovoidală, 
la extremitate formîndu-se 
uneori un „tampon" de ioni 
de hidrogen, cele cu miros 
eterat seamănă cu bastonașe. 
Fac excepție doar molecu
lele cu mirosuri picante sau 
putrede, ale căror forme 
sînt variabile, dar a căror 
trăsătură interesantă este 
sarcina electrică. Astfel, mo
leculele cu mirosuri picante 
au o sarcină pozitivă și o 
mare afinitate pentru elec

troni, ceea ce e inversul mo
leculelor cu mirosuri pu
trede.

Această clasificare are ca 
bază teoria unui grup de 
cercetători de la Universi
tatea Oxford, condusă de 
John E. Amoore. Pentru a 
controla dacă explicația ste- 
reochimică e bună, s-a 
căutat să se reducă mole
culele sintetice.

Asociind moleculele de 
mai multe tipuri, se pot pro
duce mirosuri compuse. Ast
fel, James W. Johnston, de 
la școala de medicină din 
Georgetown, a reușit (după 
86 de tentative !) să recons
tituie mirosul Uleiului de 
santal. Și astfel, se pot pro
duce batiste de hîrtie parfu

mate cu portocale sau lavan
dă. fără să se utilizeze o 
singură picătură de extras 
de portocală sau de lavandă.

Interesul stereochimiei e 
de a scădea enorm partea 
de tatonări care rămînea în 
sinteza mirosurilor. Va fi 
posibil, prin identificarea 
microscopică a moleculelor, 
să se accelereze punerea la 
punct a acelor parfumuri ar
tificiale care sînt mereu mai 
mult utilizate de industrie, 
de la cosmetologle Ia pro
dusele menajere.

Actualmente, se lucrează 
experimental cu o „mașină 
de mirosit" care amintește, 
de fapt, despre celebrul 
cîine electronic din romanul 
lui Ray Bradbury „Fahren
heit 451°“.

Cercetătorii de la un 
institut din Chicago l-au 
închis pe voluntarii ce 
s-au supus acestor expe
riențe intr-un fel de în
căperi ermetice. Scopul ? 
Captarea mirosului indivi

zilor și stabilirea „semnal
mentului" lor odorifer, pe 
baze chimice. Pe această 
bază, se caută ca într-o bună 
zi să se poată identifica 
răufăcătorii, să se poată 
diagnostica bolile (eventual 
semnalate prin schimbarea 
propriului nostru miros !) 
sau să se descopere predis
poziția unui individ Ia al
coolism.

Omul respectiv este in
trodus intr-un tub de sticlă 
de doi metri lungime și 
70 cm diametru, prin care 
este trecut un curent de aer 
curat. La ieșire, toate gazele 
sînt analizate automat. Se 
obține în acest fel o „sem
nătură" chimică. Alfabetul 
acestei semnături cuprinde 
pentru moment vreo 24 de 
substanțe de pe acum iden
tificate. Există multe ipoteze. 
Astfel, cercetătorii speră că 
anumite maladii se vor dis
tinge prin anume mirosuri, 
în acest fel aceste boli vor 
putea fi grabnic depistate. 
Ipoteza nu este atît de ab
surdă pe cit s-ar părea. Me
dicii știu. într-adevăr, că. de 
pildă, respirația unui bolnav 
de uremie miroase a amo
niac, și că în multe alte 
cazuri bolnavii au anumite 
mirosuri specifice, dar greu 
sesizabile.

De asemena, în crimino
logie, mirosurile care 
rămîn tn camera pe unde a 
trecut vinovatul, vor putea 
fi „simțite" de mașinile sen
sibile și vor reprezenta pen
tru organele anchetatoare a- 
devărate amprente.

De altfel, problema depis
tării mirosurilor celor mai 
fine preocupă în mare 
măsură pe cercetători. Se 
pare că în S.U.A. s-au 
cheltuit pînă acum peste un 
milion de dolari, tn vederea 
obținerii unor „organe olfac
tive" similare cu acelea ale 
muști! aurite a cărnii. Aceas
tă muscă are un simt ex
traordinar, care-1 permite 
să depisteze anumite subs
tanțe chimice prezente în 
aer tn cantltăti infinitezi
male.
Dr. LEONID PETRESCU

Concertele 
simfonice 

pentru studenți
CONVORBIRE CU 

MIRCEA BASARAB 
ȘI ION VOICU

în ultima zi a lui octom
brie s-a deschis în sala Ate
neului Român stagiunea con
certelor simfonice pentru 
studenții Centrului universi
tar București. Orchestra sim
fonică a Filarmonicii, diri
jată de Mircea Basarab a 
interpretat un fragment din 
suita de balet „Cînd stru
gurii se coc" de Mihail Jora, 
Concertul pentru vioară de 
Mendelsohn Bartholdy, solist 
Ion Voicu și Simfonia a 
IV-a în fa miner op. 36 de 
Ceaikovski. Cu acest prilej 
dirijorul Mircea Basarab, 
directorul Filarmonicii ne-a 
declarat :

— Filarmonica noastră o- 
feră în fiecare an studenți
lor din București o stagiune. 
Anul acesta vor face parte 
piese de mare popularitate 
din muzica lui Mozart, Beet
hoven, Enescu. Tot pentru 
tineret susținem o serie 
de concerte-spectacol in
structive, în care căutăm să 
facem o îmbinare între mu
zică și celelalte arte. La ce
rerea studenților de la Poli
tehnică vom deschide în Sala 
Mică a Palatului ciclul mu
zical „Momente culminante 
din cultura Renașterii".

— Țin să mărturisesc, a- 
daugă Ion Voicu, că eu unul 
cînt cu mare bucurie pentru 
studenți. Am simțit dragos
tea lor pentru muzică tot
deauna cind am concertat 
pentru ei, atît la București 
cit și la Iași sau la Bacău, 
ori de cite ori le-am fost 
oaspete. Voi răspunde tot
deauna cu căldură la solici
tările studenților.

C. S.

„ȘEFUL — MIHAIL GODEANU 
Institutul de cercetări în construcții 

și economia construcțiilor — București

FILATELIE

A X-a ediție a 
Jocurilor olimpice 
de iarnă este aștep
tată cu un deosebit 
interes atît de spor
tivi cit și de filate- 
liști. Ca și la prece
dentele ediții, admi
nistrațiile poștale 
din numeroase țări 
vor consacra eveni
mentului emisiuni 
de mărci. Din Mo
naco va fi emisă o 
valoare de 2,30 fr. 
care reproduce un 
instantaneu de la 
proba de ski fond. 
Poșta din Republica 
Dahomey anunță e- 
miterea unei serii 
de 3 valori cu le
genda „Grenoble — 
oraș olimpic 1968" 
și nominale de 30 
fr., 45 fr., și 100 fr. 
Olimpiadei de iarnă 
de la Grenoble ii 
consacră și poșta 
țării noastre o a- 
tractivă serie de 7 
valori completată 
cu o coliță, asupra 
cărora vom da amă
nunte. Tipărite la 
tiefdruck in patru 
culori după desene
le machetatorului 
Aurel Popescu, cele 
7 valori reprezintă 
probele : patinaj ar
tistic (20 bani), 
biatlon (40 bani),

bob (55 bani) schi 
fond (1 leu), hokei 
(1,55 lei), săritură ski 
de la trambulină 
(2,30 lei); emblema 
jocurilor olimpice 
este reprodusă pe 
desenul valorii de 
2 lei, iar colița 
(5 lei), repetă ima
ginea mărcii de 
55 bani intr-un 
interesant aranja
ment grafic. La 
dispoziția filate- 
liștilor sînt 250 000 
serii complete ți 
120 000 colițe.

Alte noutăți de 
peste hotare :

• poșta poloneză 
anunță emiterea u- 
nei serii de 8 valori 
cu un bloc in ale
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căror desene sînt 
prezente instan
tanee de la diferite 
probe ale olimpia
delor ca săritura în 
înălțime, gimnasti
că, alergări pe 100 
m. etc.

• poșta cipriotă 
a emis o serie de 
trei valori cu oca
zia întîlnirii triun
ghiulare de atletism 
între federațiile din 
Cipru, Creta și Sa
lonic.

• poșta cubaneză 
consacră celei de-a 
V-a ediții a jocuri
lor panamericane 
de la Winnipeg (Ca
nada) o serie de 
șapte valori.

V. TEBEICA

CEASURI 
CELEBRE 
în Palatul Culturii din 

Ploiești se află un original 
muzeu de mecanisme de oro- 
logerie. Printre obiectele ex
puse. de primă curiozitate, 
sînt ceasurile domnitorului 
Al. Ioan Cuza și al marelui 
nostru poet Mihail Eminescu. 
Recent, colecția a fost com
pletată cu noi achiziții de 
piese și orologii de diverse 
tipuri și din diverse țări, de 
cea mai mare importantă. 
Numărul lor a ajuns azi — 
Ia 320. Printre achiziții se 
află ceasul de aur al lui 
Nicolae Titulescu, marca 
Schafhausen, construit în 
anul 1934, la 22 decem
brie, în Elveția, data cînd 
eminentul diplomat a fost 
ales prezident al Ligii Na
țiunilor. O altă piesă de 
interes deosebit este cea
sul de buzunar al bardului 
de la Mirceștl, un ceas de 
aur extraplat, cu 35 de ru
bine, lucrat în Franța, în 
prima jumătate a secolului 
al XIX-lea. Pe capacul ex
terior sînt gravate scene din 
bătălia napoleoniană de la 
Waterloo. De el atîmă un 
masiv lanț de aur șl o che- 
iță tot de aur lucrată în fi
ligran și încrustată cu dia
mante șl rubine. După moar
tea poetului ceasul a fost dă
ruit de Paulina Alecsandrl — 
•otia acestuia — savantului 
român Constantin Istrate, pe 
atunci ministru al Instrucției 
publice șl cultelor.

I.T.

„Ceremonia va avea loc în saloanele..."
Să presupunem că vreau 

să mă căsătoresc la Con
stanta...

Ca să pot organiza nunta 
am nevoie, înainte de toate, 
de sala tn care să-mi primesc 
invitații. Insoțindu-se cauze 
obiective, (criza de săli) și 
subiective (setea intimității), 
au născut, cu multă vreme 
în urmă, obiceiul închirierii 
saloanelor particulare. Un 
salon e un fel de hangar rece, 
inamicul, pardosit cu ciment, 
cu dușumele vechi și pe 
alocuri putrezite sau de-a 
dreptul cu pămînt gol. O hală 
fără nici o decorație, o izbi
toare și dușmănoasă prezență 
alături cu sentimentul căsăto
riei, cel mai nepotrivit cadru 
pentru sărbătorirea mirilor 
cărora amintirea nunții ar 
trebui să le fie neîntinată. In 
toate cartierele orașului există 
unul sau mai mulți proprie
tari — mă sufoc la gîndul că 
trebuie să le numesc — de 
saloane, respectivă nomencla
torul nefiresc al suburbiei, ți 
taxele pe care le percep pen
tru închirierea lor variază 
intre 700 și 1000 lei.

Respectîndu-mi regula jocu
lui am încercat să obțin una 
din sîmbetele sau duminicile 
unui salon pentru luna octom
brie. Mi-a fost cu neputință. 
Prima zi de care aș fi putut 
dispune era 3 decembrie. Mi 
se oferea, în schimbul unei 
taxe finale de 1000 lei 
și a unei arvune nu mai mari 
de 300, sala cu băncile și 
mesele ei primitive și moho- 
rite lipite de pereți, veselă, 
tacîmuri (fără cuțite) și posi
bilitatea de a-mi prepara 
bucatele acolo in eventuali
tatea ci aș fi dorit-o. Muzica 
mă interesează pe mine. Alte 
aprobări ale sfatului popular 
ale orașului nu-mi trebuie. 
£rta era tot, mi se dorea 

petrecere frumoasă ți ches
tiunea urgenței nu mai intra 
în discuție.

Care să fie sursa acestei 
teribile aglomerații ? Desigur, 
înainte de orice, sezonul. 
Toamna cu tulburel a fost 
și, iat-o, rămîne, anotimpul 
fertil al căsătoriilor. Corelînd 
anotimpul cu restrînsele po
sibilități în chestiune ale ora
șului, explicațiile vor începe 
să capete contur.

Cîțiva binevoitori îmi spun 
că m-aș putea înțelege cu 
responsabilii unor restaurante 
din oraș. Două sau trei, nu 
sînt multe, dar sînt gata să 
încerc. Insă după o zi de 
alergătură mă las păgubaș. In 

MENIURILE l/Nlll MIRE
braseria „Albatros", local plă
cut, cu un tonomat care m-ar 
scuti de angajarea unei orches
tre, mi se spune că nunțile 
sînt turbulente și nerentabile 
— în cazul unității respective. 
Sînt mult mai potrivite pen
tru așa ceva, localurile mici. 
Cum ar fi braseria „Pelikan", 
bunăoară. La „Pelikan" mi se 
dau toate explicațiile, de la 
alcătuirea meniului pînă la 
amănuntele organizatorice. 
Așadar, fac eu o cerere, res
ponsabilul mi-o avizează, mă 
duc cu ea la T.A.P.L., achit 
un avans nu mai mic de 
3000 lei, plătesc și taxa de 
100 lei pentru drepturile 
de autor percepute prin Uniu
nea Compozitorilor și pot 
aștepta In liniște seara petre
cerii. In privința rentabilității 

comerciale responsabilul bra
seriei îmi mărturisește, ca de 
la om la om, că nu-și face 
griji. In definitiv, n-ar fi rău 
nici pentru mine, prețul tacî- 
mului nu trece de 65 lei. 
Dar tonomatul e stricat yi 
asta mă indispune fiindcă nu 
știu cum aș face să angajez 
o orchestră. Poate la brase
ria „Victoria".

După cite înțeleg, aici există 
o posibilitate. Nu, nu e nevoie 
de nici o cerere, de nici o 
aprobare, de nici o taxă, de 
nimic, facem totul între noi, 
sub forma unei mese tovără
șești. Dar, după ora 1 din 
noapte angajații localului sînt 
angajații mei, orice om rămas 

la dispoziția mea urmează să 
fie plătit de mine după cum 
ne vom înțelege ; nici o dis
poziție a T.A.P.L. nu regle
mentează acest soi de înțele
geri. Braseria „Victoria" și 
Crama „Continental" rămîn 
însă singurele mele posibilități 
fiindcă restaurantul „Zorile", 
poate cel mai plăcut restau
rant al Constanței, dispunînd 
în plus, datorită simțului gos
podăresc al responsabilului, de 
12 variante de meniuri pentru 
nuntă, urmează să-și modifice 
structura de deservire exact 
în luna octombrie. Asta în 
cazul în care vreau să-mi 
plimb ochiul pe priveliști 
omenești fiindcă altfel trebuie 
să accept tîrgul cu samsarii 
proprietari de saloane ți cu 
instrumentiștii membri ai 

formațiilor artistice din cine 
știe ce întreprindere de stat 
care pentru 2500 lei vor 
veni să-mi cînte cu instru
mentele plătite din banii sin
dicatului.

Oare n-aș fi scutit eu de 
alergătură și cheltuieli inu
tile dacă :

— un sistem publicitar 
eficace m-ar ține la cu
rent cu posibilitățile pe 
care le am să-mi desfășor 
petrecerea pentru invitații 
mei la nuntă ?

— T.A.P.L. și-ar pune la 
punct un mecanism menit 
să organizeze nunți ?

— după ce T.A.P.L. ar 
fixa nu numai localurile 

potrivite să găzduiască 
acest tip de petreceri, dar 
și criteriile după care ar 
urma să le găzduiască, în
lesnirile pe care un sistem 
civilizat de deservire tre
buie să-1 ofere cetățeanului 
un asemenea mecanism ar 
urma să intervină în rela
țiile dintre mine și între
prindere nu pe baza unor 
regulamente statice, ci pe 
baza dorințelor și pretenții
lor mele ? Eu acceptînd, 
implicit, să mi le modelez 
astfel incit să nu neglijez 
punctul de vedere al efica
cității comerciale, în afara 
căruia o întreprindere cu 
specific comercial nici nu 
poate exista (prețuri stabi
lite în funcție de categoria 
localului, reglementarea re
lațiilor cu personalul re»-
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taurantului, cu interpreții 
din orchestre, posibilitatea 
folosirii pentru pregătirea 
preparatelor atît a produc
ției proprii cit și a mate
rialului adus de client etc.).

— nu s-ar mai porni de 
Ia prejudecăți de tipul „nu 
e cu putință", „ne-am mai 
gîndit noi dar n-a ieșit 
nimic", ci de la desfășura
rea reală a unor fapte care 
arată fie că „este cu pu
tință" fie că „nu s-a gîndit 
tocmai bine ca să iasă 
ceva" ? Ne referim la folo
sirea in mod curent a săli
lor și a întregii dotări a 
unor cantine prezentabile, 
la utilizarea unor spații din 
rețeaua de alimentație pu
blică a I.H.R. devenite dis
ponibile odată cu închide
rea sezonului etc.

