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SPECTATORUL TlNĂR
Și CRITICA DE FILM

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Anual ecranele noastre prezintă peste 150 premiere 
cinematografice. Spectatorul tînăr are de ales, vizio
narea tuturor acestor filme fiind o performanță acce
sibilă doar specialiștilor. Cum alege ? E critica de film 
un ghid ? Care sînt raporturile dintre spectatori 
și critica cinematografică ? în ce măsură aceasta răs
punde cerințelor spectatorilor ? Dacă problema princi
pală a spectatorului este vizionarea unui film bun, care 
sînt problemele principale ale criticii ? La aceste între
bări au fost invitați să răspundă specialiști în domeniul 
respectiv precum și cîțiva tineri, cărora le sînt destina
te cronicile cinematografice.

I. SUCHIANU! Eu
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colective

Ing. Ion Căpâțînâ
director general al Uzinei „Semănătoarea" — 

București

Așa cum se subliniază în 
Proiectul de Directive ale 
C.C. al P.C.R. cu privire Ia 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei na
ționale, planul trebuie să 
sintetizeze experiența și 
capacitatea celor mai bune 
cadre din aparatul de 
partid și de stat, ale colec
tivelor de muncă din toa
te domeniile vieții econo
mice și sociale, să fie ema
nația gîndirii și înțelepciu
nii celor ce muncesc.

Acest lucru demonstrea
ză în mod convingător ca

racterul profund democra
tic al activității noastre 
economice, creșterea rolu
lui organelor locale în pla
nificare, posibilitatea prac
tică a acestora de a con
tribui în chip creator la 
valorificarea superioară a 
tuturor resurselor, la utili
zarea rațională a forței de 
muncă în toate sectoarele 
economice.

Participarea tot mai ac
tivă a cadrelor de specia
liști din toate domeniile de

(Continuare în pag. a V-a)
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- iH DEZBATERE

MARI POSIBILITĂȚI 
DE CREȘTERE
A EFICIENTEI ECONOMICE

Dezbaterea documentelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
5—6 octombrie a.c. a găsit 
colectivul întreprinderii „In
dustria lînii" Timișoara pre
ocupat de înfăptuirea 
propunerilor privind or
ganizarea științifică a pro
ducției șl a muncii, de 
îndeplinirea și pe mai de
parte a tuturor sarcinilor de 
plan. In primele 3 trimestre 
ale acestui an planul produc
ției globale a fost îndeplinit 
la toți indicatorii ; volumul 
producției marfă vîndută și 
încasată depășește cifra pla
nificată inițial cu peste 
16 000 000 lei ; productivita
tea muncii a crescut cu 1,5 
la sută, iar beneficiile au 
sporit cu 2,3 milioane Iei. 
Numai în acest an întreprin
derea a realizat 22 de arti
cole noi, calitativ superioare, 
în 368 de desene și poziții co- 
loristice.

Toate aceste succese, așa 
cum au fost ele oglindite 
în discuții, poartă amprenta 
unei munci pline de entu-

TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ziasm, constituie puntea de 
plecare spre noi și importan
te realizări.

Exprimînd adeziunea în
tregului colectiv față de mă
surile preconizate de partid 
cu privire la dezvoltarea ar
monioasă, echilibrată și me
reu ascendentă a întregii e- 
conomii naționale, tovarășul 
Constantin Ardeleanu, direc
torul întreprinderii, a spus :

— Lucrez de 18 ani în ca
drul întreprinderilor indus
triei ușoare. Experiența de 
pînă acum îmi dă posibilita
tea să apreciez că viitoarea 
organizare a activității in
dustriei va duce la obținerea 
unor și mai mari succese e-

conomice. Cînd spun acest 
lucru am în vedere în pri
mul rînd organizarea centra
lelor industriale, funcțiile și 
rolul acestora.

Apreciind ca realistă orga
nizarea industriei pe trei 
verigi, vorbitorul a subli
niat : „Actualele direcții ge
nerale fiind amplasate în în
tregime în orașul București, 
pe lingă minister n-au reușit 
să cunoască în profunzime 
problemele ce se ridică de

ION MARICOIU

(Continuare în pag. a V-a)
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P A R I M JI
IRESPONSABILI

O întîmplare m-a adus 
la Miliția Capitalei. Printre 
hîrtiile despre copiii intrați 
în supravegherea organelor 
de stat întîlnese un petic de 
hîrtie, scris cu creion chi
mic. „Subsemnatul... (pluto- 

g nier) am condus și predat la 
camera de minori pe copilul 
care pretinde că se numește 
Marcel Grecu, găsit singur 
pe bulevard, spre Cișmigiu. 
Nu știe cine sînt părinții. 
Spune că e plecat de acasă 
de cîteva zile. Are o jucărie, 
una mașină — autobuz".

Uimirea de-adevăratelea a 
venit cînd l-am văzut pe 
Marcel cel pierdut : are abia 
cîțiva ani (3 sau 4) : umbla 
pe coridor cu niște pantalo
nași scurți, cam mari pentru 
el. cu niște pantofi incălțați, 
probabil de Ia vreun mili
țian de serviciu, și-și trăgea 
de-o sfoară „camionul".

Părinții !, m-am gîndit, cu 
spaimă, ce-or fi făcînd bieții 
părinți 7. Ofițerul care mă 
însoțea a făcut un gest acru : 
„Am fost acasă, tovarășe, și 
i-am anunțat, am înnebunit 
orașul pînă le-am găsit adre
sa, dar sînt 6 zile și n-au 
trecut să-și ia băiatul...

Am și eu copil. Mulți avem 
copii. V-ar fi venit să cre
deți una ca asta 7 Părinții 
iresponsabili locuiesc pe stra
da Demostene nr. 8, pe lîngă 
Academia Militară. Ce zi
ceți 7

Dar parcă spre a-ml spori 
uimirile, ofițerul mi-a mal 
prezentat un copil. Un băie- 

, țel cu cap frumos și ochi 
foarte triști.

— Bună ziua, nene, ml-» 
zis încetișor.

— Bună ziua... Cîțl ani 
ai ?... Cum te cheamă 7

— Am cinci ani... Gheorghe 
Boacă.

— De unde ești ?
— Din București.
— Cunoști strada 7
— Strada Mărcuța... (prin 

Pantelimon)
— Mămica ta unde e 7
— E la mă-sa Ia țară...
(Auzind expresia „mă-sa" 

eu și ofițerul ne uităm unul 
la altul : la cinci ani asta se 
învață acasă).

— Știe că ești aici T
— Nu știe...
— Dar tăticul tău 7
(Ridică din umeri)
— Cînd l-ai văzut ultima 

dată 7
— Intr-o seară... a venit 

beat și a spart geamurile... 
Pe urmă a plecat...

(Ce poți să faci 7 Ce poți 7 
Miliția îi caută, nu dă de ei).

— De cînd e aici tovarășe 
ofițer 7

— De vreo trei luni.
— Ce zici, îi spun prichin

delului, dacă o găsim pe 
mămica ta 7 Te duci la ea 7

(Dă din cap : nu se duce. 
Cum așa 7)

— Iți place aicî 7
— Eu rămîn aici, că nenea 

milițianu îmi dă în fiecare 
zi Ia masă mere...

★
M-a copleșit. îmi venea să 

strig. Să audă netrebnicii 
acela care l-au adus pe lume 
și l-au uitat... Pur șl simplu 
l-au uitat... Și are ochi fru
moși, și triști, și numai cinei 
ani...