— Sfatul popular al ora
șului Constanța ar verifica 
cu exigență starea in care 
se prezintă saloanele parti
culare, impunind proprieta
rilor acestora, amenajări 
conforme măcar cu un mi
nimum de pretenții care să 
țină seama de scopul cărora 
le sînt destinate, stabilind 
amenzi pentru proprietarii 
contravenienți, sancțiunea 
supremă fiind interzicerea 
dreptului de a închiria ast
fel de magazii sordide din 
respect pentru semenii noș
tri, pentru tînărul în haine 
negre care pătrunde acolo 
alături de tînăra cu rochie 
albă, lungă, cu voal și cu 
flori de lămîiță în păr.

p. conf. MIRCEA TACCIU

Salonul copilăriei
Pentru sărbătorile de Iar

nă, copiilor parizieni le-a 
fost rezervată o plăcută sur
priză : a douăzecea ediție a 
„Expoziției copilăriei" — a- 
junsă, deci, după legile fran
ceze, la majorat ! — care s-a 
deschis recent la Versailles. 
Palatul jucăriilor adăpos
tește rachete și aparataj 
cosmonautic — pe placul bă
ieților — sau piste liliputa
ne de automobil sau de 
aviație pentru mini-șoferi și 
mini-piloți. Fetele vor avea 
de admirat toate genurile de 
păpuși sau vor putea învăța 
să tricoteze fără osteneală la 
mașini electrice miniaturale 
Clovni, cowboy, și un mare 
prestidigitator, pe nume 
Alee, vor amuza publicul. 
Spre sfîrșit, un mare con
curs : cel mai curat copil va 
primi ca premiu un săpun 
egal în greutate cu însuși 
concurentul. Iar cum tenta
țiile sînt numeroase (și nu 
numai pentru cei mici) su
pravegherea părintească nu 
va putea birui neîntrerupt ; 
așa că Salonul e asigurat cu 
un serviciu pentru copii 
pierduți, care funcționează 
de dimineață pînă seara...

în loc de bancă • ••
O învățătoare canadiană 

propune să se renunțe la 
băncile școlare, deoarece ea 
a constatat că acest sistem 
învechit de a ședea e ex
trem de obositor pentru co
pii. învățătoarea propune 

înlocuirea băncilor pur șl 
simplu cu scaune — balan
soare, deoarece a verificat 
că legănîndu-se ușor înainte 
și înapoi, copiii, care nu-și 
mal cheltuiesc energia pen
tru a se tot răsuci în bancă, 
învață să citească de două 
ori mai repede.

Titania Palace
La Londra s-a vîndut con

tra cîtorva mii de lire un 
palat, cu 16 camere și 4 000 
mobile, de dimensiuni ex
trem de neobișnuite : 3,50 m 
lungime, 2,80 m lățime, 
9,90 m. înălțime. Palatul e 
cunoscut sub denumirea de 
Titania Palace și e, potrivit 
descrierilor, cea mai extra
ordinară casă de păpuși din 
lume. „Jucăria" aceasta, la 
a cărei construcție s-a lu
crat 15 ani (are lumină elec
trică și încălzire centrală), 
fusese dăruită de lordul N. 
Wikinson fiicei sale, a- 
cura în vîrstă de 67 
ani. Titania Palace (denu
mită astfel după zîna shakes- 
peareană) a fost cumpărată 
de lordul Keyes, un mare 
iubitor de copii : el n-o va 
dărui unui singur copil ci 
o va expune în multe țări, 
ca s-o poată admira fetițele 
din toată lumea.

Numai 12 minute 
pentru citit

Un Institut american a 
făcut o anchetă în rîndurile 
populației S.U.A. pentru a 
constata cum își petrec ce

tățenii timpul lor liber. S-a 
ajuns la concluzia că un a- 
merican obișnuit (în vîrstă 
de 22—54 ani) își folosește 
timpul liber în felul urmă
tor : 150 de minute pentru 
vizionarea programelor la 
televiziune, 60 de minute 
pentru spălat, bărbierit și 
îmbrăcat, 53 minute pentru 
odihnă, 7 ore pentru somn și 
mîncat șl 12 minute pentru 
citit — de preferință ziare.

Antrenament
George Dresler, care a 

fost citat să apară în fața 
tribunalului din Detroit ca 
să dea seamă la cîteva 
furtișaguri, a crezut că poa
te scăpa de urmărire. Poli
țiștii l-au scos din frigiderul 
în care se refugiase... pentru 
a se antrena probabil înain
te de a sta „la răcoare".

Limbaj comun
Un student de la Univer

sitatea din Cincinnati (Ohio), 
Thomas Haylan, în vîrstă de 
27 de ani, a fost condamnat 
la 50 de dolari amendă pen
tru că și-a mușcat cîinele. 
în apărarea sa, studentul 
declara că a recurs la acest 
mijloc, fiindcă animalul nu-1 
asculta, și pe-ntră că a bă
nuit că acesta este singurul 
mijloc de a se face înțeles.



DOCUMENTELE PLENAREI C.C. AL P.C.R. —ÎN DEZBATERE

MĂSURI DE LUMINOASĂ
„Prin rolul său considerabil în asigurarea progresului tehnia al economiei moderne, prin implicațiile profunde asupra 

tuturor ramurilor, cercetarea tehnico-științifică se integrează în procesul de ansamblu al reproducției sociale, ca una din 
cele mai importante faze ale acestuia, se încorporează tot mai mult‘în însăși producția materială. întrepătrunderea ști
inței cu producția se desfășoară în condițiile unei strînse legături între activitatea de cercetare și practică."

(Din proiectul de Directive ale C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale corespunzător condițiilor noii etape de dezvoltare socia
listă a României).

PENTRU VIITORUL ȚĂRII
SINCRONIZARE PERFECTĂ

•CERCETARE
• PROIECTARE
• PROD UCȚIE

CITITORII ÎNTREABĂ
SPECIALIȘTII RĂSPUND

Ansamblul de măsuri preconizat de documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 
5—6 octombrie a.c. este privit cu legitimă încredere, studiat cu deosebit interes.

Prin scrisorile trimise în aceste zile la redacție, odată cu exprimarea adeziunii față 
de hotărîrea privind îmbunătățirea sistemului de salarizare și majorarea salariilor, cu sub
linierea caracterului ei stimulativ — un număr de tineri ne-au formulat întrebări, 
vizînd diferite aspecte ale noului calcul de salarizare.

La unele întrebări răspunde azi tovarășul PAUL COPPELOVICI, director adjunct din 
Comitetul de Stat pentru Organizarea Muncii, a Producției și a Salarizării.

Intre măsurile înnoitoare
preconizate de Proiectul de 
Directive cu privire la 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei na
ționale sînt trasate judi
cioase și îndreptățite ori
entări în direcția creșterii efi
cienței practice a activității 
de cercetare și proiectare. Ex-, 
periența ne-a dovedit că este 
necesar ca între cercetător, 
proiectant și beneficiar să 
existe un liant mult mai bun.
Optimizarea acestui cuplaj 
va fi posibilă, după părerea 
mea, în cadrul nou de orga
nizare a conducerii industriei 
republicane pe trei verigi: 
întreprindere — centrală in
dustrială — minister econo
mic. Centrala industrială — 
așa cum «e conturează din 
prevederi — întrunește toate 
elementele necesare pentru 
ridicarea continuă a eficien
ței economice a întreprinde
rilor.

Proiectul de Directive pre
cizează că în cadrul centra
lei vor funcționa institute de 
cercetări și proiectări, ceea 
ce va contribui la legarea 
mai strînsă a cercetării știin
țifice de nevoile producției, 
în cazul în care deservesc 
mai multe centrale, institu
tele de cercetări sau proiec
tări vor fi subordonate minis
terului care coordonează cen
tralele respective.

Prevederea are o vădită în
semnătate pentru activitatea 
noastră. Pînă în prezent în 
munca de elaborare a proiec
telor s-au resimțit anumite 
greutăți datorate tocmai mo
dului de organizare. Dintre 
acestea citez : întîrzieri la în
tocmirea temelor de proiec
tare ; impreciziuni ale teme
lor de proiectare, primite de 
la beneficiari, ceea ce aduce 
după sine modificarea lor re
petată și irosirea unui volum 
mare de muncă de proiecta
re ; valorificarea insuficientă 
a lucrărilor interne de cerce
tare, cu consecințele cunos
cute ; întîrzieri la avizarea 
documentației.

Funcționarea în cadrul 
centralelor industriale a unor 
institute de cercetări și pro
iectări sau subordonarea lor 
ministerului în cazul cînd 
deservesc mai multe centrale, 
va contribui la lichidarea lip
surilor amintite. Prin centra
lele industriale se va asigura 
o mai mare operativitate la 
întocmirea temelor de pro
iectare, asigurarea documen
tației, prospectarea și con
tractarea utilajelor din im
port, avizarea documentației. 
Centralele industriale fiind 

ing. 
Constantin Cirloganu

Director al IPROCHIM 
mult mai aproape de uzinele 
care intră în componența lor, 
vor putea fi mai bine și mai 
repede informate asupra tu
turor problemelor din uzine, 
vor putea lua măsuri cores
punzătoare cu cea mai mare 
competență și promptitudine.

Conducerea centralelor in
dustriale se va face cu per
sonal bine calificat și bine 
informat, ceea ce este mai 
ușor posibil pentru' un anu
mit grup de uzine cu un pro
fil asemănător decît pentru 
totalitatea uzinelor din sec
torul chimiei a căror diver
sitate de procedee tehnolo
gice și de probleme este con
siderabilă.

Apoi, centralele industriale, 
elaborindu-și plan propriu, 
potrivit sarcinilor care le re
vin din planul de stat, spriji
nind întreprinderile în funda
mentarea riguroasă a sarcini
lor lor de producție și avînd 
răspunderea realizării lor rit
mice, vor lua din timp toate 
măsurile necesare pentru ca 
întreaga activitate de proiec
tare să fie făcută la vreme, 
inclusiv contractarea utilaje
lor și instalațiilor din import.

în ceea ce privește aviza
rea proiectelor, am convinge
rea că centralele industriale, 
prin consiliile lor tehnice vor 
face o examinare mai promp
tă, mai aprofundată a docu
mentațiilor tehnico-economi- 
ce, asigurindu-se în acest fel 
eficiența maximă a investiții-. 
lor. Acest lucru era mult mai 
greu de realizat în organiza
rea de pînă acum. Avizarea 
documentațiilor tehnico-eco- 
n ornice era făcută și de către 
direcțiile productive din mi
nister, și de către C.T.S.-ul 
ministerului. Ea n-a cores
puns întotdeauna exigențelor 
deoarece aceste foruri nu pu
teau dispune de personalul 
cu calificare corespunzător 
pentru o diversitate atît de 
mare de produse ca acelea 
care se întîlnesc în domeniile 
industriei chimice.

Prin intervenția centralelor 
industriale, care cunosc di
rect problemele uzinelor și 
specificul institutelor de pro
iectare, se va putea cere și 
obține mai ușor sprijinul cer
cetării. Uzinele vor beneficia 
astfel direct — fără investiții 
importante— de aportul cer
cetării în îmbunătățirea pro
ceselor tehnologice și, în ulti
mă instanță, a producției.

în alte cazuri, beneficiarul 

direct al lucrărilor de cerce
tare va fi institutul de pro
iectare care are sarcina ela
borării proiectelor pentru u- 
nitățile industriale. în acest 
caz institutele de proiectări 
vor avea obligația și răspun
derea de a colabora strîns cu 
institutele de cercetări pentru 
a putea preciza din timp ce
rințele proiectării.

Legătura directă a institu
telor de proiectări cu uzina 
îl introduce pe proiectant în 
sfera cunoașterii concrete a 
problemelor de producție. A- 
ceasta-i sporește răspunderile, 
îl solicită să-și aducă contri
buția la depistarea posibilită
ților de creștere a producției, 
la analizarea cauzelor de de
pășire a consumurilor speci
fice etc.

în ceea ce privește întoc
mirea proiectelor de execuție 
nespecifice unui anumit pro
ces tehnologic, cum ar fi în 
cazul nostru depozite, maga
zii, turnuri de răcire, dru
muri, căi ferate, împrejmuiri, 
organizare de șantier etc., 
după părerea mea acestea 
trebuie să revină unor uni
tăți de proiectare ale con
structorului.

îmi motivez propunerea 
pornind de la o realitate : în 
proiecte se pot adopta solu
ții cu o tehnologie de execu
ție pentru care întreprinde
rile constructoare nu dispun 
de mijloace materiale și de 
specialiști. Un exemplu : în 
cazul turnurilor de răcire se 
știe că se pot executa mono
lit, din prefabricate sau cu 
cofraj glisant. Alegerea unei 
anumite tehnologii de execu
ție este în funcție de dotarea 
întreprinderii constructoare și 
de considerente tehnico-eco- 
nomice; ea cunoaște și 
timpul de execuție afectat 
lucrării și perioada anului în 
care se poate efectua. Păs- 
trînd permanent legătura cu 
centrala, un asemenea insti
tut poate planifica mai bine 
lucrările de proiectare, con
structorul organizîndu-se în 
mai bune condiții și reali- 
zîndu-se astfel practic dezi
deratul : eficiența maximă.

Prin activitatea directă în 
cadrul centralelor industriale 
sau subordonate ministerului 
care coordonează centralele, 
institutele de cercetări și 
proiectări devin astfel in
strumente tehnice cu deose
bită răspundere pentru dez
voltarea și modernizarea in
dustriei noastre, pentru valo
rificarea cît mai completă a 
resurselor materiale ale pa
triei.

J*"1 " .....

PROPUNERI PENTRU 0 CENTRALĂ
INDUSTRIA LĂ FORESTIERĂ
In prezent producția 

Combinatului de industria
lizare a lemnului — Bucu
rești—Pipera — unitate do
tată cu utilaj modern — 
are o pondere importantă 
în producția ramurei. Zil
nic producem 2 000 m.p. 
uși și ferestre, 8500 m.p. 
plăci fibrolemnoase înno
bilate, 30 garnituri de mo
bilă, 250 bucăți scaune și 
fotolii și in curînd 120 gar- 

S nituri bucătărie.
Realizarea unei produc

ții la astfel de proporții 
impune o organizare rațio
nală care să concentreze 
mijloacele cele mai econo
micoase și eficiente.

Acestui deziderat major 
îi răspunde acum pre
vederea cuprinsă în pro
iectul de Directive al C.G. 
al P.C.R., de organizare a 
centralelor industriale. In 
marile centre forestiere, a- 
vind ca nucleu 1—3 com
binate, unități mari, com
plexe, cu o mare diversifi
care a produselor, se im
pun a fi organizate cen
trale industriale care să 
grupeze în același timp în 
jurul lor întreprinderi cu 

profil asemănător de tip 
IPROFIL, l.F.-uri, I.M.T.F., 
ocoale silvice. în cadrul 
centralei ar trebui să-și 
desfășoare activitatea o fi
lială a unuia din institute
le M.E.F. pentru cercetări și 
proiectări forestiere. Avan
tajul unei asemenea cen
trale rezidă în primul rînd 
din concentrarea într-o 
mare unitate a executării 
unor produse similare.

Pe ramură se mai pot 
organiza centrale indus
triale intr-un singur cen
tru, dar cu obiect de acti
vitate diferit, care ar gru
pa marile linii ale econo
miei forestiere ;

a) , centrala industrială, 
pentru cultura ți refacerea 
pădurilor, cuprinzînd și 
partea cinegetică și produ
sele de pădure;

b) . centrala industrială, 
pentru exploatarea, indus
trializarea ți transportul 
lemnului;

c) . o centrală industrială 
a produselor finite din 
lemn, care eventual ar 
putea cuprinde ți unele 
unități mari din industria

ÎNTREBARE : Ce se înțelege prin 
corectarea normelor ?

RĂSPUNS : Cu ocazia introducerii sistemului 
îmbunătățit de salarizare, se vor aplica la toate 
locurile de muncă norme tehnice, care să reflecte 
cantitatea reală de muncă, necesară pentru efec
tuarea lucrărilor. Acestea vor înlocui actualele 
norme de muncă, care fie că sînt stabilite prin 
apreciere fie că — fiind determinate inițial pe 
baze tehnice — au fost deformate prin „corecta
rea" cu anumiți coeficienți.

Ținînd seama că salariul tarifar va fi substan
țial mărit, cuprinzînd și adaosurile la salariu care 
se obțin în prezent pe calea depășirilor de nor
me, muncitorii vor avea posibilitatea, ca, îndepli
nind noile norme de muncă în proporție de 100 
la sută să realizeze atît sarcinile de producție cît 
și salariul mediu planificat.

ÎNTREBARE: Cum se va calcula 
sporul de vechime ?

RĂSPUNS : Sporul de vechime se va determi
na prin aplicarea procentului prevăzut în hotărî
rea plenarei Comitetului Central al Partidului

Comunist Român — în raport cu grupa de ve
chime în care se situează fiecare salariat — asu
pra salariului tarifar de încadrare corespunzător 
timpului efectiv lucrat.

De exemplu, dacă un muncitor are — cores
punzător categoriei și treptei în care este înca
drat — un salariu tarifar de 6,50 lei pe oră și a 
lucrat în luna respectivă 208 ore, îi rezultă un 
salariu tarifar lunar de 1352 lei. în situația în 
care acest muncitor are o vechime neîntreruptă 
în întreprindere de 12 ani (deci cuprinsă între 10 
și 15 ani), el beneficiază de un spor de 5 la sută 
din salariul tarifar, respectiv de 67,60 lei lunar.