EUGEN FLORESCU

J

ECATERINA OPROIU s 
Problema tînărului spectator 
este într-un fel și problema 
publicului în general. Nu 
există un tînăr spectator, 
există tineri spectatori. O tî- 
nără studentă de la drept 
îmi scrie : „Nu am bani și 
sînt dornică de viață, vreau 
să fac figurație într-un film 
istoric, vă trimit fotografia 
mea și vă rog să mă ajutați 
să devin vedetă..." Dincolo 
de orice interpretare eu aș 
spune că și aceasta este o 
treaptă a cinefiliei. O treaptă 
de jos, dacă vreți, dar o 
treaptă. Nu vreau să spun 
cine este în vîrf din punctul 
de vedere al inteligibilității 
sau care este treapta cea 
mai de sus pentru că, repet, 
există spectatori în straturi.

Poate că există spectator 
tînăr ideal, dar pînă atunci 
mă gîndesc că există și un 
altfel de spectator tînăr, cu- 
vîntul potrivit ar fi prea dur, 
care nu înțelege arta, care 
nu face nimic pentru a o în
țelege și care este oricînd 
dispus să hulească. La fel

există și tînărul spectator 
snob. Și vreau să spun că el 
nu este blamabil atît timp 
cit snobismul lui pleacă de 
la presiunea pe care o impun 
asupra lui spectacolele (in
diferent ce, teatru, cinema
tograf, concert) despre care 
a auzit că sînt bune, intere
sante și la care se duce apoi 
și pe caro tot frecventîndu-le 
începe să le cunoască, să le 
înțeleagă. Cred deci că deși 
se pot stabili aceste „nuanțe" 
este neapărat necesar, cînd 
vorbim despre spectatorul 
tînăr, să nu uităm entuzias
mul său.

CONTINUARE

D.
cred că ceea ce este intere
sant în problema publicului 
tînăr este comun tuturor so
iurilor dp public. Tînărul 
spectator are nevoia lui de 
a ști și această nevoie-este 
așa de mare îneît, ades, vrea 
el singur să compună, să 
continue povestirea filmului. 
Si astfel, ducînd mai depar
te ceea ce ai văzut, înseamnă 
că-ți pui întrebări, că parti
cipi și tu. Si aceasta e deja 
un bun cîștigat.

OV. S. CROHMĂLNICEA- 
NU : Mal înainte de a face 
orice speculații pe tema psi
hologiei tînărului spectator, 
eu cred că-i important să 
stabilim un lucru : despre 
ce critică cinematografică 
este vorba 7 Aceea pe care 
pnblicnl o citește pentru a 
afla la ce film să se ducă, 
san aceea pe care o caută

Discuție organizată de !
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• MĂRIREA ȘI DECĂDEREA 
PLANETEI GLOBUS

® CRONICA LITERARA

Medalion la „Electroputere“-Cra iova.

roi i noi
MAȘINI 
AGRICOLE
Recent au fost omologate 

două noi mașini agricole : cul
tivatorul pentru plante tehnice 
și un plug purtat pe tractor. 
Cultivatorul are o lățime de 
lucru de 4,05 m, este purtat pe 
tractorul de 40 CP și are o 
productivitate de 13 ha pe zi. 
El este destinat lucrărilor de 
întreținere a culturilor de sfe
clă de zahăr, cartofi și parțial 
a celor de legume. Noul plug 
este purtat pe tractorul cu șe
nile de 65 CP și utilizat pen
tru arături normale și adinei. 
Plugul lucrează cu- trei și pa
tru trupițe, avînd o lățime to
tală de lucru de 105—140 cm 
și o productivitate de 2,8 pînă 
la 4 ha pe zi.

Atît cultivatorul, cît și plu
gul vor fi folosite de unitățile 
agricole începînd cu anul vii
tor.

(Agerpres)

SE ÎNNOBILEAZĂ
VALEA MOLDOVEI
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Vedere exterioară a Fabricii de produse refractare Alba lulia

Foto: Agerpres

Pe Valea Moldovei, în apropierea Cîmpulungului, se con
turează un nou complex minier, care va pune în valoare 
zăcămîntul cuprifer descoperit în munții din jur. în pre
zent, aici se efectuează lucrările de rodaj și ultimele 
finisări după care mina și uzina de preparare vor intra 
în funcțiune normală. Anual de la Fundul Moldovei, vor 
pleca spre marile uzine ale țării zeci de mii de tone 
de cupru.

Ceea ce se întîmplă acum 
la Fundul Moldovei, aici, res- 
pectînd deocamdată propor
țiile, pare similar cu ceea ce 
s-a petrecut cîndva la Ostra. 
„Peste noapte" liniștiții băști
nași s-au pomenit cu niște 
curioase mașinării poposite la 
capătul satului, răscolind văile 
și pipăind duritatea munților. 
Deocamdată totul se petrece 
acolo, la Dealul Negru, și 
împrejur. Marile surprize 
urinează...

★
Drept în față se ridică mun

tele, rupt pe jumătate de 
gurile escavatoarelor. Cealaltă 
jumătate, cu brazi, stă solemnă 
de parcă ar fi așa dintotdea- 
una. Iată și mina. Locul se 
numește Dealul Negru. De 
aici, din fața intrării arcuite, 
invadată din cînd în cînd de 
zgomotul vagonetelor intrînd 
în adîncuri și pe care stă scris 
cunoscutul salut al minerilor, 

priveliștea ce ți se oferă

uimește și incintă. Complexul 
în stingă cu siluetele flotației, 
silozului și halelor de rezervă, 
locomotivele electrice, din
coace, ieșite din galerii și 
stîncă tăiată mai departe, 
pentru prelungirea liniilor dau 
impresia unui șantier în plină 
mișcare. Pentru că de aici 
imaginea pe care o bănuiai 
ți se relevă în toată plenitu
dinea ei. Șeful minei, Ion 
Gostian, povestește lejer ac- 
centuîndu-și uneori vorbele 
cu rigla ce-o schimbă dintr-o 
mină în alta și a cărei pro
veniență n-o prea pricep.

— Aici e orizontul zero, la 
50 de metri, altul și mai jos 
al treilea Noi ne desfășurăm 
lucrările la ultimul. Ca și cei

ION BELDEANU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava

(Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAMĂ
Excelenței sale 

Domnului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

VEDERE 
panwamicâ

cadine — privirilor indiscre
te, interioare somptuoase, cu 
saloane largi și cochete de 
primire și iatace mici și sim
ple pentru dormit.

Cartierul e presărat cu 
mici restaurante și cofetării, 
cu deservire fără cusur, de un 
rafinament specific oriental.

Germenul viitoarelor lăca
șuri de închinăciune se află 
tot aici. E o moschee cubis-

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul 
mesaj pe care a binevoit să mi-1 transmită cu ocazia celei 
de-a 44-a aniversări a Republicii Turcia și o rog să primească 
cele mai bune urări de sănătate și de fericire personală, pen
tru prosperitatea și bunăstarea poporului român prieten și 
pentru strîngerea continuă a relațiilor de prietenie între ță
rile și popoarele noastre.

CEVDET SUNAY 
Președintele Republicii Turcia

„Oază" în peisajul monoton 
și semi-arid al Podișului Ana- 
toliei, oraș cu o vechime mi
lenară (Angora), cucerit și 
stăpînit pe rînd de romani, 
bizantini, turci selgiucizi și 
otomani, Ankara intră în 
drepturile sale, pe care pozi
ția centrală le impunea, 
abia în anul 1923, cînd mare
le reformator al poporului 

v

turc, Kemal Ataturk, procla
mă țara republică.

Ankara este așezată pe 
cursul unei ape — rîul că
ruia îi poartă numele — 
care își „plînge" insuficiența 
în picături prelinse într-un 
șuvoi de traversat cu pasul. 
Malurile acestuia, însă, îi re
compensează deprimarea, a- 
dunînd și aliniind pe ele,

vertical și orizontal, cel mai 
frumos cartier al Ankarei, 
Qankaya, cu vile de o con
strucție originală, ingenios 
amplasate, (cartierul se întin
de pe una din cele șapte co
line ale capitalei turce). Fe
restre largi ascund — prin 
perdele grele de mătăsuri și 
catifele, trase ca niște văluri 
folosite cîndva de frumoasele

tă, construită în spiritul celor 
mai recente concepții arhitec
tonice, fără cupolă și fără 
minarete, spre deosebire de 
suratele ei care se găsesc la 
tot pasul menținîndu-și silue-
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ȘAH 
în tablete

Un instantaneu din finaia 
campionatului național de 
șah, care se desfășoară ac
tualmente în Capitală, figu
rează azi pe tableta noastră. 
Conducătorul pieselor negre, 
cu un pion mai puțin dar cu 
o poziție mai activă, ar fi 
putut decide partida în fa
voarea sa. Cum ? Vă propu
nem să găsiți dvs., dragi ci
titori, calea exactă care duca 
la victorie.

NACHT

DECUPAJE

FILME STUDENȚEȘTI 
ÎN PREMIERĂ

Datele oare au conturat ta
bloul realizărilor prezentate 
de conferința de dare de sea
mă și alegeri a organizației 
U.T.C. din Centrul universi
tar Cluj simt sugestive dove
dind că studențimea clujeană 
alcătuită din tineri români, 
maghiari și de alte naționali
tăți își înțelege responsabili
tatea socială, muncind cu pa
siune și seriozitate. Evident, 
cifrele sînt cele care confirmă 
aceasta, arătind că, aici, în 
facultățile clujene, crește con
tinuu numărul studenților 
care obțin note bune și foarte 
bune, ponderea acestora fiind 
în anul universitar trecut de 
aproape 80 la sută ; studenții 
de la facultățile de istorie- 
filozofie, biologie, de la Insti
tutul de artă plastică și Con
servator ating în note bune 
?i foarte bune un procent de 
80-190 Ja sută. Sînt numeroși 
acei studenți care adaugă noi 
atribute pregătirii lor fiind 
încadrați în activitatea celor 
1S1 de Cercuri științifice, e- 
laborfnd luorări, dintre care 
unele au. lost publicate în re
viste de specialitate.

Fiind vorba de conferința 
organizației U.T.C., în mod 
cu totul firesc, s-a pus între
barea : care a fost și care va 
trebui să > fie în continuare 
contribuția organizații
lor U.T..G la obținerea unor 
mai bune, rezultate în pregăti
rea studenților ?

Răspunsul ar trebui să fie 
acesta: o activitate mai in
tensă a organizațiilor U.T.C., 
care si concurg la întărirea 
opiniei colectivului incît a- 
cesta să se manifeste exigent 
ori de cîte ori este nevoie, 
să ajute conducerile facultă
ților și institutelor pentru a 
statornici în toate colectivele 
studențești o atmosferă de se
riozitate în studiu, de disci
plină. Fără îndoială, așa stau, 
în multe cazuri, lucrurile și 
în organizațiile U.T.C. din fa
cultățile clujene.

Conferința s-a referit la 
principalele acțiuni inițiate de 
organizația U.T.C. în sprijinul 
mobilizării tuturor studenților 
la o temeinică pregătire pro
fesională, la respectarea dis
ciplinei universitare, cultiva
rea pasiunii pentru profesia 
aleasă, pentru inițierea în 
munoa de cercetare științifică. 
Printre acestea se numără 
simpozioanele, expunerile, dez

baterile pe teme de etică pro
fesională, discuțiile cu oameni 
din diverse sectoare de acti
vitate, întîlniri cd cadre di
dactice universitare. Nume
roși vorbitori au subliniat că 
astfel de activități au ajutat 
studenților să înțeleagă mai 
exact rolul lor social în con
textul muncii întregului po
por, responsabilitățile lor pre
zente și viitoare. Intllnirile cu 
dascălii, mai ales, au oferit 
o viziune asupra drumului pe 
care trebuie să-l străbată spre 
afirmarea lor ca specialiști, 
componentele obligatorii ale 
activității universitare ; perse
verența neîntreruptă, auto
exigență în studiu, responsa
bilitatea socială ridicată la 
rang de dăruire.

„De fapt, studenția este o 
etapă a drumului spre știin'ă, 
o perioadă în care setea noas-

O experiență de ani de zile 
a demonstrat că, de felul cum 
sînt îndrumați „bobocii" în 
primele luni de studenție, de 
deprinderile și convingerile 
formate atunci, depinde în 
mare măsură activitatea lor 
viitoare. La Facultatea de fi
lologie s-au organizat întîlniri 
ale studenților din anul I cu 
cei din anii mari, le-au fost 
prezentate filme documentare. 
Conferința a apreciat ca pre
țioasă activitatea acelor orga
nizații care au sugerat și au 
contribuit la realizarea unor 
asemenea aotivități preocu- 
pîndu-se să asigure o varieta
te adecvată acțiunilor din fa
cultăți, ani și grupe. Și cum 
rezultatele profesionale sînt 
cele care dau valoare activi
tății depuse de organizația 
U.T.C. în toate compartimen
tele, conferința a fost îndrep-

ganizației U.T.C. și asociații
lor. Astfel se explică de ce 
anumite situații (legate de 
piegătirea profesională, neco
respunzătoare în unele facul
tăți), deși cunoscute, au ră
mas nerezolvate. Conferința 
aprecia că de mai multe ori 
au fost luate măsuri pentru 
îndreptarea unor stări de lu
cruri, măsuri bine gîndite dar 
care, în parte, au rămas pe 
hîrtie. Alteori însă se aștep
tau rețete de sus. Dar cum să 
se dea indicații unor organe 
U.T.C. din facultăți, ani și 
grupe cînd cei îndreptățiți 
să cunoască bine situația de 
aici, sînt tineri activiști care 
trăiesc în aceste colective și 
sînt cei mai în măsură să ac
ționeze cu bune rezultate în 
funcție de specificul colecti
vului ?

Programul de activități al

tră de cunoaștere nu este li
mitată la curs ci pornește de 
la el — spunea Cornelia 
Popa, studentă la I.M.F. De 
acest lucru s-au străduit să-i 
convingă pe studenți — de 
multe ori cu rezultate bune 
— organizațiile U.T.C. cu pri
lejul întîlnirilor cu profesorii 
noștri, în cadrul simpozioane
lor sau al adunărilor generale 
ale U.T.C. Simțim nevoia u- 
nor asemenea întîlniri și dis
cuții, unor schimburi de idei 
cu profesorii și, firește, cu 
colegii".

„Noi, spunea Traian Canta, 
de la Institutul Politehnic, am 
avut o inițiativă cu un larg 
ecou. în fiecare toamnă, un 
an de studii este repartizat 
unei catedre, în scopul în
drumării permanente a stu
denților tineri, facilitînd a- 
cestora introducerea în „tai
nele" vieții universitare, fa
miliarizarea cu metodele de 
muncă caracteristice învăță- 
mîntului superior. Pentru a fi 
completă, îndrumarea amin
tită, asigurată mai ales de ca
dre didactice tinere, a primit 
un oaraoter mai general cu- 
prinzînd excursiile, vizitele, o- 
rele petrecute la bibliotecă, 
activitatea culturală etc."

tățită să aprecieze că procen
tajul încă mare de repetenți 
în unele facultăți se dato
rează și minusurilor din ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. 
și a asociațiilor studenților. în 
primul rînd, este vorba de 
acea exigență față de stu- 
denți, de stăruința cu oare le 
sînt făcute cunoscute obliga
țiile ce le au și sînt stimulați 
să le respecte. Tocmai aceste 
lucruri n-au fost respectate 
la Institutul agronomic (Fa
cultatea de medicină veteri
nară), Institutul politehnic 
(anii III mecanică și II cons
trucții etc.) unde situația la 
învățătură a studenților arată 
limpede și ineficiența activi
tății organizației U.T.C.