ÎNTREBARE : Cum se calculează ve
chimea neîntreruptă în cazul transfe
rului ?

RĂSPUNS : In cazul transferului în interes de 
serviciu, vechimea în întreprindere se consideră 
neîntreruptă, respectiv se ia în considerare atît 
vechimea în întreprinderea la care este angajat 
salariatul în prezent, cît și cea din întreprinderea 
de la care a fost transferat.

Orice altfel de trecere dintr-o întreprindere în 
alta întrerupe vechimea în întreprindere.

locală, cu profil similar și 
unități producătoare ;

d).  o centrală industria
lă formată din bazele de 
aprovizionare-desfacere și 
bazele de export, magazine 
de vînzare a produselor 
finite, expoziții de prezen
tare.

Aceste centrale ar deve
ni atît organe de condu
cere ale ramurei respec
tive, cu atribuții de plani
ficare, repartizare și con
trol, cît și organe opera
tive de planificare, repar
tizare și control, de apro
vizionare și desfacere a 
produselor de maximă im
portanță.

Pentru economia fores
tieră mi se pare că va
rianta cea mai avantajoa
să ar fi o centrală cu o 
organizare pe verticală — 
un puternic centru de acti
vitate complexă. Aș da ca 
exemplu o eventuală cen
trală, cu sediul în Bucu
rești. Ea s-ar întemeia pe 
întreprinderile din Capita
lă și din regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Argeș și 
Ploiești. Nucleul său ar 
urma să fie format din 

trei unități complexe I 
C.I.L, București—Pipera, 
C.I.L. Pitești și C.I.L. Rm. 
Vîlcea. In jurul lor s-ar 
grupa unitățile mai mici, 
cu profil similar : IPROFIL- 
uri, IF-uri, ocoale silvice, 
I.M.T.F. etc. In mod ne
cesar un astfel de orga
nism va trebui să aibă la 
dispoziție o vastă rețea de 
depozite, grupînd bazele 
de aprovizionare și desfa
cere.

Scopul creării unei ast
fel de centrale rezidă și 
din următoarele principii 
economice:

— crearea unui organ 
unia de conducere a unui 
mare grup de unități, evi- 
tîndu-se subordonările ac
tuale multiple;

— asigurarea unui flux 
continuu de aprovizionare 
cu masă lemnoasă;

— asigurarea fabricării 
unor tipuri de produse fi
nite care oferă rentabili
tate ;

— asigurarea pieței cu 
produse de calitate, livra
te ritmia și în cantitate 
suficientă ;

— obținerea unei produc

ții pentru export cu ma
ximă exigență, atît In ce' 
privește calitatea cît și res
pectarea angajamentelor 
pe ramură ;

— un sistem unitar de 
cooperare între unitățile ce 
se complectează ;

— simplificarea contrac
telor și raporturilor directe 
între unități;

— realizarea unor tran
sporturi economicoase.

Cu deosebită satisfacție 
privesc și forma profund 
democratică de conducere 
colectivă a unităților eco
nomice, considerînd ca un 
mare avantaj și faptul că 
în centralele industriale, 
marile unități vor partici
pa la conducere — direc
torii acestora făcînd parte 
din consiliile de adminis
trație.

Considerăm că o astfel 
de organizare va duce la 
o substanțială ridicare a 
nivelului de organizare, 
fundamentat pe baze știin
țifice.

VASILE NEDELCU 
director-adjunct al C.I.L.

București—Pipera

Complexul de măsuri cu
prinse în proiectul de Di
rective ale C.C. al P.C.R. 
cu privire la perfecționarea 
conducerii si planificării 
economiei naționale cores
punzător condițiilor noii 
etape de dezvoltare socia
listă a României preconi
zează si acordarea de atri
buții mult mai largi între
prinderilor. Lucrînd în do
meniul aprovizionării aș 
vrea să insist asupra cîtorva 
greutăți de acest ordin dato
rate în primul rînd centra
lismului excesiv. Noi înche
iem contracte cu diferiți 
furnizori. De multe ori aces
te contracte își pierd valabi
litatea printr-o simplă deci
zie dată de la centru. Inter
valul de timp Ce la anula
rea și pînă la repartizarea 
unui alt furnizor determină 
perturbări în bunul mers al 
producției. Așa s-a întîm- 
plat, spre exemplu, cu con
tractul pentru sodă caustică

APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALĂ
de la Borzești. Forul tutelar 
fără să ne consulte a stabi
lit să ne aprovizionăm de 
la Govora. Efectul : cheltu
ielile de transport au cres
cut, distanta fiind mai mare. 
Nu de mult delegați ai di
recțiilor generale ne-au im
pus o repartiție pentru 
19 000 m.c. rămășiță de che
restea fără să tină seama că 
noi sîntem asigurați cu can
titatea necesară pînă la sfîr- 
șitul anului. Bineînțeles că 
am respins repartiția. Dacă 
am fi acceptat-o ne-am fi 
înscris cu un stoc supranor- 
mativ în valoare de peste 4 
milioane lei. Dar nici pînă

la această oră anularea nu 

ne-a fost trimisă si sîntem 
pasibili de penalizări pentru 
nedecomandarea repartiției.

Greutăți în aprovizionarea 
operativă a combinatului în- 
tîmpinăm și datorită faptu
lui că bazele de aprovizio
nare ale ministerului nostru 
sînt dispersate în multe re
giuni ale tării și la o dis
tantă mare de Suceava. Și 
aici se întîmplă o serie de 
anomalii. Iată două exem
ple : conducte de 160 mm se 
produc la laminorul de țevi 
Roman. Deci, la circa 110 
kilometri de Suceava. Dar 
nouă ni se trimit repartiții 
pentru I.A.P.S. Ploiești, res
pectiv pentru depozitul Tîr- 

govlște aflat la 450 de kilo
metri de Suceava. Sau. cle
iul pe care l-am putea pro
cura de la fabrica chimică 
Mărășești sîntem obligati 
să-1 aducem de la depozitul 
I.D.P.C. București.

Toate aceste anomalii cre- 
ind combinatului greutăți în 
aprovizionarea cu materii 
prime si materiale, ridică 
totodată nejustificat costul 
transportului, fapt ce influ
ențează direct și cheltuielile 
de producție ale produselor 
finite.

Tovarășii din direcția ge
nerală nu răspund material 
pentru nerealizarea planului 
în combinatul nostru. Dacă 

noi nu ne facem planul din 
pricina greutăților mal sus 
expuse ei tot își încasează 
salariile integral, ba chiar și 
primele. Alta va fi preocu
parea celor din centrala in
dustrială. însăși forma de 
organizare propusă este de 
natură să întărească răspun
derea conducerilor — cen
trala industrială nu este 
suma întreprinderilor coor
donate, ci din care se com
pune.

Consider că si legislația 
actuală care reglementează 
problema contractuală este 
depășită și nu implică ade
vărata răspundere ce tre
buie că o aibă furnizorul 

fată de beneficiari. Prevede
rea unei penalizări de 0,05 
la sută pe zi pentru nelivra- 
rea produselor este o sanc
țiune aproape simbolică șl 
chiar dacă uneori se ridică 
la o sumă mai mare nu a- 
coperă nici pe departe pa
gubele ce se produc. Să dau 
exemplu cu un furnizor 
foarte dificil șl capricios — 
C.F.R.-ul. In baza unei con
venții noi înaintăm C.F.R.- 
-ului anual si lunar planul 
de transport, planul acesta 
fiind lege pentru ambele 
părți. Dar dacă noi nu-1 
respectăm plătim penalizări, 
în schimb dacă C.F.R.-ul 

nu-1 respectă se găsesc dife
rite portite de ieșire.

Proiectul de directive e- 
laborat de conducerea parti
dului pornește tocmai de la 
analiza acestor stări de 
fapte stabilind măsuri pre
cise pentru îmbunătățirea 
activității în toate ramurile 
industriale și economice. Sa- 
lutînd toate aceste măsuri și 
implicit cele ce se referă la 
reorganizarea sistemului de 
aprovizionare și desfacere 
existent, propun să se în
ființeze baze teritoriale pen
tru unele produse (piese de 
schimb, scule, materiale de 
construcții) similare tuturor 
întreprinderilor din diferite 

ramuri ale regiunii respecti
ve și care nu sînt produse 
de masă. Totodată, consider 
foarte bine venită indicația 
ca în condițiile planificării 
producției în perspectivă și 
planurile de aprovizionare- 
desfacere să fie elaborate pe 
mai multi ani, încheindu-se 
contracte pe termene mai 
lungi. în acest fel se va asi
gura o continuitate în asi
milarea produselor și n-ar 
mai fi necesare cheltuieli 
suplimentare pentru trimite
rea de delegați în vederea 
impulsionării expedierii ma
teriilor prime și materialelor 
de bază, furnizorii fiind „an
gajați" pentru același bene
ficiar pe o durată mai mare 
a'e timp.

SIGMUND SCHAPIRA 
director comercial al Com
binatului de celuloză și iiîr» 

tie din Suceava,



Fiecare generație afirmi, la 
rfndul ei, despre generațiile 
tinere care-i succed, că sînt 
desigur prin comparație cu 
ea — altfel. Prin acest altfel 
se înțelege, de obicei, că tinerii 
sînt întotdeauna mai excen
trici, că au o tendință natu
rală către faptele sau mijloa
cele care-i fac să se remarce 
dintr-o singură privire, care 
— cred ei — ti scot (rapid) 
din comun.

MIHAI STOIAN: Cine știe 
dacă n-ar trebui să Interpre
tăm extravaganța — pînă la 
un punct — drept o firească 
încercare a puterii (la o vîr- 
stă, însă, cînd puterea — de 
creație, mai ales — ar putea 
fi probată și în alt mod, drept 
o „marcare" a unei anumite 
stări de independență .bun 
prețios, cîștigat), drept o ne
voie intimă, interioară, ome
nească, de a place altora, de 
a fi „atractiv"... întrebarea 
care se pune este: reușesc 
realmente cei care apelează 
la extravaganță să placă al
tora — fără să-l șocheze, fără

CAMUFLAREA
LIPSEI DE
PERSONALITATE

S. P. î Așadar, nolens-vo- 
lens, cuvîntul extravaganță ce
re o reacție de adversitate, as
cunde un sens nociv, Impune
— permanent — o atitudine 
polemică din partea noastră ? 
înțelegem să-1 aplicăm în 
același mod tuturor, indife
rent de vîrstă, de împrejură
rile în care cineva devine ex
travagant ? E chiar atît de 
„ciudat" să fii extravagant 
(cum se spune în dicționar) ? 
Eu cred că aici se ascunde o 
confuzie, cu rădăcini com
plicate, Insuficient scoase la 
îumină, analizate. Mai întîi ar 
trebui ca oamenii de speciali
tate să discute mai mult ra
portul tradiție-inovație (în- 
cepînd cu vestimentația și 
terminînd cu arta și Știința), 
demonstrînd că una n-o anu
lează pe alta, că este vorba 
de un proces firesc, de o 
consecuție.

O. P : De pe o asemenea 
platformă nici măruntele ex
travaganțe — mai cu seamă 
la vîrstele mici, tinere — nu 
ne vor mai apărea, cine știe, 
chiar atît de condamnabile. 
Deși, atenție 1 țin să adaug 
numai decît : exact la tineri
— dar și la maturi, ca și la 
vârstnici — extravaganța e un 
fel de vopsea destinată aco
peririi unor goluri de ordin 
etic, moral, în ultimă instan
ță de camuflare a propriei per
sonalități șubrede, limfatice.

M.S : N-are rost să ne 
transformăm — nu-i așa — 
nici în „avocați" ai excentri
cității, nici în „acuzatorii" ei 
din oficiu, cum — din ne
fericire — fac destui. Plasîn- 
du-ne pe o poziție de strictă 
obiectivitate (fără a face ab
stracție de îndatoririle nimă
nui), să încercăm să extragem
— pe cît posibil —- adevărul 
problemei puse în discuție...

S. P. : Ca să continui com
parația făcută, extravaganța 
este totuși, orice s-ar spune, 
un geam mat pus să înlocu
iască un geam prin care am 
putea privi personalitatea in
dividului în cauză (sau, dacă

REABILITAREA
UNEI TINERE

M.S. i îngăduiți-ml să pun 
în discuție un caz concret 
(rugîndu-vă să-mi acordați 
creditul necesar și să nu in
dic cu precizie — deși vă a- 
sigur încă o dată că acest 
caz este absolut real — nici 

să le bruscheze anumite con
cepții, anumite deprinderi și, 
de ce n-am recunoaște, să-i 
împingă (pe cei puși să ju
dece extravaganța) chiar la 
erori ?

S1NZIANA POPi De la bun 
început o precizare : titlul mi 
se pare cam tendențios. Eu 
aș pleca de la cuvînt, fiindcă 
adeseori observ cuvintele șl 
mă interesează atitudinea oa
menilor, reacțiile lor, nu nu
mai față de fapte, ci și față 
de cuvinte : cum primește în 
autobuz un călător cuvîntul x 
și cum primește același cuvînt 
alt călător...

OCTAV PANCU-IAȘI t Ai 
dreptate, Sînziana, proba cu- 
vîntului, e o probă de foc. în 
dicționar se spune despre ex
travaganță că este puterea, ți
nuta, atitudinea ieșită din co
mun, neobișnuită; la care 
lingvistul se grăbește să ada
uge : faptă lipsită de jude
cată ; ciudățenie, excentrici
tate.

M. S : Din păcate, lingvis
tul nu este întotdeauna du
blat și de un sociolog...

vreți, un geam colorat, fals 
optimist). Cînd omul — 
pașii fundamentali către țin
ta aceasta se fac la tinerețe
— tinde să-și desăvîrșească 
personalitatea, extravaganța 
nu mai apare ca un truc, ca 
un subterfugiu, ci ca o teri
bilă foame de a epata. Dar 
poți epata în fel și chip : prin 
felul de a fi, de a te purta 
(cu un avans apreciabil față 
de vîrsta ta, față de ceilalți 
de aceeași profesiune cu tine 
etc), printr-o moralitate (din 
toate punctele de vedere) de 
cristal, prin inteligență, prin 
spirit asociativ — toate aces
tea desenînd mai pregnant 
(ori mai devreme) profilul u- 
nei personalități ; însă tot a- 
tît de adevărat este că in
cultul, leneșul, superficialul în 
general (și, regretabil, și cel 
care suferă sensibil de un 
complex de inferioritate) ape
lează la extravaganță ca la 
orice colac de salvare care 
te poate menține la suprafață 
pînă cînd ...pe mare vine 
„Salvamarul" și te... scoa
te, dar aici, tot așteptînd, a- 
mîndoi, te duci, iremediabil, 
la fund. Nimeni și nimic 
nu-ți pot oferi ție, gata ru
megată, propria-ți personali
tate.

O.P.: Fiindcă s-a atins 
tangențial și chestiunea ace
lora care, la adolescență, su
feră de un anumit complex 
de inferioritate, aș zice că 
lor li se pot acorda „circum
stanțe atenuante" ; căci ado
lescentul, pus față-n față cu 
adultul (cu un adult „de ca
litate"), se va simți întotdea
una inferior acestuia (ceea 
ice, pînă la un punct, e po
zitiv). Și deci, dacă — din 
lipsă de maturitate, destul 
de... normală la adolescență
— va încerca să... recîștige 
terenul pierdut prin mani
festări de extravaganță, și nu 
prin învățătură, lectură, ac
tivitate susținută — înseam
nă că trebuie să avem tact 
și răbdare, să-i deschidem 
ochii, nu să-1 orbim printr-o 
explozie de indignare.

localitatea și nici numele 
complet al tinerei despre 
care voi vorbi (ca să nu re
pet greșeala în care au că
zut alții). Astă vară, cu asen
timentul mamei (care dc alt
fel, într-o discuție avută cu 

subsemnatul, s-a dovedit — 
fără supărare — suficient de 
opacă la anumite probleme 
de educație) D.F. — absol
ventă a clasei a X-a cu me
dia 8,33 -— premiată — 
media 9 la purtare, — plea
că la mare însoțită numai de 
o colegă. Fata e dintr-un 
orășel argeșan. Indiscutabil, 
litoralul o zăpăcește (deși, 
la școală unde am stat de 
vorbă cu directorul și secre
tara U.T.C. mi s-a afir
mat că D.F. constituia încă 
și anterior o „problemă", 
pentru că — atenție I la 17 
ani — îi place să se îmbrace 
extravagant; atunci, firesc, 
se pune întrebarea : ce e cu 
media 9 la purtare exact în 
anul cînd „ridica probleme", 
de ce n-a fost niciodată 
pusă în discuția adunării 
U.T.C. — dacă manifestările 
ei constituiau un motiv se
rios de discuții ?) Revenind 
la vacanța petrecută pe lito
ral, doar cu o colegă, aflăm 
că D.F. s-a dus, seri la rînd, 
la barul „Miorița* din Ma
maia, unde a dansat pînă la 
3 noaptea. Fapta e, după 
opinia mea, reprobabilă. Dar 
trebuie analizată nuanțat Un 
elev rămîne, conform regula
mentului care se cere respec
tat integral, și-n vacanță, un 
elev. Pare-se că D.F. a uitat 
acest lucru ; dar primul om 
care a uitat că are totuși 
de-a face cu un copil ceva 
mai mare a fost... mama fe
tei. Pe urmă apar pe traiec
toria cazului pe care vi-1 
relatez, doi reporteri care, 
pur și simplu, găsind-o pe 
D.F. în barul „Miorița" (o 
precizare : bar folcloric), pu
blică în ziarul din Constanța 
o „anchetă socială" cu titlul 
„Fluturii de noapte ai litora
lului” și, alături de un capi
tol despre un tînăr care fură 
haine, o așează și pe D.F. în 
capitolul intitulat metaforic 
„Dansul în verde". Ce în
seamnă la onorabilii noștri 
confrați „Dansul în verde" ? 
Citez : „în rochii verzi, cu 
pedichiură verde, cu mane- 
chiură verde și... verzi la 
față de oboseală"... Și 
descrierea continuă : „Trei 
seri petrecute la bar le-au 
golit buzunarele. Și pen
tru că barul le atră- 
§ea în continuare, cerîn- 

u-le, bineînțeles, și cheltu
ieli pe care nu și le mai 
puteau permite, au căutat 
prietenia unor... turiști dis
puși să le „invite" la bar !