Vorbitorii s-au referit pe 
larg la fenomenele de forma
lism existente în activitatea 
unor organizații U.T.C. din 
facultăți, la consecințele pe 
care le poate avea comparti
mentarea preocupărilor orga
nizațiilor U.T.C. și asociații
lor, compartimentare care 
duce la dispersarea forțelor, 
la pierderea din vedere a 
obiectivelor principale, la 
paralelisme, irosirea energiei 
și inițiativelor activiștilor or-
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noului comitet, aprobat de 
conferință, este în măsură să 
sporească contribuția organi
zațiilor U.T.C. și a asociații
lor în procesul de pregătire a 
studenților.

Cîteva dintre acestea se 
impun atenției. Pentru inte
grarea studenților cu rezultate 
mai slabe Ia învățătură în 
ritmul de muncă al celor 
fruntași și încadrarea lor în 
normele disciplinei universi
tare vor avea loc dezbateri 
profesionale cu participarea 
cadrelor didactice și a părin
ților ; la anul II medicină ve
terinară, la Facultatea de con
strucții, precum și în alte fa
cultăți, unde asemenea discu
ții se vor dovedi necesare. 
Studenților anului I le va fi 
dedicat un ciclu de activități 
metodice referitoare la docu
mentarea operativă. Centrul 
universitar îi va invita pe 
studenți la simpozioane pe 
teme actuale de știință și 
tehnică, la întîlniri cu profe- 
fesori, cercetători, specialiști 
participant la reuniuni știin
țifice internaționale. Studioul 
do radio și cineclubul studen
țesc vor realiza emisiuni și 
jurnale pe tema „Nn credeam 
că e student" etc.
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Luînd cuvtntul în încheie
rea dezbaterilor conferinței, 
tovarășul Mircea Angelescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Comitetului exe
cutiv al U.A.S.R. a apreciat 
că rezultatele obținte de tine
retul universitar al Clujului, 
oglindesc contribuția sporită 
a organizațiilor U.T.C. și aso
ciațiilor în antrenarea studen
ților la învățătură. Acestea au 
totodată posibilitatea și mij
loacele necesare, specifice, să 
contribuie mai susținut la 
crearea în toate colectivele 
studențești a unui climat de 
responsabilitate față de învă
țătură. Trebuie să manifeste 
o exigentă sporită, combativi
tate față de studenții care 
lipsesc de la cursuri, lucrări 
practice, nu se pregătesc te
meinic pentru seminarii, nu-și 
prezintă la termenele fixate 
proiectele. De la nerespecta- 
rea acestor obligații, prevă
zute de altfel în regulamen
tele universitare și în ordine 
ale Ministerului învățămîntu- 
lui, se naște asaltul din sesiu
ne superficialitatea în pregă
tire. Tradiția preocupărilor 
majore ale studenților clujeni 
se cere continuată și dezvol
tată prin respectarea severă a 
disciplinei universitare, stimu
larea pasiunii pentru învăță
tură, pentru activitatea știin
țifică, o comportare și o ți
nută de o factură intelectuală. 
Or, aceasta implică lărgirea 
sferei de influență a organi
zațiilor U.T.C., prezența acti
vă a acestora, prin activiștii 
săi, în facultăți și ani, deci în 
mijlocul studenților pentru a 
iniția și a ajuta la organizarea 
unor acțiuni cu mai mare va
loare educativă. Cei care 
muncesc nemijlocit în ani și 
grupe să nu aștepte indicații, 
sugestii, idei ; aceasta frînea- 
ză puterea lor de creație. Este 
nevoie să fie stimulată iniția
tiva, răspunderea, spiritul 
creator în munca organizații
lor U.T.C. din facultăți și ani.

Conferința studenților clu
jeni, prin caracterul său de 
lucru, prin analiza multilate
rală a activității desfășurate, 
prin împărtășirea experiențe
lor valoroase, a inițiativelor 
celor mai bune, ca și prin 
dezvăluirea cu curaj a lipsu
rilor a creat premiza îmbună
tățirii întregii activități a or
ganizațiilor U.T.C.

IOAN RUSU
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Despre filmele studenților 
regizori prezentate peste 
hotare, ne vorbește G. 
Dem Loghin prorectorul 
I.A.T.C. București :

—Vă rugăm să ne spu
neți cîteva cuvinte despre 
filmele prezentate și felul 
cum au fost primite.

— Necompetitiv, Festivalul 
de la Locarno a întrunit fil
me ale școlilor de cinemato
grafie din S.U.A., Franța, 
Italia, Belgia, Elveția, Polo
nia, Suedia, Finlanda, Spa
nia și România.

Institutul nostru s-a pre
zentat cu două filme de scurt 
metraj, producții de examen 
ale studenților din anii IV și 
V.

MANECHINUL NU MOA
RE NICIODATĂ realizat de 
Costin Azimioară, anul IV 
regie-film, înfățișează, sub 
forma unui film experimen
tal. avatarurile inerente do
rinței de parvenire. Prefe
rind dragostei, gloria, eroul

filmului se trezește într-o 
lume haotică, lipsită de sen
timente, populată de tragice 
fantoșe : manechinele.

Despre JOCUL OAMENI
LOR MARI de Mircea Mol
dovan, anul V regie-film, 
s-ar putea spune că este un 
film de umor negru. Folo
sind simbolul ca mijloc de 
expresie, viitorul regizor 
face o experiență de film 
grotesc, în care bizarele per
sonaje, după ce ne amuză Ia 
început, sfîrșesc prin a ne 
dovedi puternica lor trage
die.

Alături de un film polonez, 
unul belgian și unul francez, 
cele două filme românești au 
fost alese din totalul filmelor 
prezentate pentru un coloc
viu internațional ținut ulte
rior la Lausanne, în care uS- 
mau să se dezbată curente șl 
aspecte interesante de ulti
mă oră ale cinematografiei 
mondiale.

L. M.

„CE NI U POȚI 
FACE CU E A NI

Da, zicala aceasta, în pei
sajul noilor noastre relații so
ciale și-a pierdut, dacă nu 
total, cel puțin sensul desuet 
al realizării unor lucruri prin 
intermediul unor acțiuni a- 
buzive, de forță, pe căi neo- 
neste. Cu toate acestea, amin
tita expresie lingvistică 
are încă astfel de sensuri ne
dorite în mentalitatea unor 
oameni din zilele noastre. 
Concret, cum stau lucrurile ? 
In planul de muncă al Poli
clinicii de adulți din Oradea 
era prevăzută, printre altele, 
și realizarea de economii prin 
efectuarea unor ore de mun
că voluntar-patriotică. Or
ganizația de tineret intențio
na chiar să facă din această 
inițiativă o acțiune de am
ploare, să-i confere semnifica
ția cuvenită (și cunoscută, de 
altfel). Zis și făcut. Numai 
că.„ da, din păcate intervine 
acest numai că sau dar, să 
vedeți... Numai că, spuneam, 
conducerea policlinicii a luat 
inițiativa în propriile-i mîini. 
Și așa s-a trecut la instituirea

„legală" a „contribuției"... 
voluntare pe cap de salariat. 
Fiecare lucrător al instituției 
avea datoria să achite lunar 
o anume sumă de bani în 
contul muncii voluntar-patri- 
otice, fiind astfel absolvit 
de-a mai pune mîna pe hîrleț. 
Cu „cotizațiile" însumate, po
liclinica a angajat cîțiva oa
meni să lucreze la obiectivele 
repartizate acesteia pentru e- 
fectuarea muncii patriotice. 
(Vorba-aia, „ce nu poți face 
cu banii 1"). Sistemul a fost 
pus în aplicare din luna au
gust. Și-a continuat. „Cînd 
am încercat să mobilizez ti
nerii la muncă patriotică — 
ne relatează tardiv tovarășa 
OLIMPIA KISS, secretara 
comitetului U.T.C. din sec
torul sănătate — mi s-a dat 
cu tifla-n nas: „Dar noi pen
tru ce plătim ?"