Recunosc că, dac-ar fi să 
ne luăm numai după citate, 
faptele fetei sînt deosebit 
de grave. Urmează prompt 
răspunsul școlii respective, 
la materialul publicat : „Am 
studiat (subl. ns.) cu atenție 
articolul „Fluturii de noapte 
ai litoralului" și am rămas 
indignați de comportarea 
elevelor noastre. De fapt, 
este pentru prima dată cînd 
liceul nostru este publicat în 
presă cu aspecte negative 
din educația tineretului" 
(subl. ns.). Și despre D.F. : 
„Eleva D.F. deși face parte 
dintre elevii fruntași la în
vățătură, fiind clasificată a 
IV-a cu media generală 8,33 
nu se încadrează însă în dis
ciplina școlară, fiind notată 
pe trimestrul al III-lea cu 
nota 7 la purtare (media a- 
nuală la purtare : 9 — n.n.). 
Manifestă prin întreaga sa 
ținută exterioară (vă rog să 
rețineți amănuntul : exteri
oară — n.n.) tendințe de ve
detism și extravaganță. A 
fost admonestată în cursul 
trimestrului al III-lea chiar 
de directorul liceului pentru 
abaterile de la disciplina 
școlară. Părinții elevei sînt 
despărțiți, eleva e în grija 
mamei, despre care putem 
spune că se face vinovată de 
lipsa de educație a fiicei 
sale, în sensul că-i acordă 
foarte multă libertate. Deși 
locuiește în oraș, n-a venit 
niciodată la școală să se in
tereseze de situația copilu
lui".

Și iată ce vine la rînd : 
„exmatricularea pe anul șco
lar 1967-1968" a tinerei D.F.

Departe de mine ideea să 

apăr (fie și parțial) încălca
rea obligațiilor pe care ele
vul le are permanent — 
cum am mai spus — și-n 
vacanță. N-am relatat între
gul caz nici ca să vorbesc 
despre probitatea profesio
nală de care trebuie să dea 
dovadă oricine face o an
chetă socială (ar fi fost ele
mentar ca, măcar prin tele
fon, să se ceară cea mai ca
lificată opinie, a celui care 
avea totuși o privire de an
samblu asupra personalității 
fetei — directorul școlii). 
Din păcate nu s-a întîmplat 
așa și iată cum un tînăr plă
tește grav o extravaganță — 
căci este limpede că D.F. nu 
s-a gîndit nici o clipă 
atunci cînd și-a făcut mane- 
chiura și pedichiura... verzi, 
cînd a dansat pînă la trei 
noaptea că astea pot s-o

Desen de TIA PELTZ

V..................   /
coste atîta. Altminteri, fără 
nici o îndoială, ea ar fi re
nunțat (acuzațiile privitoare 
la prietenia unor...turiști dis
puși să o „invite" — mă 
refer la D.F, — la bar nu 
stau în picioare și, jenîn- 
du-mă că trebuie să spun 
lucrurilor pe nume, țin ori- 
cînd la dispoziția onorabili
lor „confrați" constănțeni 
certificatul medico-legal nr. 
318 din 9 oct. 1967). In 
sfîrșit, reanalizînd temeinic 
cazul D.F., luîndu-se în con
siderare faptul că e vorba 
de o elevă bună, că ea are 
totuși anumite condiții spe
ciale familiale, că la vîrsta 
aceasta, și în situația respec
tivă, e mai primejdios să 
rămînă în afara școlii, să 
n-aibă cum își întrebuința cu 
folos timpul, — a fost ac
ceptată la cursurile fără frec
vență, dîndu-i-se și dreptul 
de a frecventa (ca audient) 
cursurile serale — tocmai 
pentru a avea anumite obli
gații, cum e prezența la 
școală. La ora actuală, după 
declarațiile mamei, fiica ei 
nu mai iese din casă de ru
șine, e într-un moment de 
impas din care se poate sal
va, în primul rînd, prin pro
pria ei hotărîre, dar și prin 
ajutorul susținut și nuanțat 
al tuturor factorilor intere
sați ca un element bun la 
învățătură să nu se piardă.

PRELUNGIM 
INFANTILITATEA 
PESTE LIMITĂ?

O.P. : Cazul relatat e trist 
din toate punctele de vede
re : al riscului pe care și l-a 
asumat tînăra, purtîndu-se 
excentric chiar și acasă (re
pet întrebarea : mama ei ce 
păzea, și ceilalți, de aseme
nea?), al măsurii care — ori
cum — a trebuit să fie lua
tă, al unei inevitabile exage

rări (în necunoștință de cau
ză, de fapt) pe care cei din 
jurul unui tînăr cu manifes
tări extravagante, sînt dis
puși să o comită...

S.P.: Vedeți, de aceea e 
și foarte greu să tragi o linie 
netă, de demarcație, să spui 
că cineva este extravagant 
(sau ceva este extravagant), 
iar altceva ține doar pasul 
cu... moda — și este foarte

ENERGiE,
F A N T E Z I E — 
DAR CUM?

O.P. : Tocmai !... Să elimi
năm din mintea noastră 
ideea că extravaganța trebuie 
condamnată global, să ne 
punem dioptrii (și prin asta 
înțeleg : să citim mai multă 
psihologie, sociologie etc.) 
dacă sîntem miopi. într-un 
sens, numai într-un sens, și 
pînă la un punct, numai pînă 
la un puct — și sensul, și 
punctul, ambele, greu de 
detectat matematic — extra
vaganța este de fapt o stare 
necesară de tinerețe, de 
cheltuire a energiei vulcani
ce, a fanteziei vîrstei. Și să 

bine că nu limităm discuția 
de față doar la aspectul ves
timentar, pe care s-a bătut 
atîta monedă.

M.S. : Ai perfectă drep
tate : am asistat Ia confrun
tarea părerilor directorului 
școlii în care învață D.F., 
cu cele ale mamei fetei : di
rectorului i se părea repro
babil că, de 1 Mai, la ora 
22, a văzut-o pe D.F. mer- 
gînd, într-un grup de colegi 
de altfel, să danseze, pe cînd 
mamei lucrul i se părea per
fect firesc; directorul con
damna faptul că D.F. veni
se, o dată, cu ciorapi de mă
tase la școală, nu cu ciorapi 
groși, de bumbac —• mamei 
i se părea normal ca o tî- 
nără de 17 ani să umble cu 
ciorapi de mătase și la școa
lă...

S.P.: Și mie mi se pare 
perfect natural, și după cîte 
știu, nici nu există o inter
dicție consemnată în vreun 
regulament !

O.P.: Părăsind cazul D.F., 
aș atrage atenția tuturor a- 
dulților (și o fac cu destulă 
modestie, recunoscînd fiecă
ruia exact atîta cît merită 
pentru munca pe care o de
pune pe tărîmul educației 
tineretului) că, totuși, se 
pune un accent mult prea 
mare pe aspectele — cum 
se spunea și aici — de or
din vestimentar. Ești corect 
îmbrăcat ? ții bine mîinile 
la piept ? ești bun ? , nu ? 
— nu ești bun. Simplist ! Să 
țintim un punct infinit mai 
important : personalitatea în 
formare a ttnărului, contra
dictorie prin firea lucrurilor. 
Altminteri vom îmbătrîni 
(căci nici noi, cei de față, 
nu sîntem prea bătrîni) tot 
discutînd de ce un băiat 
care — deocamdată elev și 
neputîndu-și cumpăra panta
loni de tergal de cîteva șute 
de lei —■ își pune trei ținte 
sau un ecuson și gata, iese 
din serie, iese din comun...

M.S.: Ca să se vadă cit 
de nevinovată, de infantilă 
este foamea aceasta imensă, 
a tînărului, de a epata, să 
luăm doar exemplul ultimei 
mode cu șepcile ecosez : pri
mii zece, primii o sută, erau 
într-adevăr ieșiți din comun. 
Acum, cînd oriunde întorci 
capul dai de unul cu șapcă 
dintr-asta, totul îți apare la 
dimensiunile reale —• o na
ivitate, un joc prelungit al 
copilăriei — căci este o co
pilărie să vrei să nu semeni 
cu ceilalți... din cauza asta 
să te porți sau să te îmbraci 
într-un fel anume.,, și exact 
în secunda aceea să-ți pierzi 
orice dram de personalitate, 
căci toți ceilalți —. ah 1 în
grozitorul spirit de imitație 
al tînărului (cu personalita
tea „pe drum") — fac ace
lași lucru și încep să se ase
mene unii cu alții. Para
doxal, dar perfect adevărat.

n-o confundăm cu lipsa de 
politețe, cu obrăznicia des
chisă, cu spiritul recalcitrant 
— care nu sînt în nici un fel 
acceptabile și deci nici... ine
vitabile. Pe cînd dorința ori
cărui om tînăr este să se a- 
firme, și pe itinerariul acesta 
către afirmare, pînă să poți 
spune c-ai atins cu propriile 
tale degete propria-ți perso
nalitate, e cale lungă și, de 
cîte ori îți frigi degetele. 
Elementar ce spun —- însă 
exemplele aduse în discuție 
mă obligă — calea pentru 
împlinirea umană a fiecă- 

rul tînăr e foarte grea, cere 
răbdare nu numai de la noi, 
ci și de la tînăr (sînt scriitori 
care au răbdare pînă la 40— 
50 de ani, și-abia apoi își 
tipăresc primul volum). Ex
travaganța izvorăște și din
tr-o anumită nerăbdare, din- 
tr-o chemare a vîrstei, din 
tendința — fundamental po
zitivă — de a dovedi, cu 
un minut mai devreme, că 
este matur, independent, ca
pabil, gata să-ți dăruiești 
toate forțele construcției ci
vilizației noastre... Dar una 
e să vrei asta, s-o crezi tu 
despre tine, și alta e ca — 
în mod obiectiv — să fi a- 
tins realmente această treap
tă. Din ciocnirea respectivă 
-—■ ce cred eu, tînărul, că 
sînt deja în stare să între
prind și să judec, pe de-o 
parte, și starea mea obiecti
vă, de vîrstă — tînăr cum
secade, inimos, inteligent 
etc, însă aflat încă pe dru
mul desăvârșirii mele — so
cotesc eu că apar manifestă
rile de excentrism, căci indi
vidul, ca orice ființă, dacă 
încearcă pe o cale și întîm- 
pină rezistență, încearcă pe 
altă parte să răzbească și —- 
cel puțin așa i se pare —• 
izbutește. Extravaganța, la 
categoria aceasta de tineri, 
este supapa —- drumul oco
lit — prin care, cu o se
cundă mai devreme, vor să 
se afirme. Există, indiscuta
bil, și o altă categorie de 
tineri — redusă — pe care 
aș condamna-o deschis pen
tru extravaganța ei pornită 
din dorința de a se menține 
într-o dulce stare de incon
știență, de lene și parazitism 
(filial-social), din incapacita

CE RĂMÎNE
1SI PRIMPLAN

M.S.: La urma urmei, un 
mijloc de a ieși din comun 
este și învățătura — felul în 
care înveți, munca — felul 
în care muncești. E drept, 
celălalt tip (să-1 denumim 
exterior de a ieși din comun 
rezistă o vreme, lumea în
toarce într-adevăr capul 
după tine, pe stradă și n-ai 
decît să-ți zici că ești cine
va, de vreme ce toți te pri
vesc, însă cit ține satisfacția 
aceasta (și, mai ales, ce re
prezintă, intrinsec) ? Nimic ’ 
Unii își dau seama de acest 
adevăr simplu pe parcurs, 
alții abia la stația terminus. 
Cei care se lămuresc pe 
parcurs, mai au șanse. Cei
lalți — ratarea I (nu numai 
profesională, ci generală, 
umană). Poate și de aceea 
vedem pe stradă femei de 
50—60 de ani cu mini-jupe 
(ridicolul lor stîrnește tris
tețe, nu veselie, căci avem 
categoric de-a face cu oa
meni care n-au înțeles, într-o 
viață de om, ce are valoare 
reală și ce are valoare apa
rentă).

S.P. : De pildă, femeile 
vîrstnice o pot privi critic 
pe o fată de 16—17 ani 
fiindcă poartă, pe stradă, 
ciorapi colorați (cum se 
poartă acum), dar tînăra 
n-are dreptul s-o privească 
cu aceiași ochi pe doamna 
de 50 de ani cu mini-jupe... 
Discuția noastră însă nu este 
o discuție despre îmbrăcă
minte, ci despre altceva, in
calculabil mai grav : forma
rea personalității (femeia de 
50 de ani cu mini-jupe are, 
mai degrabă, carențe de per
sonalitate, decît carențe de 
gust). Așa că : nu poți să fii 
intolerabil cu extravaganța 
de la 16 ani, la fel cum nu 
poți fi tolerabil cu extrava
ganța la 50 de ani. însușim 
du -ne un asemenea punct 
de vedere, vom elimina, de 
la bun început, întotdeauna 
cînd vom avea de analizat 
o situație cît de cît compli
cată, cum e cea a cazului ci
tat de Mihai Stoian, orice 
posibilitate de eroare în a- 
precierea faptului, vom do
vedi realism și vom găsi cele 
mai. eficace soluții pentru 
cîștigarea omului, nu pentru 
pierderea sa. Să repetăm, 
pînă-și vor aduce aminte și 
cei care au uitat c-au fost 
cîndva tineri : extravaganța 
care ține de tinerețe este de 

te* de a gândi efectiv, de a 
obține cea mai mică realiza
re printr-un efort minim (in
diferent : fizic sau intelec
tual), practicieni ai unui soi 
de dogmatism al „afirmării" 
comode s extravaganța I

S.P.: Categoria aceasta din 
urmă e a acelora care în
cearcă să înlocuiască ceva 
printr-un artificiu, a medio
crilor care n-au tăria să se 
privească în oglindă și să 
se ia singuri de piept. Ca
racterul lor primejdios, aso
cial, vine de la faptul că ei 
se consideră curajoși, „avan
garda" generației lor, că ei își 
bat joc de tînărul „normal" 
(ei îl pun în ghilimele, cu 
sens peiorativ) care învață, 
muncește, scrie versuri, e ni- 
țeluș timid în prezența unei 
fete, (ori invers, fata în pre
zența băiatului). Mai mult 
chiar : dumnealor își fac un 
scut din marile figuri ale 
umanității, zac toată ziua, iar 
seara au tupeul să zică : 
„Și ce, Einstein nu purta 
chică ?“. Micimea lor (de 
gîndire) îi împiedică să în
țeleagă că somitățile lumii 
au fost, în primul rînd, niște 
muncitori (majoritatea decla
ră că realizarea lor înseam
nă, în procente, unu la sută 
talent, geniu, înzestrare și... 
99 la sută muncă). Iar, dacă 
o asemenea figură grandioa
să a omenirii dă dovadă de 
excentricitate în anumite îm
prejurări (micile manii, așa- 
zisa uituceală), ei n-o fac ca 
să ascundă cine știe ce ca
rențe, ci pentru că sînt sen
sibilități excesive, ceea ce nu 
e tot una cu extravaganța în 
sine, goală de orice conținut, 
adică absența sensibilității.

fapt o explozie de entu
ziasm, este „starea vîrstei" 
— vîrstă deschisă, foarte re
ceptivă, predispusă la trăiri 
intense, la comunicări ime
diate, dornică de succese ra
pide, palpabile, concrete. 
Căile reale de definire a 
unei personalități — munca, 
învățătura — sînt oricum 
mai lungi, mai grele, și iată 
de ce unii tineri greșesc ale- 
gînd calea... cea mai scurtă 
între două puncte (personali- 
tate-afirmare) : „extravagan
ța" 1 Firește, lucrurile acestea 
nu se petrec așa, „desfăcut", 
deliberat, ci instinctiv aș 
zice (deci : cît de mare ar 
fi rolul adulților în explica
rea respectivului mecanism 
al devenirii umane, care ră
mîne ascuns, pînă la o dată, 
tînărului !)

O.P. Cînd vorbim despre 
rolul adulților în lămurirea 
raportului dintre personalita
te și extravaganță, să afir
măm net că simpla blamare 
nu este (după cum se con
stată) suficientă, că de exem
plu cultura reprezintă un ad
mirabil mijloc de combatere 
a tot ceea ce depășește pra
gul extravaganței admisibile 
la un tînăr. Tare aș fi curios 
să iau la întrebări cîțiva e- 
levi dintr-aceștia, „teșiți din 
comun" mai ales pe căi exte
rioare, și să constat gradul 
lor de cultură ; căci cultura 
te apropie de adevăr și cu 
cît ești mai aproape de ade
văr, cu atîta admiți mai 
puțin să-ți pierzi timpul cu 
lucruri perisabile, gratuite. 
Alt mijloc de combatere a 
exceselor : ideea — strecura
tă subtil în mințile tinere — 
că fuga de locuri comune 
nu se poate realiza decît prin 
ține însuți și — n-am deloc 
intenția să fac jocuri de cu
vinte — asta nu înseamnă 
să fugi și de tine însuți (căci 
practicând extravaganța în 
șine, tînărul pare să nu facă 
altceva decît să se deduble
ze, să îndepărteze ceea ce 
are bun, de ceea ce are rău, 
păstrînd în primul plan —- 
asta-i buba I —• ceea ce are 
rău).

S.P.: Poate n-ar strica să 
amintim — în încheiere —- 
și de virusul care se insinu
ează, adeseori, în caracterul 
tînărului, făcîndu-1 vulnera
bil la excentricitate; snobis
mul. Dar, poate, despre asta 
altă dată...
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Aniversarea unei jumătăți 

de veao de la victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie reprezintă un mo
ment de seamă în viața oa
menilor muncii, a forțelor 
progresiste și revoluționare 
de pe toata meridianele glo
bului ; această însuflețitoare 
sărbătoare prilejuiește trece
rea în revistă a succeselor 
repurtate pe calea deschisă 
de Marele Octombrie, și în 
același timp, un omagiu 
adus celor care au pus pia
tra de temelie la mărețul edi
ficiu al orinduiril socialiste, 
evocarea jertfelor și eroismu
lui proletariatului nu care, 
sub conducerea gloriosului 
partid bolșevio creat de V. I. 
Lenin, a făurit primul stat so
cialist din lume.

Idealurile înalte care și-au 
găsit împlinirea în victoria 
Marii Revoluții au determinat 
o uriașă mișcare de solidari
tate mondială cu lupta eroi
că, măreață a maselor mun
citoare din Rusia pentru fău
rirea noii societăți. O expre
sie a acestei solidarități active 
a constituit-o și participarea 
nemijlocită a unui număr de 
oameni ai muncii și adopți ai 
socialismului din multe țări 
ale lumii în batalioanele re
voluționare care apărau cuce
ririle Marelui Octombrie.

Atunci cînd crucișătorul 
„Aurora", prin salvele tunu
rilor sale îndreptate spre Pa
latul de iarnă a dat semnalul 
Revoluției proletare din Ru
sia, sub drapelul luptei eroice 
declanșate pentru crearea u- 
nei noi societăți, alături de 
milioanele de muncitori și 
țărani din Rusia s-a înrolat 
un 
de 
altor popoare, 
citoare din România, po
porul român, se mîndrește cu 
faptul că în rîndurile acestora 
s-au aflat mii de revoluțio
nari români.

Participarea românilor în
tr-un număr relativ mare în 
rîndurile milioanelor de apă
rători ai revoluției, a fost fa
vorizată de o serie de factori 
politici, militari și sociali care 
au luat naștere pe fondul ce
lei de a doua etape a pri
mului război mondial. Fiind 
aliate în război, între Româ
nia și Rusia s-au contractat 
o serie de obligații reciproce, 
în virtutea unor clauze din 
cadrul acestor obligații, în 
urma ocupării unei părți din 
teritoriul românesc de către 
trupele Puterilor Centrale, 
pe teritoriul Rusiei a fost 
evacuat din România un mare

număr de întreprinderi și in
stituții, unități și școli mili
tare, spitale cu răniți, precum 
și mii de cetățeni civili. 
Transferarea în Rusia a unor 
importante unități economice 
românești, ca întreprinderile 
„Femic" din Galați, Arsena
lul etc., a antrenat și evacua
rea unui număr destul de 
important de muncitori.

In afara miilor de români 
aflați pe teritoriul rusesc ca 
rezultat al evacuărilor și refu
giului, în Rusia se găsea un 
mare număr de prizonieri 
români din Transilvania, foști 
combatanți în rîndurile arma
tei austro-ungare, care erau 
comasați cu precădere în la
gărele de prizonieri din re
giunea Volgăi, Asiei Centrale 
și Orientului îndepărtat. Ma
joritatea acestora era formată 
din țărani și muncitori, prin 
urmare mase deosebit de sen-

popoarelor — care ocupa un 
loc important în declarația de 
principii a bolșevicilor —ca
lea de rezolvare a propriilor 
lor aspirații, un indiciu al a- 
propiatei prăbușiri a imperiu
lui austro-ungar și, mai cu 
seamă, al unirii Transilvaniei 
cu România.

în urma activității intense 
desfășurate de nucleul de 
socialiști români aflați în su
dul Rusiei, în vara anului 
1917 a fost constituit la 
Odesa Comitetul de acțiune 
al Partidului Social-Democrat 
Român, în frunte cu o serie 
de vechi militanți ai mișcării 
socialiste ca M. Gh. Bujor, 
Al. Nicolau, I. Dicescu-Di 
ș. a. Acest comitet a desfășu
rat o intensă activitate poli
tică revoluționară în rîndurile 
muncitorilor și ostașilor aflați 
pe teritoriul Rusiei. Spre 
sfîrșitul lui decembrie 1917

După ocuparea Ucrainei și 
Crimeii de către trupele în- 
tervenționiste, a avut loc o 
întărire a rîndurilor revoluțio
narilor români din Rusia, atît 
prin înrolarea unui număr în
semnat de foști prizonieri de 
război transilvăneni în Arma
ta Roșie, cît și prin retragerea 
spre interiorul Rusiei a revo
luționarilor români din sud, 
ajungîndu-se astfel la o fu- 
ziotiare a elementelor româ
nești aflate pe teritoriul ru
sesc. Urmarea cea mai impor
tantă a acestei fuzionări a 
fost ridicarea conștiinței poli
tice a foștilor prizonieri, care, 
datorită unor condiții obiec
tive, nu aveau încă o înțele
gere clară, de ansamblu a 
sensului evenimentelor din 
Rusia.

în perioada imediat urmă
toare, la Odesa, Poltava, As
trahan, Harkov, Kiev, Mirgo-

impunător 
luptători

contingent 
aparținînd 

Clasa mun-

sibile la ideile eliberatoare 
ale Revoluției din Octombrie.

Atașamentul miilor de ro
mâni, aflați în Rusia datorită 
unor circumstanțe istorice 
concrete, la cauza triumfului 
Revoluției din Octombrie se 
explică, pe de o parte, prin 
bogatele tradiții revoluționare 
ale muncitorilor și țăranilor 
din România dinainte de 
război, iar pe de altă parte, 
prin înțelegerea unor lozinci 
ale lui Octombrie pentru eli
berarea socială și națională a 
popoarelor, lozinci care întru
chipau și dezideratele lor so
ciale și naționale majore. 
Miile de români transilvăneni, 
fiind vital interesați în elibe
rarea lor de sub jugul domi
nației austro-ungare, au văzut 
în principiul autodeterminării

s-a trecut la înscrierea de vo
luntari pentru batalioanele 
revoluționare române.

O primă etapă în partici
parea luptătorilor români în 
rîndurile armatei de milioane 
a apărătorilor Revoluției a 
fost formarea și acțiunile de 
luptă ale celor două batali
oane revoluționare române 
din Odesa — unul de infan
terie, cu un efectiv de peste 
o mie de oameni, și altul 
de marină, care cuprindea a- 
proape 200 de marinari revo
luționari. Ambele batalioane 
au luptat cu abnegație și 
eroism îndeplinind, în frontul 
eroic al Armatei Roșii, nume
roase misiufli de luptă în cen
tre din sudul Rusiei — Ode
sa, Harkov, Slobodka, Birzula 
etc.

rod, Rostov, Vinnița, Jukovka, 
Vasilkov, Zolotonoșa, Perm, 
Orel, Ufa, Cita, la Celeabinsk, 
Irkutsk și Arhanghelsk, — în- 
fruntînd foametea, gerul, bo
lile și condițiile deosebit de 
aspre ale unei lupte inegale 
cu albgardiștii și intervențio- 
niștii străini, care erau mult 
mai bine echipați, înarmați și 
instruiți, alături de milioanele 
de fii ai poporului rus și de 
luptătorii altor națiuni, revo
luționarii români îndeplinind 
numeroase misiuni de luptă, 
au vădit abnegație și eroism, 
„...stîrnind admirația tuturor, 
spre cinstea lor și a proleta
riatului român", după cum 
consemna gazeta „COMU
NISTUL" din 12 iulie 1919.

„Deși condițiile erau deo-

sebit de grele — ne chinuia 
foamea, frigul și oboseala 
pînă la epuizare — arată în 
amintirile sale unul dintre 
foștii participant! români — 
noi nu am încetat nici o cli
pă lupta împotriva dușmani
lor Puterii sovietice. Mulți 
dintre ai noștri au udat cu 
sîngele lor cîmpul de bătălie, 
dar cauza pentru care luptam 
ne insufla de fiecare dată 
mult curaj. Ne gtndeam că 
poate în curînd o să le vină 
rindul și boierilor din țara 
noastră, care ne-au jegmănit 
și umilit destul, atit pe noi, 
cît și familiile noastre".

Ca soldați devotați ai Pu
terii sovietice, mulți dintre 
revoluționarii români, avînd 
o bogată experiență de luptă, 
un înalt nivel de pregătire 
ideologică și politică, au de
venit organizatori și conducă
tori ai grupurilor de luptători 
români și chiar comandanți 
sau comisari politici în cadrul 
unor unități internaționaliste 
ale Armatei Roșii, în diverse 
centre ale Rusiei sovietice. 
Printre aceștia s-au numărat, 
de pildă, Vasile Popovici, co
mandant al unui regiment in
ternaționalist compus în ma
joritate din români, detașa
ment care a acționat în zona 
orașului Astrahan; Petre Con- 
stantinescu, comandant al u- 
nei divizii internaționaliste 
care a acționat în zona Ta- 
rițîn-Baku ; Ion Seceanu, co
mandant al unui regiment re
voluționar român — al cărui 
comisar politic a fost T. Dia- 
mandescu — care a acționat 
în Ucraina, și mulți alții. In 
rindul acestora un loc cen
tral îl ocupă figura luminoa
să a lui Mihai Gheorghiu, co
mandant al unui detașament 
de partizani — tormat în 
majoritate din români — care 
a acționat în zona dintre ora
șele Kemerovo și Krasnoiarsk.

★

După terminarea războiului 
civil și a intervenției străine, 
majoritatea revoluționarilor 
români s-au reîntors în patrie, 
încadrîndu-se în viguroasa 
luptă desfășurată de clasa 
muncitoare din țara noastră.

împreună cu acțiunile de 
sprijin și solidaritate din țară, 
participarea românească în 
batalioanele revoluționare a 
constituit o manifestare pu
ternică, elocventă a solidari
tății maselor muncitoare din 
România cu lupta eroică și 
opera măreață înfăptuită de 
proletariatul rus.

AUREL HARȘA 
cercetător științific 

la Institutul de studii 
istorice și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

Dincolo de gratuitatea
gestului sportiv

(Urmare din pag. I)

rinar. Același lucru este va
labil aproape pentru toate 

• sporturile. Cred că a venit
timpul să se inverseze rolu
rile, printr-o revizuire a 
gîndirii, a concepției privind 

m rolul acestora în procesul 
ȘjJ complex de educare a tine

relor generații, sporturile 
tehnico-aplicative înscriin- 
du-se în această sferă, pe 

A același plan cu educația fi- 
zică și artistică.

Dar să revenim la activi
tatea modelistică.

•
 în anii puterii populare, 
începînd cu anul 1946, aero- 
modelismul a luat un mare a- 
vînt, anual s-au desfășurat di- 
• ferite concursuri șl întreceri,
obțlnîndu-se rezultate de 
talie mondială. In anul 1948, 
a luat ființă, la Cîmpina, 

• Centrul experimental de ae
romodele dotat cu mobilier, 
utilaj și personal capabil să 
formeze cadre de instruc- 

• tori pentru întreaga tară. Au
existat materiale, s-au stu
diat și editat tipărituri, bro
șuri, planuri de construcție, 
etc. în anul 1953 s-a con
struit la București, la Sta
dionul 23 August, noul lo- 

A cal al Centrului experimen- 
tal unde s-a și mutat de la 
Cîmpina cu întreaga insta
lație. Inginerul Georgescu 

• Ionel, vechi aeromodelist, as
tăzi inginer șef de exploa
tare la T.A.R.O.M., ia con
ducerea tehnică a Centrului 

• șl împreună cu cîțiva teh
nicieni realizează prima su- 
flerie aerodinamică din sud- 
estul Europei pentru vite- 
zele mici. La această insta- 
lație erau trimise spre stu
diu profile de aripi și din 
alte țări. Ce se întîmplă 
însă 7 Prin anul 1960. Cen- 

A trul este evacuat din această 
w clădire pentru amenajarea 

laboratoarelor medicale ne
cesare sportivilor care ur- 

• mau să participe la Olimpi
ada de la Tokio. Institutul 
de fizică și mecanică aplica
tă solicită preluarea insta- 

• latiilor sufleriei, dar condu
cătorii Federației de aviație 
de atunci, nu sînt de acord 
motivînd

_ trebuință.
că acesta le face 

Lieuuuiva. Așa trebuință le-a 
9 făcut că au depozitat-o în 

beciurile aeroportului Clin-
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continuată apoi în școala ge
nerală, în liceu. Educația nu 
încetează la 18-19 ani. Ca și 
învățătura, ea continuă toată 
viața. Cu contururi personale 
în formare, proaspătul stu
dent își face intrarea în lu
mea universitară avînd senti
mentul imperios că trebuie 
să se impună, să dovedească 
că este o personalitate dem
nă de admirație. Cu timpul 
va învăța reala dimensiune a 
tuturor coordonatelor studen
ției. Acum însă el vrea să-și 
afirme existența. ~ 
reuși discursurile, 
creeze atmosfera, 
care bogăția de 
pregătirea înaltă 
leze cu un titlu 
spirituală spre care să aspire 
proaspătul student ? La insti
tutul agronomic din Iași, 
promoția care și-a început 
studenția în toamna anului 
universitar trecut a fost în- 
tîmpinată cu discursuri 
care erau exprimate 
mai frumoase gînduri, 
mai utile sfaturi. Și totuși, 
bilanțul anual se prezintă 
mai mult decît îngrijorător. 
Am adăuga că nici în cele
lalte facultăți ieșene lucrurile 
nu stau cu mult mai bine. 
Să acceptăm, așa cum se a- 
firmă, că această stare de fapt 
s-ar datora dificultății cu care 
studenții primului an fac tre
cerea de la un stil de muncă 
școlăresc la „stilul universitar 
de studiu" ?