...Așadar, ce nu poți face 
cu bani 1 „Orice" ! Chiar și o 
mistificare de soiul acesta.

C. BEJAN.7

TRANSPLANTAREA’ FICATULUI A
Zilele acestea ziarele au 

anunțat cu titluri mari una 
dintre cele mai interesante 
performanțe ale chirurgiei 
moderne : transplantarea fi
catului uman.

Realizarea aparține dr. 
Starzl de la Universitatea din 
Denver. S.U.A. și a fost co
municată la Congresul Socie
tății Internaționale de chi
rurgie care a avut loc recent 
la Viena.

Pentru a cunoaște unele 
detalii asupra acestei intere
sante realizări științifice 
ne-am adresat tov. dr. Ga- 
vriliu Dan, participant la 
Congresul de la Viena.

— După cîte știm ați par
ticipat și dv. la Congresul 
de chirurgie de la Viena 
unde ați avut convorbiri cu 
savantul american. Vă ru
găm să ne vorbiți despre 
realizarea dr. Starzl.

— La Viena dr. Starzl a 
raportat despre primele 
transplantări de ficat reușite. 
Ele au fost efectuate la co
pii și aveau o vechime de 3 
luni, 2 luni și respectiv 3 
săptămini. Toți micii gre
fați — nu mai pot fi numiți 
pacienți — sînt sănătoși, iar 
explorările funcționale ale 
ficatului lor dovedesc o ac
tivitate normală a organului.

Fără îndoială, reușita trans
plantării ficatului la om 
constituie un mare succes al 
medicinii zilelor noastre. O 
nouă verigă a fost adăugată 
lanțului de transplantări de 
organe. Primii pași făcuți în 
această direcție demonstrea
ză cît de largi sînt posibili
tățile actuale cu condiția 
unei înalte tehnicități a e- 
chipei chirurgicale.

— Transplantarea ficatului 
este considerată ca fiind ex-

Interviu cu 
dr. D. GAVRILIU

trem de dificilă. Care sînt 
factorii care contribuie la a- 
ceastă dificultate și cum au 
fost ei abordați de către 
medicul american ?

— Ficatul este un organ 
unic cu un rol foarte impor
tant în organism și foarte 
greu de obținut. Conservarea

lui este o problemă foarte 
delicată : se știe că o oxige
nare insuficientă care durea
ză mai mult de 20 de minute 
determină alterări ireversi
bile ale celulei hepatice. De 
asemenea, tehnica transplan
tării este complicată iar to
lerarea grefei de către orga- 
nismul-gazdă constituie cea 
mai complexă problemă.

In cazul micilor pacienți 
tratați de dr. Starzl, pentru 
a evita ca organismul-gazdă 
să trateze ficatul nou grefat 
ca pe un oaspete nedorit, 
să-1 vatăme și să-l elimine, 
s-au folosit mijloace imuno- 
supresive : serul anti-imuno- 
limfocitar și prednisonul, în 
tot cursul perioadei post
operatorii.

Aș vrea să subliniez în a- 
celași timp faptul că recol
tarea unui organ sănătos de 
de la un individ care nu mai

REUȘIT
poate fi recuperat este o 
problemă de legislație și de 
înaltă etică medicală, ca să 
nu mai vorbim de latura 
tehnică a rapidității recol
tării organului, înainte de 
moartea celulelor lui.

Evoluția postoperatorie a 
fost favorabilă. Singura com
plicație survenită la toți mi
cii bolnavi a fost cîte un 
abces în lobul hepatic drept. 
El a fost drenat și s-a vin
decat, simplu fără compli
cații.

Din punct de vedere teh
nic s-a folosit așezarea fi
catului grefat exact în locul 
celui extirpat. Menționăm 
acest lucru deoarece expe
rimental, pe animale, s-au 
folosit și alte variante din
tre care unele se sprijină și 
pe o concepție biologică di
ferită.

P. J.

SEGAL
Negrul mută și cîștigă

Controlul poziției : Rgl, 
Dh4, Tal, Nel, Cbl, Pa2, b3, 
eă, f3, g2, h2/Rg8, De2, Tb8,
Nb7, Ce4, Pa7, b5, f7, g7, h6.
SOLUȚIA
TABLETEI 
PRECEDENTE

Ploiești-Craiova : l.g5 ! (A- 
tac tipic în asemenea pozi
ții, amenințînd pătrunderea 
decisivă prin 2.g : f6 și 
2,g : h6) l...f : g5 ! (Singura
apărare corectă ; se pierde 
la 1... h : g5 2.f5 ! g : h4 3. 
f : g6 h3 4.Rfl) 2.h5 ! (înain
tare simetrică) 2...g : hă 3,fâ 
Rc5 ! și cu această ultimă 
mutare negrul își asigură 
nu numai remiza, ci și (la 
joc corect) victoria în final. 
Ar fi pierdut însă duDă 
3...h4 ? 4,f6h3 5. f7 h2 6.f8D‘ •

PENTRU TINERET

20.000 de „călătorii 
fantastice"

Renumitul chirurg brașo
vean, doctorul Mihai Ghera- 
sim, șeful secției chirurgie a 
Spitalului nr. 1, membru al 
societății internaționale de 
chirurgie, a împlinit de cu- 
rînd 30 de ani de muncă în 
nobila sa profesiune. Această 
aniversare a coincis cu efec
tuarea celei de-a 20 000 ope
rații și tot atîtea fantastice că
lătorii pe complicatele iti
nerant ale sănătății omului. 
Operația jubiliară a fost una 
dintre cele mai complicate, 
fiind vorbă de o intervenție 
în interiorul ficatului (anasto- 
moză bilio digestivă intra he
patică). în secția pe care o 
conduce doctorul Mihai Ghe- 
rasim și-a format un colec
tiv de 20 de tineri specialiști 
care să ducă mai departe șta
feta valoroasă a măiestriei 
profesorului lor.

R. L.

Rubrica noastră 
de data aceasta va 
publica în exclusivi
tate adrese ale ti
nerilor.

Sighincea Eugen 
25 ani, arhitect, str. 
Dealul Țugulea 30-40 
Bloc 14, Sc. 1, ap. 7 
raionul 16 februarie 
București (diverse).

Muica Doru — 26 
ani, tehnician elec
tromecanic teleco
municații, str. 6 
Martie nr 2, Băile 
Herculane, reg. Ba
nat (ilustrate, tele
comunicații).

Popa Nicolae — e- 
lectrician, Bloc B.7 
ap. 15 Scara 1. Țigli- 
na III Galați (teme 
diverse).

Barta Dumitru — 
22 ani, tehnician, str. 
Cloșca nr. 1 Sighetul 
Marmației, reg. Ma
ramureș (ilustrate, 
schimb de vederi).

x4une Joîif, — 23 ani, laborant, comu
na Rapoltul Mare 
Or. Deva, reg. Hu
nedoara (știință, ci
nema, teatru, ilus
trate).

Castrino Cornel — 
21 ani, student, str. 
Turnului nr. 9 Si
biu — reg. Brașov 
(cinema, sport, ilus
trate).

Nicolae Din — 27 
ani, laborant, str. E- 
galității nr. 40 Pi
tești (chimie, vederi).