Poate pretinde cineva că 
sutele de studenți din anul 
I s-au constituit într-o 
colectivitate omogenă ? Se 
știe doar — și ancheta noas
tră a scos în evidență acest 
fapt — că unii din proaspeții 
studenți ieșeni și-au afirmat 
încă de pe băncile liceului 
pasiunea pentru matematică, 
fizică, chimie etc. cucerind 
frumoase premii în competi
țiile științifice republicane și 
internaționale ; alții, cu o 
pregătire mediocră, au trecut 
pragul facultății în urma unor 
eforturi deosebite depuse în 
sute de ore de meditație ; nu 
este de neglijat nici diferen
ța de medii — între 6 și 10 
— obținute la concursul de 
admitere. Se pare însă că la 
Iași , în cele mai multe fa
cultăți, noua promoție este 
privită „din zborul păsări
lor", adică de la o înălțime 
la care toate trăsăturile spe
cifice dispar și peisajul se 
uniformizează. Atît pentru 
corpul didactic cît și pentru 
organizațiile de tineret toți 
studenții sînt contopiți oare
cum la un loc, într-un singur 
„student" : anul întîi. Acestui 
Bou „student" i se adresea
ză profesorul la curs, cu acest

Dar vor 
singure, să 
climatul în 
cunoștințe, 
să echiva- 
de noblețe

în 
cele 
cele

un 
a- 
o-

nou „student", lucrează con- @ 
ducătorul de seminar. Dar 
iată, în anul I al Facultății 
de matematică, de pildă, este 1 
acum student Eugen Popa, 
deținătorul premiului I al 
Olimpiadei Internaționale de 1 
Matematică de la Belgrad ; 
el este aici coleg cu Gheor
ghe Rusu, eminent elev al 1 
profesorului emerit Nicolae 
Colibaba, de la Liceul inter
nat. Alături de ei au luat 
loc în amfiteatrul universitar 
zeci de foști elevi eminenți, 
care sub îndrumarea unor 
eminenți profesori au desfă
șurat o activitate meritorie în 
cercuri de matematică, fizică, 
chimie etc. Firește, acești 
studenți merită îndrumați în 
continuare spre o activitate 
științifică, spre munca de 
creație. Altfel, ei vor fi ase
menea „zgîrcitului" care a 
adunat comori, dar nu le uti
lizează. Cum însă în facul
tățile ieșene de activitate 
științifică în cercuri nu poate 
fi vorba pînă în anul III de 
studii, celor care au toate 
premisele să se numere prin
tre studenții eminenți ai fa
cultății li se impune o pauză 
de 2-3 ani în munca de in
formare (dacă nu de creație) 
științifică, timp în care vor 
trebui practic să se remarce 
a doua oară. Nu s-ar putea 
ca acești studenți să devină 
de pe acum colaboratori (mai 
exact ucenici) ai unor cate
dre ? Și nu ar constitui un 
foarte eficient stimulent pen
tru ei să se poată mîndri că 
au devenit ucenicii unor cer
cetători pasionați, ai unor 
eminenți savanți — profesorii 
lor — alături de care lucrea
ză în laborator, cu care se 
întîlnesc și în cadrul extrauni- 
versitar, în aprinse discuții 
științifice ? La această între
bare ni s-a răspuns : „Este 
firesc să așteptăm ca studen
tul să se remarce a doua oa
ră ; noi nu putem cunoaște 
activitatea Iui în anii de li
ceu". După cîte știm, în 
preajma examenului de baca
laureat elevului i se face o 
caracterizare. Dar ea rămîne 
în arhiva liceului. Cui folo
sește ? în rafturile secretaria
tului unui liceu ieșean am 
descoperit cîteva formulare, 
pe coperta cărora scria : fișă 
pedagogică, avînd o vechime 
de peste 30 de ani. De ce 
nu s-ar reedita tradiția în
tocmirii „fișei pedagogice" a 
elevului — în care să se con
semneze, în urma unei atente 
observări, evoluția Intelectua
lă, preocupările, gradul de 
inteligentă, aptitudinile, pa
siunile, rezultatele remarca
bile eto. — fișă care să-l în
soțească pe viitorul student 
la facultate ?

ADPIAN VASILESCU

Plecarea unor delegații la festivitățile 
de la Moscova

pără-Miercuri după-amiaza a 
sit Capitala, îndreptîndu-se spre 
Moscova, o delegație a veterani
lor mișcării revoluționare din Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Constantin Pîrvulescu, președin
tele comisiei centrale de revizie 
a P.C.R., pentru a lua parte la 
manifestările prilejuite de semi
centenarul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., direc
torul Institutului de studii is
torice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R., Nicolae 
Cuină și Dumitru Ivanovici, 

— membri ai C.C. al P.C.R., șefi 
® de secție Ia C.C. al P.C.R., de 

veterani ai mișcării revoluționare, 
@ activiști ai C.C. al P.C.R.

--------------------------------*

•
 Delegația Asociației de prie
tenie sovleto-române, condusă 
de Ivan Grlgorovici Kovali,

•
 membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Tadjică, care se află 
în țara noastră, a făcut miercuri 

@ dimineața o vizită la Casa 
prieteniei româno-sovietice, un
de a avut convorbiri cu condu
cerea acesteia și a vizitat ex
poziția deschisă aici cu prilejul 
aniversării semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. în cursul aceleiași 
zile, membrii delegației au fost

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii 
București și membri 
dei.

★
Cu același prilej, 

Organizațiilor simila

Sovietice la 
ai ambasa-

................ , la invitația 
iare din Uni

unea Sovietică, au plecat la 
Moscova delegația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tov. Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., și delegația Consiliului 
Național al Femeilor, condusă de 
tov. Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului.

La invitația ziarului „Pravda" 
a plecat la Moscova tov. Dumi
tru Popescu, redactorul șef 
ziarului „Scînteia".

In aceeași zi, delegațiile 
sosit la Moscova, unde au 
întîmpinate de conducători 
organizațiilor respective.

oaspeții muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor Fabricii de 
stofe de mobilă din Capitală, 
iar după amiază, au făcut o vizi
tă la Muzeul de istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării re
voluționare și 
România.

fost salutat de acad. Petre Con- 
stantinescu-Iași, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S. 
Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească, la care 
au luat parte Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C., specia
liști în astronautică, precum și 
reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

în aceeași zi, cosmonautul so
vietic a vizitat orașul București.

Seara, cosmonautul Pavel Po
povici s-a întîlnit la Casa prie
teniei româno-sovietice cu oa
meni ai muncii din Capitală.

~ beciurile
ceni, unde se află și astăzi 
distrusă și mucegăită, cu o 

A oarte din mobilierul si uti
lajele Centrului experimen
tal. Clădirea care, a fost con
struită cu banii’ aviației și 

A pentru un scop bine definit 
” astăzi servește drept bi

rouri pentru I.E.B.S. Așa 
s-a distrus baza materială, 

• o activitate pe care azi
sîntem nevoiți și ne mun
cim din răsDuteri s-o re
facem. Dar nimic nu se poate 
concepe în afara unui cen
tru experimental de aero
modele fără de care riu poate 
fi vorba de activitate mode- 
listică științifică. In plus, 
lîngă acest centru se con
struise prima pistă în Ro
mânia pentru zborul aeromo- 
delelor captive. Și aceasta 
a fost desființată pentru a 
se face loc unui al șaptelea 
teren de antrenament pentru 
fotbal, tot în vederea Olim
piadei. Au trecut ani și încă 
nici acum nu avem o pistă 
pentru modelism. La ora ac
tuală. pe Muntele Piatra 
Arsă, la o altitudine de 2 000 
metri, s-au făcut și se fac 
amenajări în vederea antre-

nării sportivilor noștri care 
participă la Olimpiada din 
Mexic. Mă întreb : oare 
pentru aviația sportivă de 
ce forul suprem al sportului 
din tara noastră. C.N.E.F.S., 
care o patronează de altfel, 
n-a găsit de cuviință să în
ființeze și să amenajeze mă
car o școală model de zbor 
unde să învețe și să se per
fecționeze zburătorii noștri 
tineri de mîine atît de ne
cesari ? E drept, odată, în
tr-o discuție, am primit 
soi de răspuns : sportul 
viatic nu este un sport
limpic ! Nimeni nu spune că 
nu trebuie avute în vedere 
sporturile de performantă, 
sporturile olimpice dar nu 
cred că este util să neglijăm 
inadmisibil sporturile tehni- 
co-aplicative, modelismul, 
elemente de mare însemnă
tate in educația tineretului. 
Trebuie să ne gîndim bine 
și să Învestim bani acolo 
unde ei se valorifică într-un 
fel sau altul ; să creăm un 
echilibru, o echitate între 
toate sporturile. Noi ciști- 
găm un campionat de po
pice — și e bine 1 — dar 
de ce creăm situația de a 
pierde prestigiul dobîndit In 
aviație 7 Anul trecut s-a des
fășurat un concurs interna
țional de zbor fără motor 
la Orei în U.R.S.S. Echipa 
noastră, din lipsă de fon
duri, a plecat cu un planor, 
destul de învechit ca con
strucție, într-o remorcă trac
tată de un I.M.S. Șofer ? 
Maestrul sportului Gîlgă 
Gheorghe, pilot planorist, în
soțit de maestrul emerit al 
sportului, zburător de elită, 
deținător al insignei de aur 
cu trei diamante, inginerul 
Mircea Finescu. Acești doi 
zburători au șofat cu schim
bul tot drumul odihnindu-se 
în mașină. Deși lipsiți de 
condiție fizică și posibilități 
materiale, rezultatele pe care 
le-au obținut au fost neaș
teptate : Finescu ocupă lo
cul II în clasamentul indi
vidual. Oare același lucru 
se întîmplă atunci cînd se 
pleacă la un concurs de ca
notaj ? Sportivii își duc ei 
ambarcațiunile cu remorcile ? 
Nu fac comparație între a 
zbura ore întregi în nor, a 
te lupta cu furtuna, cu a 
trage la rame 15—20 minute, 
dar mă întreb de ce 
diferențiere 7

O altă problemă 
căreia vreau să mă 
o constituie tipăriturile. E- 
ditura C.N.E.F.S. tipărește 
publicații, popularizează tot 
ce este în legătură cu spor
tul, editează afișe, pliante, 
fotomontaje pentru toate 
competițiilef care umplu be
ciurile 
numai 
aviație 
listică
pun condiții cînd este vorba 
să se editeze ceva. De aproa
pe 8 ani nu s-a mai editat 
un plan de aeromodele, atît 
de dorit de tinerii construc
tori. De abia în ultimul timp, 
cu mari greutăți, s-a reu
șit într-o oarecare măsură, 
să intre sub tipar un nu
măr de șase planuri. Le aș
teptăm. în această eră a teh
nicii cred că este util să se 
studieze cu mai multă ope
rativitate posibilitatea edi
tării unei reviste de mode- 
lism. Ființează reviste ca : 
Vînătorul și pescarul, Api
cultorul și multe altele — 
desigur necesare ! chiar

această

asupra 
opresc

consiliilor regionale) 
pentru activitatea de 
și pentru cea mode
rni au hîrtle și

șl Revista Coafura, dar una 
de modelism încă nu '.

Și din punct de vedere al 
organizării activității sînt de 
semnalat grave anomalii. 
Dispuneam, cîndva. de cîte 
un instructor de specialitate 
la fiecare regiune ce se o- 
cupa cu aero și navomode- 
lismul. De la un timp am 
fost vitregiți și de aceștia 
dîndu-li-se alte atribuții (șo
feri, instructori regionali 
pentru diferite sporturi), nu
mai de activitatea aviatică 
nu se mai ocupă. Se poate u 
studia posibilitatea percepe
rii unei taxe oarecare pen
tru instruire.

Aceste cîteva aspecte dez
bătute reflectă slabul inte
res și sprijin pentru sportu
rile tehnico-aplicative din 
partea tuturor factorilor dar 
mai ales a C.N.E.F.S. A so
sit timpul să se hotărască 
dacă sportul aviatic mai este 
sau nu un sport, pentru a se 
ști cine îl va patrona și-l 
va sprijini ca atare, iar pen
tru educația tineretului îa 
domeniul sporturilor tehni
co-aplicative, e necesar să 
ia ființă o comisie de mo - 
delism cu buget și atribuții 
similare celorlalte federații. 
Astăzi modelismul este dru
mul spre tehnică în toato 
domeniile — este prima 
treaptă a cercetării științi
fice — iar întrecerile, con
cursurile constituie pentr® 
tineri un stimulent care-i în
deamnă să meargă pe dru
mul spre perfecționare, spr» 
progres.

Atribuții de mare răspun
dere, în acest sens, așa cum 
de altfel se subliniază in 
Hotărîrea Biroului C.C. al 
U.T.C. privind organizarea 
activității sportive de masă 
în rîndurile tineretului, re
vin organelor si organiza
țiilor U.T.C. care pot și tre
buie să stimuleze interesul 
tinerilor, să-i mobilizeze la 
activitățile cercurilor tehni
co-aplicative, de parașutism, 
transmisiuni, radio-emisie, 
tir, aero și navomodelism, 
planorism, auto-moto, alpi
nism, schi etc.

Trebuie depuse toate efor
turile ca așa cum se găsesc 
pe piață tot felul de mate
riale sportive, undițe din Ja
ponia, schiuri din Austria 
și Suedia etc., tot așa să se 
găsească materiale pentru 
micii constructori modeliști, 
de la spetezele de zmeu la 
stațiile de telecomandă. Mi
nisterul Comerțului, prin di
recția marilor magazine, 
a hotărît înființarea u- 
nui astfel de magazin chiar 
în acest an. Așteptăm cu 
nerăbdare ca forurile com
petente să creeze aseme
nea unități și în pro
vincie în cadrul marilor ma
gazine. să le aprovizioneze 
cu toate cele necesare dez
voltării activității modelis- 
tice.

E necesar. în același timp, 
ca toți factorii vizați, în res
ponsabilitatea cărora intră, 
pe planuri mai largi, educa
rea tinerilor generații, să 
conlucreze pe principii trai
nice, în scopul dezvoltării 
activităților tehnice — apli
cative : eforturile investite 
vor fi, fără îndoială, pe de
plin răsplătite prin formarea 
unui tineret muncitor, bine 
pregătit, cunoscător al teh
nicii moderne, fiind astfel 
util dezvoltării societății 
contemporane.

ION BOBOCEL

al

au 
fost 

ai

democratice din

sovietic Pavel 
se află în țara 

a
Cosmonautul

Popovici,’ care 
noastră, împreună cu soția, 
făcut miercuri dimineața o vi
zită la Consiliul General 
A.R.L.U.S. Oaspetele sovietic a

Sub titlul „Participanți' ro
mâni la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie", Televi
ziunea română a realizat și pre
zintă în aceste zile o suită de 
trei filme documentare închina
te acestui mare eveniment isto
ric. k

Filmele evocă importanța Re
voluției Socialiste din Octom
brie, ecoul său în România, spi
ritul de solidaritate internațio- 
nalistă a proletariatului român 
față de făuritorii primului stat 
socialist. Filmele înfățișează lo
curi și momente legate de par
ticiparea, cu arma în mînă, a 
numeroși voluntari români care 
alături de muncitori și soldați 
ruși s-au ridicat la luptă pentru 
apărarea și Izbînda Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Suita de filme a fost realizată 
de Ion Lavric, Alexandru Stark, 
Toma Popescu și operatorul 
Constantin Berteanu.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ Albania va livra în România : 
minereu de crom, bitum de pe
trol, sodă calcinată, bumbac, 
cupru, măsline, tutun, conser-' 
ve de pește și alte mărfuri.Primul ministru al Republicii 

Democrate Vietnam, Fam Van 
Dong, a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, o telegramă 
în legătură cu rezultatele vizi
tei în țara noastră a delegației 
guvernamentale economice a 
Republicii Democrate Vietnam, 
condusă 
membru 
C.C. al 
Muncesc 
ședințe al Consiliului 
niștri.

„în numele Comitetului Cen-

de Ele Thanh Nghi, 
al Biroului Politic al 
Partidului celor ce 
din Vietnam, vicepre- 
' _ ......... de Mi-

trai al 
Muncesc 
vernului 
Vietnam 
mez — se arată în telegramă — 
țin să mulțumesc sincer Parti
dului Comunist Român, guver
nului și poporului român pen
tru că au acordat, în spiritul in
ternaționalismului proletar, 
sprijinul și ajutorul lor devotat 
și prețios luptei drepte și cu 
siguranță victorioasă a poporu
lui vietnamez împotriva agre
siunii americane pentru salva
rea națională".

Partidului celor
din Vietnam, al gu- 

Republicii Democrate 
șl al poporului vietna- Cu mașina spre Omul

în urma tratativelor care au 
decurs într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, la 
1 noiembrie a fost semnat, la 
Tirana, protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plăți pe 
anul 1968 între Republica So-e

I VV1 CJC «7,Id , 
18,30 ; 20,45). 
DOMNILOR

TEATRE

•
 Teatrul național I. L. Cara

giale — Castilians — ora 19,30. 
Sala Studio — Regina de Na- 
vara — ora 19,30. Opera româ-

•
 nă — Seară vieneză — ora 

19,30. Teatrul L. S. Bulandra — 
D-ale Carnavalului — ora 20.

•
 Sala Studio — Kean — ora 20.
Teatrul Mic — Bătrînele și ma
rea — ora 20,30. Teatrul C. I.
Nottara — Spectacol evocînd 
chipul marelui Lenin — ora

_ 16,30. Sala Studio — Scaunele 
™ — ora 20. Teatrul B. Delavran-

cea — Inelul lui... Jupiter —
A ora 19,30. Teatrul Evreiesc de 

Stat ~— do
— ora ----- -— -------------

0 de artă teatrală și cinematogra
fică —

a de balade ora 20. Teatrul Ion 
™ Creangă — ora 16. Sînziana și

Căutătorii de noroace
20. Studioul Institutului

I. L. Caragiale. Seară

Pepelea. Teatrul Țăndărică 
ora 17. Ileana Sînziana.

ACȚIUNEA CRASSBOW 
rulează la Patria
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
Festival (orele 8,15 ;
13.15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15).

SUBTERANUL 
rulează la Republica
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
21,15).

UN IDIOT LA PARIS 
rulează la Gloria (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30),
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30), Melodia ta
rele 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 17 ;
19.15 ; 21,30).

SINBAD MARINARUL 
rulează la Luceafărul
8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15,30 ; 
20), București (orele 9 ;
13.30 ; 16.30 ; 18,45 ; 21),
viar (orele 9 ; 11,15 ;
15,45 ; 18 ; 20,15), Excelsior (o- 
rele 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ;
19 ; 21,15), Modern (orele 9,30 ;

(orele
21,30), 
10,45 ;

(orele
18,45 ;

(orele 
17,45 ; 
11,15 ; 
Fero- 
13,30 ;

11,30 ; 14,30 ; 16.30; 18,30 ;
20,30).

PROSTĂNACUL
rulează la Grivita (orele 9—16 
în continuare, 18,15 ; 20,30),
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.45 ; 18 ; 20,30).

AMPRENTA
rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ;----- * ‘
US MÎINILE

POLIȚIȘTI
rulează la Doina
13.45 ; 16 ; 18,30 ;

RĂZBUNĂTORUL
rulează la Capitol (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Buzești (orele 14,30 ; 17 ; 20),
Victoria (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 18,15 ; 21).

GOLFUL URȘILOR ALBI. SUB 
SEMNUL TRAINICII PRIETE
NII ROM ĂNO-BULGARE. ÎN- 
TÎLNIREA.

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

CINE CĂLĂREȘTE UN TIGRU 
rulează la Giulești (orele 
15,30 ; 18 , 20,30), Rahova (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la înfrățirea (orele 
15 : 17.30 : 20).

FANTOMAS CONTRA SCOT- 
LAND-TARD

rulează la Dacia (orele 8,15—>

(orele 11,30 ;
20,45).

cialistă România ți Republica 
Populară Albania.

Protocolul prevede ca Româ
nia să livreze în Albania : ma- 
șinl-unelte, utilaj petrolier, ma
șini agricole, produse petroli
fere, produse chimice, bunuri 
de consum și alte mărfuri.

Pe platoul Munților Bucegl a 
fost terminat și dat în folosință 
un nou drum pentru circulația 
autovehiculelor. Noul drum, în 
lungime de 16,3 km, completea
ză rețeaua rutieră montană a 
țării și face legătura între Șea
ua Dichlulul șl Coștlla, asigu- 
rînd turiștilor accesul la caba
nele Piatra Arsă, Babele, ajun- 
gînd pînă la 3 km de Vîrful 
Omul. Fiind situat la altitudi
nea de aproape 2 500 de metri, 
acest drum străbate un încintă- 
tor peisaj alpin, oferind turiști
lor o priveliște dintre cele mal 
plăcute.

(Agerpres)

TE L E V I Z I U N E
20,45 în continuare) ; Drumul 
Sării (orele 15 ; 17,30 ; 20).

PASĂREA PHONIX
— cinemascop — 
rulează la Volga (orele 9— 
14,30 în continuare; 17,30 ;
20,30).

CUM SĂ FURI UN MILION 
rulează la Crîngași (orele 

15,30 ; 18 ; 20,30).
TESTAMENTUL INCAȘULUI 

rulează la Floreasca (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45), Flamura (orele 9 ; 

'' 20,30).
SAL-

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
POVESTEA TARULUI 
TAN

rulează la Unirea
15.30 ; 18 ; 20,30).

SORA CEA MARE 
rulează la Flacăra
15.30 ; 18 : 20,30).

BUNICUL, KYLIJAN ȘI 
rulează la Vitan (orele 
DRAGOSTE LA 0 
rulează la Vitan (orele
18.30 ; 20,30),
9.15 ; 13,30 ; w,™ ,
20,45), Union (orele 16;

DESENE
rulează

AGONIE 
rulează 
8,45 ;

Bucegi
15,45 ;

ANIMATE
la Union (orele 
ȘI EXTAZ

la Miorița 
11,30 ; 14,30 ;

(orele

(orele

EU
14.30) .

GRADE
16,30 ; 
(orele 
18,15 ;
20.30) .
18,15).
(orele
17,30 ;

20.30), Arta (orele 9—14.30 în 
continuare ; 17,30 ; 20,30).

FARAONUL
rulează la Popular (orele 16 ; 
19,30).

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE 
rulează la Munca (orele
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).

O ZI NU TOCMAI NOROCOA
SA

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

UNDE ESTE AL III-LEA 
REGE ?

rulează la Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

RECOMPENSA
rulează la Viitorul (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

rulează la Colentina (orele 16 ;
18.15 ; 20,30)

COMISARUL X
rulează la Progresul (orele
15.30 : 18 ; 20.30).

SPARTACUS
rulează la Lira (orele 15 ; 19).

SINGUR PE LUME
rulează la Ferentari (orele 
15.30 ; 18 ; 20,30).

CIMARON
rulează la Cotroceni (orele 
15.30 : 18 ; 20,30).

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

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

JOI 2 NOIEMBRIE 19G7
18,00 — La ordinea zilei : în 

dezbaterea opiniei publice : 
Noul sistem administrativ și 
dezvoltarea armonioasă a locali
tăților ; 18 30 — Studioul pionie
rilor ; 19.00 — Mult e dulce și 
frumoasă (Emisiune de limbă 
română) ; 19,30 — Telejurnalul 
de seară ; 19.50 — Buletinul me
teorologic ; 20,00 — Film serial : 
Ivanhoe ; 20.26 — întrebări la 
care s-a răspuns, întrebări la 
care nu s-a răspuns încă (Emi
siune de știință) ; 21.00 — Te- 
leglob (Emisiune de călătorii 
geografice) ; 2i 20 — Dicționar 
de personaje : Litera „R“ ; 21.50 
Seară de balet. Dansuri din 
opere. 22,15 — De Ia Giotto la 
Brâncuși (Prezintă Ion Frun- 
zetti) ; 22,45 — Telejurnalul de 
noapte.



Dejun oferit de președintele 
Adunării Generale a 0.0.

NEW YORK 1. — Tri
misul special Agerpres, 
R. CAPLESCU, transmi
te : Corneliu Mănescu, 
președintele celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., a ofe
rit marți un dejun co
respondenților acreditați 
pe lingă Națiunile Unite.

Cu acest prilej, ziariștii au pus 
o serie de întrebări referitoare la 
data cînd vor fi reluate dezbate
rile în plenul Adunării Generale 
și la perspectivele unei soluțio
nări a problemei Orientului A- 
propiat, în lumina consultărilor 
în curs de desfășurare.

Președintele a reamintit în răs
punsurile sale că în urmă cu a- 
proape trei săptămîni lucrările 
Adunării au fost întrerupte ca re
zultat al unei înțelegeri generale, 
scopul urmărit fiind crearea, 
prin consultări largi, a condiții
lor unei abordări cu șanse spo
rite de succes a problemelor mai 
importante, în suspensie, în pri
mul rînd problemele Orientului 
Apropiat.

In perioada scursă pînă în pre
zent, a declarat Corneliu Măne
scu, au avut loc numeroase con
sultări și schimburi de păreri pe 
care la putem considera utile. O 
soluție a problemei Orientului 
Apropiat nu a fost încă găsită, 
dar nici nu avem dreptul — dat 
fiind mandatul pe care Adunarea 
l-a încredințat factorilor respon
sabili — de a abandona actualele 
eforturi în direcția găsirii unei 
soluții acceptabile ambelor părți ;

noi oontinuăm să credem că a- 
ceste eforturi vor fi susținute 
mai departe și vor duce la rezul
tate pozitive.

Pentru a fi acceptabilă tuturor 
părților o soluție sau alta, un 
proiect de rezoluție sau altul tre
buie să țină seamă de anumite 
principii esențiale, cum ar fi re
nunțarea de a folosi forța ca mij
loc de rezolvare a problemelor 
sau de anexiuni teritoriale, res
pectarea dreptului la existență al 
fiecărui stat din această regiune, 
asigurarea unui climat de securi
tate pentru toți.

Cît privește momentul reluării 
lucrărilor Adunării, acesta nu 
poate fi stabilit decît după con
sultări largi — așa cum s-a pro
cedat șl înainte — cu președin
tele Consiliului de Securitate, cu 
reprezentanții tuturor grupurilor 
de state și cu toți ceilalți factori 
interesați. Hotărîrea privind data 
cînd plenul Adunării va începe 
dezbaterea punctelor care îi sînt 
repartizate va fi în funcție de re
zultatul acestor consultări.

Totodată, nu trebuie să se 
uite că în tot acest răstimp cele 
șapte comitete principale ale A- 
dunării dezbat cu seriozitate și 
într-un ritm care trebuie apreciat 
ca bun, problemele ce le sînt 
încredințate, și aceasta constituie 
un semn încurajator.

★
Corneliu Mănescu, a primit 

marți vizita lui Ousmane Soce 
Diop, reprezentantul permanent 
al Senegalului, cu care a avut o 
discuție privind unele probleme 
ale actualei situații.

Scrisoarea președintelui 
F.N.E. către Ho Și Min

Președintele Prezidiului C.C. al Frontului Național de Elibera- 
rare din Vietnamul de sud, Nguyen Huu Tho, a trimis o scri
soare președintelui R. D. Vietnam, Ho Și Min, în care reafirmă 
hotărîrea poporului din Vietnamul de sud de a lupta pînă la în- 
fringerea completă a agresorilor americani, pentru eliberarea su
dului, apărarea nordului și reunificarea pașnică a țării.

Hote ele tlrum
Ziua

Nguyen Huu Tho arată că 
scrisoarea președintelui Ho Și 
Min, prin care acesta salută pro
gramul politic al F.N.E., a ajuns 
la patrioții din Vietnamul de sud 
în momentul în care forțele ar
mate și poporul sud-vietnamez 
obțineau victorii și lansau noi 
atacuri asupra inamicului, în vara 
și toamna acestui an. Salutul 
președintelui Ho Și Min a însu
flețit poporul vietnamez din re
giunile muntoase pînă în deltă, 
din regiunile rurale pînă în cele 
urbane, mobilizîndu-1 în hotărî

rea de a duce cauza salvării na
ționale pînă la victoria comple
tă.

Pe baza eroismului tradițional 
și a.marii solidarități a națiu
nii noastre, arată președintele 
Prezidiului C.C. al F.N.E., forțele 
armate patriotice și poporul din 
Vietnamul de Sud își iau anga
jamentul de a învinge toate di
ficultățile în așa fel ca agresorii 
americani să fie complet înfrinți 
și să se redobîndească indepen
dența și libertatea.

LUPTELE DE
In cursul unor lupte înverșu

nate care au avut loc în ulti
mele trei zile la Bukavu, mer
cenarii șl jandarmii katanghezi 
conduși de maiorul Schramme, 
au înregistrat miercuri 58 de 
morți, a declarat Justin-Marie 
Bomboko, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Kongo 
(Kinshasa) într-un interviu a- 
cordat agenției congoleze de 
presă.

După cum s-a mai anunțat, 
între un reprezentant al Comi
tetului internațional al Crucii 
Roșiî și conducători ai merce
narilor, care ocupă orașul con- 
golez Bukavu, s-au desfășurat 
în ultimele săptămîni convor
biri privind evacuarea acestora

LA BUKAVU
din Congo. Recent, corespon
dentul special al ziarului bel
gian „La Derniere Heure", a 
relatat că mercenarii nu sînt 
de acord cu planul de evacuare 
propus de Comitetul internațio
nal al Crucii Roșii. Unul din 
conducătorii mercenarilor a 
declarat corespondentului că 
maiorul Schramme pune o se
rie de condiții.

Poziția conducătorilor merce
narilor a determinat guvernul 
congolez să înceapă Ia 29 oc
tombrie acțiuni militare la Bu
kavu în vederea lichidării re
zistentei mercenarilor și jan
darmilor katanghezi. Deasupra 
orașului efectuează raiduri a- 
vioane aparținînd armatei na
ționale congoleze.
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Fa demisiona 

Goldberg ?
Corespondentul de la Na

țiunile Unite al agenției 
FRANCE PRESSE, relatează 
că în cercurile diplomatice 
ale O.N.U. circulă cu insisten
ță zvonul că reprezentantul 
permanent al S U. A. la 
O.N.U., Arthur Goldberg, a ce
rut să fie înlocuit din func
ția sa după încheierea actua
lei sesiuni a Adunării Gene
rale. Potrivit agenției, acest 
zvon este însoțit de comen
tarii atribuind lui Goldberg 
„o oarecare decepție în fața 
importanței pe care adminis
trația de la Washington o a- 
cordă mijloacelor militare" în 
Vietnam, în loc de a alege ca
lea unei reglementări politi
ce. Se consideră chiar că 
Goldberg nu ar mai dori să 
participe la campania electo
rală din anul 1968 în favoarea 
realegerii președintelui John
son.

Amendamentele propuse de Brazilia la proiectul 
tratatului de neproliferare a armei nucleare

GENEVA 1. — Corespondentul Agerpres, HORIA LIMAN, 
transmite : In ședința din 31 octombrie a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, șeful delegației braziliene, Azeredo da 
Silveira, a declarat că tratatul de neproliferare nucleară tre
buie să stabilească un echilibru al responsabilităților și obliga
țiilor mutuale pentru toate părțile, indiferent dacă este vorba 
de puteri nucleare sau țări nenucleare. Scopul unui asemenea 
tratat este realizarea unui maximum de universalitate în apli
carea lui efectivă.

• ••••• •••••••

Satul delegației braziliene a 
prezentat apoi o serie de amenda
mente la proiectul acordului de 
nediseminare a armei nucleare, 
subliniind necesitatea ca „Toate 
țările nucleare, semnatare ale 
tratatului, își asumă obligația 
de a nu transfera nici unui be
neficiar arme nucleare sau con
trolul asupra unor astfel de 
arme, în mod direct sau indirect, 
de a nu ajuta, încuraja sau de
termina o țară nenucleară să fa
brice sau să achiziționeze pe alte 
căi arme nucleare sau controlul 
asupra unor astfel de arme. Toa
te țările nucleare semnatare ale 
prezentului tratat își asumă obli
gația să aloce, prin intermediul 
unui fond special al O.N.U., în 
avantajul dezvoltării economice 
a țărilor în curs de dezvoltare,

• •••••••••••••

în special pentru progresul lor 
științific și tehnologic, o parte 
substanțială din resursele eli
berate prin măsurile de dezar
mare nucleară".

Conducătorul delegației brazi
liene a propus ca în proiectul 
de acord să fie inclus un nou 
articol prin care toate țările 
nucleare Bemnatare ale tratatu
lui se obligă că vor negocia un 
tratat pentru încetarea cursei 
înarmărilor nucleare șl pentru 
reducerea și lichidarea în ulti
mă instanță a arsenalelor lor 
nucleare și a mijloacelor de 
transportare la țintă a armelor 
nucleare.

Articolul 4 al proiectului — a 
spus Azeredo da Silveira — tre
buie schimbat după cum ur
mează : „Nimic din acest tratat

nu trebuie interpretat ca împle
tind asupra dreptului inaliena
bil al tuturor părților tratatului 
de a dezvolta, fie singure, fie 
în colaborare cu alte state, cer
cetările, fabricarea și utilizarea 
energiei nucleare în scopuri 
pașnice, inclusiv dispozitive nu
cleare pentru uz civil, fără dis
criminare, precum și asupra 
dreptului părților de a partici
pa la un schimb cît mai larg 
posibil de informații despre 
dezvoltarea pe viitor a aplica
țiilor energiei nucleare în 
scopuri pașnice și de a contri
bui, fie singure, fie în colabo
rare cu alte state, la această 
dezvoltare".

Delegatul brazilian a subli
niat, de asemenea, necesitatea 
ca în proiectul de tratat să se 
prevadă că „La cinci ani după 
intrarea în vigoare a tratatului 
trebuie să aibă loc la Geneva 
o conferință a tuturor părților 
tratatului, pentru a se trece în 
revistă realizările prezentului 
tratat, pentru a se crea certitu
dinea că obiectivele și prevede
rile tratatului sînt înfăptuite".

națională 

a Etiopiei

Etiopia sărbătorește ziua 
sa națională — aniversarea 
încoronării împăratului Haile 
Selassie I.

Etiopia, țară cu o existență 
milenară, înaintează cu perse
verență pe drumul progresu
lui. Ea este angajată în efor
tul pentru dezvoltarea econo
miei și culturii, obținînd suc
cese în direcția creșterii pro
ducției industriale și agricole. 
In ceea ce privește relațiile 
pe plan internațional, Etiopia 
promovează o politică de pace 
și colaborare, militînd pentru 
lichidarea rămășițelor colo
nialismului și pentru întărirea 
unității popoarelor de pe con
tinentul african.

Legăturile de prietenie ro- 
mâno-etiopiene au o tradiție 
îndelungată și se bazează pe 
atașamentul celor două po
poare față de idealurile liber
tății și independenței, ale pă
cii și progresului social. Deși 
sînt situate la mii de kilometri 
depărtare, cele două țări în
trețin relații de fructoasă co
laborare. Cu prilejul vizitelor 
reciproce ale conducătorilor 
români și etiopieni s-a sub
liniat că relațiile dintre cele 
două țări au un curs favora
bil și s-a exprimat dorința co
mună de a se valorifica toate 
posibilitățile existente în ve
derea dezvoltării lor mai ales 
în domeniul economic, tehni- 
co-științific și cultural, în spi
ritul prieteniei tradiționale, al 
înțelegerii și respectului reci
proc existent între România și 
Etiopia.