Gigi Constantinoiu 
— 21 ani, strungar 
str. Victoriei nr. 4 
Tîrgoviște, reg. Plo
iești (muzică, cine
ma, teatru, sport, 
ilustrate),

Ioan Gătej — 24 
ani, profesor, str. Pa
triei nr. 50 Buzău, 
reg. Ploiești (teme 
de literatură, cine

ma, teatru, sport, 
schimb de ilustrate).

Balamat Valeriu — 
24 ani și Encea Ma
rin — 29 ani — dis
peceri str. Păltiniș 
nr. 20 Tr. Severin, 
reg. Oltenia (cinema, 
sport, schimb de 
ilustrate).

Boieru Costel —
18 ani — sudor, Bloc

B 7 ap. 15 Sc. 1 Ți- 
glina III, Galați (ci
nema, sport, filatelie).

Raliu Traian — 23 
ani, învățător corn. 
Spanțov, raion Olte
nița, reg. București 
(schimb de vederi, 
filatelie).

Dănilă M. Mihai
— 18 ani, tractorist, 
comuna Leorda, ra
ion Botoșani, reg. 
Suceava (muzică 
populară și ușoară, 
vederi).

Tomici Constantin
— 20 ani, student, 
str. Memorandului 
14 Timișoara (litera
tură, turism, vederi).

Aurel Burlacu -— 
23 ani, învățător, co
muna Săgeata, raion 
Buzău, reg. Ploiești 
(pedagogie, psiholo
gie, filozofie, di
verse).

Cidcoiu Alexa, — 
"ST "ăm;-tehnician? str.
Jupalnic nr. 543 Or
șova, reg. Banat (ci
nema. literatură, ar
tă foto, schimb de 
ilustrate).

Dîrjan Dumitru 
20 ani, funcționar, 
str. Caporal Ruică 
Bloc B. 1 Scara A, 
ap. 8 raionul Tudor 
Vladimirescu — 
București (cinema, 
sport). Așteptăm su
gestii în legătură cu 
rubrica noastră.

V. R.
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In ajutorul 
MEMORIEI 

într-un articol publicat în 
presa americană B. Frank 
Brown, din Florida, vorbind 
despre influența ciberneticii 
și a „chimiei mentale" asupra 
învățămîntulul, prezintă pe 
larg rolul acidului ribonu
cleic în sporirea capacității 
de studiu. „Injecții cu acid 
ribonucleic sporesc astfel" 
memoria pe o scurtă durată, 
iar un adaos de proteină aju
tă la fixarea memoriei.

Cercetările recente între

prinse de chimiștii americani 
sînt concentrate spre crearea 
unui număr cît mai mare de 
produse chimice care pot a- 
juta creierul să-și sporească 
atît proviziile de acid ribo
nucleic cît și de proteină.

La acest capitol al „chimi
ei mentale" amintim un me
dicament formidabil : puro- 
micina — denumită „pilula 
uitării". Puromicina frînea- 
ză dezvoltarea proteinei și 
în consecință reduce perioa
da de memorizare. Ea a fost 
pînă în prezent excelent fo
losită pentru uitarea unor 
evenimente neplăcute.

într-un timp relativ scurt

va fi posibil să se mărească 
sau să se micșoreze durata 
memoriei cu ajutorul medi
camentelor, care vor putea să 
mențină o cantitate echili
brată de acid ribonucleic șl 
de proteină în creier.

RETROSPECTIVA
INGRES

Cu ocazia împlinii a 100 de 
ani de la moartea celebrului 
pictor francez Ingres, astru 
de prima mărime în constela
ția artelor din secolul al 
XlX-lea, la Paris a fost des
chisă o amplă expoziție re
trospectivă.

în sălile Micului palat, 
sînt expuse peste două sute 
dintre cele mai bune lucrări 
ale artistului : picturi și a- B
cuarele care figurează în R
cataloagele unor colecții par- R
ticulare prestigioase precum g
și în patrimoniul celor mai 
mari muzee din lume. R
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CRONICA LITERARA

Autoare timp de mai mulți ani a unor cărți adresate exclusiv 
copiilor — în care se includ, ce e drept, multiple sectoare ale 
acestui gen : poezie, proză, basm, teatru — Mioara Cremene 
și-a îmbogățit în ultima vreme preocupările literare. în librării 
au apărut două culegeri de versuri („Adevărul și inima**, 
„Versuri de spus cu ghitara"), și un volum de nuvele fantastice 
(„Magazinul de mirese"). Aflînd că nu de mult a fost predai la 
tipar un roman științifico-fantastic, categorie literară solicitată 
de tineri îndeosebi, ne-am adresat scriitoarei cu cîteva întrebări.

— Mai întîi, cum ați ajuns Ia ideea acestui roman ? Sau ca 
să-mi exprim în întregime curiozitatea, nu se află un roman 
științifico-fantastic (domeniu în care literatura și cunoștințele 
tehnice se condiționează reciproc), la depărtarea cea mai extre
mă față de începuturile dumneavoastră, în poezie ?

— Desigur așa ar părea, dacă socotim proza opusul poeziei și 
literatura științifică fantastică „cea mai prozaică proză** ; dar 
atunci „Mărirea și decăderea planetei Globus" — cartea Ia care 
vă referiți — nu e decît un pseudo-roman științifico-fantastic, 
lucru pe care de altfel în parte îl și cred. Deocamdată însă, fie 
spus în apărarea domeniului despre care vorbeați, că el este, 
după părerea mea, cel mai proxim (după basmul pentru copii) 
creației poetice. Pentru că punctul său de plecare — indiferent 
dacă autorul este un tehnician oarecare sau un literat veritabil 
— va fi întotdeauna o metaforă. O metaforă in a cărei forță 
scriitorul-tebnician nu va avea insă încredere, ci va încerca să 
o expliciteze, să o facă tot mai convingătoare, acumulînd detalii 
„de specialitate*'.

— Spuneați că socotiți „Mărirea și decăderea planetei Globus" 
un pseudo-roman științifico-fantastic. De ce *?

— Din niște motive care nu sînt și ele poate decît „pseudo- 
motive". Primul e că am lucrat Ia carte cu o tenacitate care, 
cred, nu se potrivește cu obișnuitul ritm al genului — așa cum 
lasă să se intuiască o seamă de volume : se vor incheia — so
cotind că ea va apare la începutul anului viitor — exact patru

MIOARA
CREMENE

ani de cînd am început prima din cele aproximativ 230 de pa
gini ; cel de-al doilea îmi pare a fi faptul că odată ipoteza știin
țifică pusă m-au interesat mai ales consecințele ei psihologice 
și am neglijat să dau explicații. Jose Ortega y Gasset arăta că 
una din caracteristicile oamenilor moderni este prejudecata lor 
tehnică. Oamenii de azi, cred în tehnică, aș zice aproape orbește, 
nici o realizare nu Ii se pare de necrezut... Chiar dacă am comu
nica prin presă că s-a inventat o mașină „de trecut cămila prin 
urechile acului**, puțini s-ar mira și nu modul de realizare ar 
interesa — ci consecințele. „Cum" e mai puțin important, de 
vreme ce sîntem înconjurați necontenit de tot soiul de obiecte 
a căror realizare, pe cei mai mulți ne depășește...

— Dar dacă socotim lucrurile astfel, dacă e suficientă simpla 
ipoteză credibilă, atunci foarte multe cărți, din diferite ramuri, 
devin deodată științifico-fantastice.

— Intr-un fel. da...
— ...în fond, despre ce e vorba în „Globus" ?
— Se spune că un roman bun nu poate fi rezumat în cîteva 

cuvinte. Sfidind această prejudecată, am să încerc totuși să o 
fac. Este vorba despre niște oameni extrem de inteligenți trăind 
pe o planetă îndepărtată. Planeta pe care trăiesc e atît de în
depărtată ca epocă, îneît se realizează pentru noi o altă perspec
tivă față de succesiune, o altă înțelegere a noțiunii de timp — 
e aproximativ diferența dintre geometria plană și cea în spațiu. 
Iar civilizația despre care e vorba e atît de înaintată incit poate 
privi în față... eternitatea.

— O și realizează ?
— Nu...
— De ce ?

MĂȘTILE
LUI GOETHE

MĂRIREA
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— Las răspunsul in seama romanului...
— Invitației 1 se va putea da, firește, curs peste cîteva luni, 

cînd în „Editura Tineretului" va apare, așa cum mi-a(i spus, 
„Mărirea și decăderea planetei Globus". Deocamdată, ca o poartă 
spre viitoarea lectură — un capitol...

DECĂDEREA
PLANETEI G L O
O zi din viața doctorului 

Ka. (E vorba firește nu de 
o zi păminteană, ci de un 
ciclu elementar complet, 
activitate-odihnă, nelegat 
strict de eclipse).

în încăperea din locuința 
comună a tinerilor, Ka 
făcu o primă mișcare ieșind 
din amorțeala aparentă. Se 
pomeni rîzînd. Risul său 
era mai mult un fel de o- 
bișnuință — un tic am spu
ne noi — părea un soi de 
obrăznicie pe care tînărul 
medic o adresa in perma
nență bunei-cuviințe. In 
jur, uneltele înțelepte își 
începură domestica activi
tate, chemate la lucru de 
prima sa tresărire. Ka își 
petrecu vreo cîteva clipe 
încercînd să le inducă în 
eroare.

Se înălță și recăzu pe 
culcușul aspru, întinse și își 
retrase brațele părînd că 
nu e gata să ia o hotărîre, 
dar mașinile se adaptaseră 
de mult acestui gen de joc 
și, netulburate, își urmau 
gesturile menite să dea de- 
săvîrșită pregătire fizică 
posesorului lor.

Ka își trimise mai întîi 
gîndurile către marele său 
maestru. 11 căută în locuin
ța sa, dar nu îl găsi. Se în
dreptă atunci cu mintea că
tre șantierul experimental 
al „artei de a trăi".

— lngăduie-mi să mă 
plec ție, părinte, ii spuseră 
gîndurile sale lui Rama și 
se retraseră.

Rămase apoi o vreme 
chircit în ungherul său. 

'Deasupra frunții o ciudată 
■ învălmășeală de căutări 

violete — părul. Încerca 
să-și reamintească imagini
le și ideile de care se lăsase 
copleșit in amorțeala odih

nitoare. Ka avea puterea 
să își readucă în conștiință 
și să-și cerceteze visurile. 
Nu o dată, scăpate din 
chingile unei logici absolu
te, visele sale continuau să 
vagabondeze și-i aduseseră 
răspunsul multor probleme, 
pe baza unor asociații a- 
parent întimplătoare. Ka 
credea în capacitatea deo
sebită de asociație a creie
rului globusian și în rolul 
limitativ pe care îl avea 
uneori conștiința, cu atît 
mai mult cu cit încă mai 
existau în lumea medicală 
de pe Globus întrebări în 
legătură cu harta profundă 
a creierului, așa-zisele pete 
liliachii, sau zone necunos
cute. Nimeni nu bănuia ce 
s-ar putea petrece în aceste 
zone, pesemne nu inutile: 
cercetătorii de pe șantierul 
experimental aveau încă 
din vechime filmul destul - «■ 
de complet al sistemului, 
cunoșteau traiectoriile flu
xului nervos, al impulsuri
lor, lucruri care ulterior a- 
junseseră să fie controlate 
și prin voință. Fuseseră 
descoperite, de asemenea, 
toate cele opt simțuri de 
contact și orientare, strict 
animalice, dintre care une
le cu timpul se tociseră, 
după cum erau cunoscute 
cîteva simțuri speciale ale 
creierului, aparținînd ex
clusiv organului central, li
nele controlabile doar de 
făpturile cu totul superioa
re. Ce reprezentau insă pe
tele liliachii: premise pen
tru o evoluție viitoare a 
globusienilor sau, dimpotri
vă, rămășițe ale unor func
ții mai vechi care cine știe 
din ce pricină încetaseră, 
nu mai existau ? tn ambele 
cazuri, care putea fi expli

cația logică ? Adesea tină- 
rul medic încerca să im
pună conștiinței sale un joc 
dublu : absent în aparență,
el rămânea 
tent, deși 
activității 
controlate

un spectator a- 
îndepărtat, al 
nervoase ne
din propriul

său creier. Asociații și 
imagini în dezordine ? 
Globusian modern, Ka nu
putea să nu țină sea
ma de ideea matematică
a epocii: calculul propor
țional al șanselor hazardu
lui față de metodă, în cele 
mai necesare și obsedante 
descoperiri.

La iuțeală, Ka își readuse 
în memorie desenul mișcă
tor al întâmplărilor ilogice 
din timpul odihnei, desen 
uneori plin de lumină și 
culoare, alteori doar par
fum, fosforescență și unibră: 
In nări — un miros (tesl/us- 
lătof !... își aduse brusc a- 
minte că acolo îh peșteră, 
deasupra gropii cu paie 
vechi și schelete, simțise 
un iz de carne arsă care 
nu. putea fi explicat prin 
nimic...

Intre timp mașinile do
mestice filtraseră aerul, 
răspîndiseră un abur anti
septic. aprinseseră în odaie 
sorii simetrici cu puteri 
binefăcătoare și întăritoare. 
Ka rise simțind atingerea 
ritmică a pîrghiilor care îi 
controlau jocul mușchilor, 
ii luau temperatura, ii spo
reau tonusul vital. Ceru cu
un gest amestecul de ier
buri aromate care aveau
să-i slujească drept hrană 
și stimulent al înțelepciunii 
o bună parte din zi.

In sfirșit, ieși din încăpe
re și disprețuind scara ru
lantă, cobori în sălile co
mune, acum aproape de

șarte, pe urmă trecu prin 
„patio" indreptîndu-se ca 
alți globusieni de virsta lui 
către atelierele de sculp
tură.

Ceva mai tirziu aparatul 
de transport îl lăsă pe plat
forma „Șantierului, experi
mental". Din depărtare, îl 
zări pe Het rezemat de ba
lustrada unei clădiri apro
piate. Își ținea prototipul 
în brațe și după toate apa
rențele, semnaliza. La rin- 
dul său Het recunoscu sta- 

’ tura uriașă, părul violet al 
tînărului medic, ii făcu 
semne prietenești, dar se 
reîntoarse activ la preocu
pările lui. (Ka simți un gînd 
vag mijind nesigur, dar nu 
își îngădui nici o abatere 
de la îndatoririle zilei)

Era grăbit să se îndrepte 
spre pavilionul său, totuși 

t disciplina' și respectul îi ce- 
‘ reau să se înfățișeze per

sonal dinaintea lui Rama. 
Elev preferat al vestitului 
savant, medic talentat, el 

> își cultivase, își ‘dezvoltase 
din răsputeri simțurile spe
ciale, așa incit se îndreptă 
fără greș, către locul în 
care se afla maestrul său 
primind trecerea respec
tuoasă a subalternilor. Ra
ma îi oprea din cînd in 
cînd, le adresa o întrebare 
— totuși Ka simți prin tot
deauna existentul schimb

tru, că se întîmplă ceva 
deosebit

tntr-adevăr, Rama ii făcu 
semn să rămână în apro- 
piere.

—Fiule, îi spuse între- 
rupindu-se dintr-un schimb 
de păreri cu niște cercetă
tori preocupați de zonele 
neliniștii, subglobusianul

acela,' Strn, se mai afla el 
oare în pavilionul tău ?