• ••••••••••••

TOAMNA LA
BALATON

~J5 o toamnă eu 
căprioare șl fazani, o 
toamnă plină de sur
prize, ca drumul de 
la Budapesta la Bala
ton. Te îndrepți spre 
Tihany șl intri într-o 
zonă încărcată cu li
niște, în care chiar și 
sălbăticiunile cele mai 
timide ies la iveală. 
Ele îți taie calea ve
nind dinspre dealul 
Înfășurat încă în vară 
tumultuoasă, de un 
verde nuanțat și stra
niu, vin dinspre re
zervația naturală pli
nă de plante tropica
le — încăpățînate și 
minune a naturii. A- 
vant-postul acesta ve
getal apare ca un 
munte, înălțat cum e 
din imediata apropie
re a lacului, care la 
rîndul lui pare doar 
un colț din gura uria
șă a unei mări nevă
zute.

Cunoscătorilor foar
te intimi ai peisajului 
românesc, le voi spu
ne că. zărit din punc
tul acesta, Balatonul seamănă surprinzător 
cu priveliștea lacului 
Razelm dominat de 
înălțimile Babadagu- 
lui. Apele cenușii, tra
se de acelaș flux și 
reflux se mișcă în va
luri scurte, iar cul
mea vegetală de pe 
care le privești te la
să să simți nimicnicia 
acestui zbucium atît 
de uman.

De partea cealaltă 
a lacului — cum e și 
firesc — vii vestite. 
(Pe aici, pe undeva, 
se face un vin remar
cabil : vinnl de Bada- 
csony). Ne mișcăm In
tr-un peisaj celebru 
pus sub ochii tuturor

de picturi monumen
tale sau mărunte, fil
mat de nenumărate 
ori, descris și cîntat 
de scriitori care iși au 
pe aici o casă de crea
ție — un peisaj bine 
pus în valoare artistic 
și exploatat comer
cial.

Există un roman a- 
merlcan „best-seller" 
ca tot ce scrie Tru
man Capote, care se 
numește „Breakfast to 
Tiffany" („Micul dejun 
la Tiffany"). Eu una 
mi-am luat de cîteva 
ori „micul-dejun" nu 
la Tiffany, ci la Ti
hany — deci nu în 
marele magazin de 
bijuterii — dar în- 
tr-un loc tot atît de 
comercial. Mi-am luat 
„breakfast-ul la Tiha
ny" — găsesc că ase
mănarea nu e numai 
de nume. Pentru că 
faptul, desigur nedra
matic, se petrecea nu 
în mica și fermecă
toarea localitate coco
țată pe deal și plină 
de case baroc aduna
te în jurul bisericii la 
care s-a tot clădit, în- 
cepînd din epoca go
ticului celui mai tim
puriu, pînă acum 
două secole ; el se în- 
timpla în uriașa sală 
a modernului hotel a- 
șezat în imediata a- 
propiere a plajei, flan
cat și de un „motel" 
mai ieftin, de „drin
king" și „dacing-bar" 
și, în general, de tot 
ce își poate dori un 
suflet... în vacanță. 
Un complex de deser
vire încărcat cu tot 
felul de amintiri, pen
tru uzul turiștilor 
(„amintiri" confecțio
nate din vestitul por
țelan de Herend sau

d • Mloa
operele mlraculoșllor 
orfevrieri maghiari). 
Un mini — golf. 
Leagănele înșirate pe 
mal priveso către 
larg, iar toamna toar
nă pretutindeni mie
rea ei blîndă, în care 
zgomotele se îneacă 
șl toate freneziile 1- 
nutile se scufundă, se 
topesc.

Te poți legăna Ia in
finit privind lacul — 
șl de altfel majorita
tea prăvăliilor s-au și 
închis, unele se gră
besc să mai vindă încă 
ceva înainte de a face 
Inventarul așa încît, 
peste Tihany coboară 
liniștea, o liniște cu
noscută iubitorilor ni
sipurilor și ai mării 
cărora Ie place să co
linde plaja cînd ma
joritatea stațiunilor 
s-au închis. Atunci pa
șii sună pe asfalt pînă 
departe, iar clădirile 
mărginașe se prefao 
într-un sol de îngeri- 
străjeri. Formele ar
hitectonice cîștigă în 
monumentalitate, sen
sul lor practic (se
zonier) acum nu mal 
există, ele devin în
chise, solemne, „lu
cruri în sine", valo
roase pur estetic si 
decorativ.

Prăvălii nu mal sînt, 
n-ai unde te duce... 
rămîi să te legeni la 
infinit uitînd gustul 
micului-dejun (atît de 
standard încît 1 sa 
poate spune „break
fast"). Te poți legăna, 
poți privi cum trec, 
rozînd oglinda Bala- 
tonului niște gîngănii 
ciudate ieșite parcă 
din vegetația tropica
lă și numite „schiori 
nautici", sau cum alu
necă lin din adăpostul 
lor de trestii stoluri 
de bărci balansînd ca-

ro Cremene
targele lungi ca niște 
gîturi de lebădă. Cîte- 
odată. bubuituri în
fundate le fao să tre
sară șl le alungă — 
răsună tunuri bătrîne 
așezate pe mal ca să 
vestească primejdia... 
Toate navele aflate în 
larg fug grăbite a- 
tuncl, intră în cele 
mai apropiate porturi, 
pe cînd Balatonul de
vine nervos și matro
zii string pînzele.

începe un capitol 
dramatlo al toamnei, 
începe una din vesti
tele furtuni de Bala
ton, uscată, numai vînt 
și valuri. Ea se iscă 
din senin, sosește, uria
șă, bașoldie, nevăzută 
și numai răsufletul ei 
de fiară acoperă soa
rele cu o măciulie de 
fnm. Trece peste pă
șunea de apă și ar 
zdrobi cu icniri scurte 
tot ceea ce i-ar ieși în 
drum, dacă marinarii 
și pescarii Balatonnlui 
nu ar fi renunțat de 
mult, să-I mai stea 
împotrivă. Pe cel ca
re-o privește de de
parte, legănîndu-se, îl 
pălmuiește cu zbuciu
mul, cu disperarea ei, 
îl oprește din balans 
și-l răvășește drama
tic, întinde gata să-l 
apuce ghiare mintoase 
de frig. Apoi pleacă, 
așa cum a venit și cum 
îi e felul, încît nimeni 
nu o poate vedea so
sind și pornind iar, 
decît, după unele sem
ne adesea mincinoase 
și ele, bătrînil cunos
cători, bătrînll „lupi 
de Balaton".

...Și așa, înconjoară 
eu un chenar nesta
tornic, tihna vremii 
bltnde ca un veșnio 
amurg.

Președintele Pakistanului, 
Ayub Khan, care s-a înapoiat 
la Caraci după vizitele făcute 
în Franța, România și Turcia, a 
făcut miercuri o declarație 
despre întrevederile pe care 
le-a avut cu conducătorii țări
lor vizitate. El a subliniat că 
cu acest prilej, au fost discu
tate o serie de probleme pri
vind relațiile bilaterale dintre 
Pakistan și statele respective, 
precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale. Referin- 
du-se la vizita sa în România, 
președintele Ayub Khan a rele
vat că „convorbirile avute cu 
conducătorii români au contri
buit la întărirea legăturilor din
tre cele două țări".

• •••••••• ••••

In cadrul Pieței Manejului, în apropiere de Kremlin, care de 
acum înainte se va numi Piața „A 50-a aniversare a lui Octom
brie", a avut loc ceremonia punerii pietrei fundamentale la 
monumentul în cinstea celei de-a 50-a aniversări a puterii so
vietice. Dezvelirea monumentului va avea Ioo în anul 1970, cînd 
se vor aniversa 100 de ani de la nașterea Iul Lenln.

• DUPĂ CUM anunță agenția 
Associated Press, regele Greci
ei, Constantin, a avut întreve
deri cu primul ministru, Con
stantin Kolias, cu ministrul a- 
părării, generalul Spandidakis, 
și cu ministrul de interne, gene
ralul Patakos. Cu acest prilej 
a fost examinată situația creată 
în urma recentei demisii a pa
tru miniștri civili din actualul 
guvern.

Citind unele cercuri pajftice 
și diplomatice din Atena, Jgen- 
ția A. P. relevă că cei patru 
miniștri demisionați vor fi. pro
babil, înlocuiți cu militari.

• LUDWIG Landwehr, fost 
deputat din partea Partidului 
Comunist din Germania în land- 
tagul Saxoniei Inferioare, a de

clarat marți în cadrul unei con
ferințe de presă, organizată la 
Bonn, că guvernul vest-german 
trebuie să anuleze interzicerea 
partidului comunist. El a ară
tat că, în calitate de membru al 
comisiei propuse de primul se
cretar al C.C. al P.C.G., Max 
Reimann, pentru a duce trata
tive cu guvernul vest-german 
în problema legalizării partidu
lui, a adresat cancelarului Kie- 
singer o scrisoare, cerîndu-i a- 
cordarea unei amnistii și înce
tarea urmăririlor iudiciare îm
potriva sprijinitorilor partidu
lui, ca un prim pas pe calea le
galizării. Vorbitorul a precizat 
că împotriva a aproape 100 de 
personalități comuniste din 
R.F.G. au fost emise mandate 
de arestare.

• In comitetul nr. 2 
(pentru problemele economice 
și financiare) se dezbate în pre
zent punctul intitulat „activită
țile operaționale pentru dezvol
tare". Luînd cuvîntul la acest 
punct, reprezentantul țării noas
tre Petre Tănăsie a declarat că 
România, ca și toate celelalte 
țări, este interesată și preocu
pată ca activitatea de asistență 
tehnică a O.N.U. să continue să 
se dezvolte.
• POPORUL algerian a săr

bătorit miercuri cea de-a 13-a 
aniversare a declanșării luptei 
armate de eliberare de sub ju
gul colonial, pentru indepen
dență națională. Cu acest prilej, 
la Alger și în întreaga țară au 
avut loc numeroase festivități.

• DUPĂ cum anunță agenția 
China Nouă, cea de-a 134-a în- 
tîlnlre între ambasadorii R. P. 
Chineze și S.U.A., care urma să 
albă loc la 8 noiembrie 1967, a 
fost amînată din considerente 
administrative pentru data de 
8 ianuarie 1968.

Frontul de Eliberare a 
Sudului ocupat al Yemenului 
(Flosy) și Frontul Național de 
Eliberare din Federația Ara- 
biei de sud au realizat mier
curi un acord asupra tuturor 
punctelor în cadrul convorbi
rilor desfășurate la Cairo a- 
nunță agenția M.E.N. După 
cum se știe, în urma unui a- 
cord intervenit între conduce
rile celor două organizații, Ia 
Cairo au avut loc în ultimele 
săptămîni convorbiri în pro
blemele realizării unității na
ționale, formării unui guvern 
de tranziție din reprezentanții 
celor două organizații, elabo
rării unei constituții și lichi
dării divergențelor dintre cele 
două organizații ale mișcării 
de eliberare națională din 
Federația Arabiei de sud.

• DIN surse oficiale s-a aflat 
la Copenhaga că guvernul Da
nemarcei a revenit asupra ho- 
tărîrii sale de a nu acorda vize 
membrilor Tribunalului interna
țional Russell, care judecă cri
mele de război comise de Sta
tele Unite în Vietnam. Tribuna
lul Russell va putea deci să-și 
țină în Danemarca, între 20 și 
29 noiembrie, așa cum s-a anun
țat, cea de-a doua sesiune a sa. 
Cu acest prilej vor fi audiați 17 
martori.
• PREȘEDINTELE Republicii 

Arabe Yemen, Abdulah Al Sal- 
lal, a sosit miercuri la Cairo, 
într-o vizită de trei zile, anun
ță agenția M.E.N.

Protest

în

Queens

land

In toate universitățile aus
traliene au avut loc recent 
mitinguri de solidaritate cu 
lupta studenților din statul 
Queensland. Acțiunile tine
retului studios din „statul se
cetos" al Australiei, cum mai 
este denumit Queensland, au 
fost declanșate, ca urmare a 
unor măsuri antidemocratice 
adoptate de guvernul local, 
condus de primul ministru 
Nicklin. Potrivit unei legi, 
recent promulgate, toate de
monstrațiile trebuie să fie 
aprobate de poliție și trebuie 
să fie comunicate autorități
lor cu două săptămîni înainte 
de a avea loc. Poliția poate să 
respingă cererile fără a fi o- 
bligată să ofere vreo explica
ție, iar fiecare persoană par
ticipantă la o demonstrație și 
care poartă o pancartă este 
pasibilă de amendă.

Guvernul conservator al 
premierului Nicklin a reușit 
să obțină aprobarea de către 
Îiarlamentul local a acestei 
egi, într-o încercare de a pu

ne capăt puternicelor manifes
tații de protest împotriva par
ticipării unor contingente mi
litare australiene la războiul 
nepopular dus împotriva po
porului vietnamez. Dar, adop
tarea legii a avut efecte cu 
totul contrare celor scontate.

La Brisbane, metropola sta

tului Queensland, 3500 de stu- 
denți ai universității locale 
s-au declarat în stare de „re
beliune deschisă" împotriva 
guvernului. Luna trecută, 
4000 de studenți, cadre di
dactice universitare și nume
roși locuitori ai orașului Bri
sbane, înșirați într-o coloană 
cu o lungime de aproape un 
kilometru, au organizat un 
marș spre clădirea parlamen
tului pentru a cere anularea 
„legii împotriva demonstrați
ilor". După cum relatează 
ziarul „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" această ma
nifestație a oferit poliției pri
lejul așteptat pentru a pune 
în aplicare metode aspre de 
represiune. Un detașament 
puternic de polițiști a fost 
postat, la o distanță aprecia
bilă de clădirea parlamentu
lui, pentru a împiedica îna
intarea manifestanților. Folo
sind tactica „rezistenței pa
sive" studenții s-au așezat a- 
tiinci în mijlocul străzii scan- 
dînd lozinci antiguvernamen
tale. „Poliția a trecut la a- 
tac — scrie corespondentul 
ziarului citat. Studenți și stu
dente au fost bătuți și trași 
de păr, înainte de a fi tîrîți 
spre dubele aflate în apropi
ere". Un număr de 181 stu
denți au fost arestați și mulți 
alții au fost răniți în cursul

............ . ' \ 

acestei ciocniri dar, in ciuda 
intervenției poliției, aproxi
mativ 2000 de manifestanți au 
reușit să ajungă pînă în fața 
clădirii parlamentului unde o 
delegație a lor a prezentat 
un protest primului ministru.

Tensiunea creată în Que
ensland, ca urmare a represi
unilor polițienești, a crescut 
și mai mult după ce premie
rul Nicklin a luat oficial apă
rarea comportării poliției. 
Toate ziarele australiene au 
aprobat acțiunile studenților 
din Brisbane, la fel ca și nu
meroase organizații, printre 
care Uniunea națională a stu
denților din Australia și Con
siliul de conducere a Univer
sității Queensland. In parla
mentul din Brisbane, depu
tății laburiști, din opoziție, au 
criticat cu asprime politica 
guvernului și represiunile po
lițienești. Peste 60 000 de mi
neri au declarat grevă și au 
organizat un miting de masă 
avînd ca temă : „Este Que
ensland pe cale să devină un 
stat polițienesc ?“

Astfel, guvernul conserva
tor din statul Queensland a 
obținut un rezultat cu totul 
diferit aceluia pe care a con
tat cînd a dictat interzicerea 
demonstrațiilor.

I. RETEGAN

Corespondentul Agerpres 
la ' Budapesta, AL. PINTEA, 
transmite :

In urma tratativelor pur
tate între 24 octombrie și 1 
noiembrie, la Budapesta a 
fost semnată convenția pri
vind desființarea vizelor de 
intrare-ieșire pentru călăto
riile oficiale și particulare, 
precum și a vizelor de tran
zit între Republica Socialistă 
România și R. P. Ungară.

Convenția, care creează noi 
facilități pentru cetățenii 
celor două țări care vor că
lători în viitor în cealaltă 
țară, va intra In vigoare 
după ce va fl aprobată de 
guvernele oelor două țări.

Reuniune la Paris:

Schimburile comerciale

franco - române
PARIS 1. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : La Consiliul Na
tional al Patronatului Fran
cez, (C.N.P.F.) a avut loc o 
reuniune în cadrul căreia a 
fost trecută în revistă situa
ția schimburilor comerciale 
dintre Franța șl România, 
precum și modul în care au

fost îndeplinite unele preve
deri din aranjamentul inter
venit în București cu prile
jul ultimei vizite a delegației 
C.N.P.F. La reuniune au par
ticipat Georges Villers, vice
președinte al C.N.P.F. șl pre
ședintele Comisiei de relații 
externe a C.N.P.F. ; J. Gl- 
bert, dlreotor general al băn

cii „Unions des Mines" ; Si- 
monay, secretar general al 
Societății Sud-Aviatiom, alți 
directori și reprezentanți ai 
unor bănci și grupuri indus
triale din Franța.

Din partea română au par
ticipat dr. Victor Dimitriu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Paris, 
Tudor Matea, șeful Agenției 
comerciale a României la 
Paris, și un grup de colabo
ratori ai Agenției.

Participanții la reuniune 
au constatat un progres evi
dent al evoluției schimburi
lor comerciale între cele 
două țări și au anunțat noi ac
țiuni în vederea lărgirii și di
versificării schimburilor co
merciale între Franța și Ro
mânia, precum și intensifi
carea unor acțiuni de coope
rare dintre cele două țări.
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