— Invățătorule, cînd am 
părăsit șantierul, l-am lă
sat în grija uneltelor spre 
a i se face ultimele cerce
tări. Presupun că acum e 
gata de plecare.

— Ar fi bine să-l mai 
oprești. Cit despre tine Ka, 
pregătește-te : va trebui să 
ne înfățișăm grupului de 
conducere. Misiunea care 
trebuia să reconstituie ben
zile din peșteră a reușit in 
cea mai mare parte. Se 
poate presupune că e vorba 
de o descoperire însemnată 
pentru viitorul globusian 
Dar totodată e cu putință... 
e cu putință, fiule, să fie o 
cutremurătoare verificare a 
presupunerilor noastre.

Tinărul medic își părăsi 
maestrul cu părere de rău 
Simțea o neobișnuită fră- 
mintqre pe după . transpa
rența privirilor, în int^ip- 
rul profesionalismului rece 
al acestei făpturi cenușii.

Totuși, odată intrat in 
fluxul cercetătorilor, care 
fiecare se îndrepta spre mi
siunea lui, fu cuprins de o 
nespusă grabă. Preocupări
le ii alergau înainte, se și 
aflau intr-o anume încăpe
re printre cuști și aparate, 
in timp ce el însuși mai 
străbătea încă labirintul 
întortochiat al coridoarelor.

11 găsi pe Sțrn, singurul 
locuitor de tip uman al pa
vilionului său, intr-o mică 
încăpere cu ființe acvatice. 
Se aplecase peste bazinul 
central și privea uriașele
insecte marine, de obicei 
foarte, mobile, care slujeau
îndeobște drept cobai.

(Va urma)

9
9

9
9

Există naturi scriitoricești nu
trite de apetituri lăuntrice ac- 
ționînd cu o tiranică constrînge- 
re. Valoarea lor, căci evident au 
și ele o valoare, ține de feri
cita întîlnire cu un material ce 
consună prin însușirile lui reale 
ori aparente acestor tentații 
lăuntrice. Surîsul creației în
florește adesea și pe gunoaie.

Eugen Barbu este o aseme
nea natură scriitoricească hră
nită de materiale de un anumit 
tipar existente astfel în chip 
natural (Groapa) ori constrinse 
să se supună înclinațiilor care 
fac să existe acest tipar (Jur
nal și, acum în urmă, Măștile 
lui Goethe). în afara acestui 
sistem de stimulare și funcțio
nare a puterii de creație cărțile 
sale nici nu pot fi discutate.

Pentru ca Eugen Barbu să fie 
Eugen Barbu subiectele lui tre
buie să coincidă cu gusturile și 
poftele Iul. Poezia din „Groa
pa”, de care s-a vorbit, chiar 
filozofia ei, despre care iarăși 
s-a vorbit nu sînt decît emana
țiile naturale ale universului 
cărții. Scriitorul n-a făcut debit 
să se situeze în poziție conve
nabilă pentru a-i prinde miro
surile. Coincidența a produs o 
operă magistrală.

Orice situare eronată, însă, 
atrage <•’ nă sine divulgarea 
intensity' intelectuale a scri
itorului. Căci după cum cineva 
poate părea mare știind ne ce 
teren să se plaseze el devine 
mic cînd subiectul îl depășește. 
Eugen Barbu, atît de iscusit în 
mediile convenabile, face eroa
rea de a crede că poate scrie 
despre orice. Cîteva romane 
par străine de spiritul au
torului lor, iar alte două 
cărți (Jurnal și Măștile...) re
prezintă o siluire a acestui spi
rit constrîns ,a se apropia de 
ceea ce nu-ix priește. Rezultă 
numai o mască trădătoare, în 
spatele căreia' se agită intelec
tualitatea scriitorului. Lectura 
este totuși instructivă.

Orice biografie care purcede 
dintr-un destin înalt își poate 
rezerva dreptul unei zone obscu
re care poate alimenta curiozita
tea și înclinația unui public ne
înțelegător de a-și mînji idolii. 
Un autor de biografie trebuie să 
știe aceasta nu pentru a o evita 
dar pentru a ști cum s-o folo
sească în spiritul organicității 
personalității. Pentru că din
colo de biografie stau semnifi
cațiile. Verificarea puterii de 
înțelegere, a moralității și a in
telectualității unui biograf ca
pătă chipul semnificațiilor pe 
care este în stare să ni le releve, 
într-un fel, deci, biograful își' 
supune în chip public gustul, 
preferințele intelectuale, pu
terea de penetrație. Avem drep
tul să ne îndoim că toate aces
tea au fost lăsate să se desfă
șoare cînd faptele unei biografii, 
cele care intră magnetic, oare
cum inconștient, în zona intere

sului unui biograf, tînjind pro
babil după altă biografie, sînt 
epidermice. Măștile promise sînt 
inexistente. Rămîne una, a auto
rului, singura autentică.

întrucît aceasta este aceea 
care interesează, care ne inte
resează, vom trece sub tăcere 
funcția asumată și ea, cu ne- 
ascunsă plăcere, de autor : a- 
ceea de colportor al cîtorva 
fragmente din cîteva cărți, bio
grafii, exegeze asupra poetului 
german. Subiectul real, care 
poate și merită a fi luat în 
discuție nu-i desigur „masca" 
lui Goethe ci autorul fișelor 
biografice în cîteva roluri pe 
care încercăm a le semnala 
fără a îndrăzni o caracterizare 
a lor completă.

Este, mai întîi rolul pedago
gic. El începe să se manifeste 
cu acea copioasă banalitate 
scoasă din citarea ambiției 
poetului german de a crea uni
versal. „Poate un autor — se 
întreabă scriitorul — să 
tindă la universalitate, igno- 
rînd cu desăvîrșire geea ce l-a 
creat?" Răspunsul '"6ste. ' eVl-" 
dent: „prițe încercare de a 
gîndi universal în mod delibe
rat, de a forța porțile notorietă
ții generale se izbește de un 
refuz implacabil". O ilustră ba
nalitate, unul din acele locuri 
comune în sprijinul căruia este 
cel puțin pedant, dacă nu sim
plist, a invoca avatarurile genii
lor. Inutil a mai cita. încor
darea intelectuală a autorului 
naște pretutindeni la fel. Ea 
divulgă, în schimb o criză 
reală : a interpretării. Simula
rea depășirii subiectului, prin 
tratare de sus. scuturîndu-i ru
fele murdare, indică o dramă 
a spiritului neadaptat și ne
adaptabil obiectului pe care 
ambiționează să-l cuprindă, 
îmbrățișare sterilă, din care nu 
izbește decît o reală deprinde
re mimetică. Fiindcă, și acesta' 
este al doilea rol asumat, asis
tăm la jucarea comediografică 
a cîtorva ticuri goetheene asi
milate caricatural. Nu deran
jează pe nimeni dărîmarea 
miturilor ci numai concluziile 
mici care nu încap într-o per
sonalitate mare. în viziunea 
autorului acestea sînt compati
bile și caracteristice.

Al treilea rol este acela al 
insului cu superstiția lipsei ori
cărei superstiții. Atitudinea lui 
consistă într-o generală abolire 
și uzurpare a speculației. 
Treapta unui personaj celebru 
prin terestritate bonomă, de 
cafenea balcanică, ieste cu ne- ' 
sfîrșită grijă conservată, ferită 
de orice'• atingere pe Care • n-o 
poate pricepe. Există desigur, 
în eroul acestor fișe biografice 
și ceva contradicții, ceva 
drame, ceva teatralitate dar 
nimic nu trebuie să ne sperie, 
să ne înfioare, să ne facă a nu

avea, marea plăcere a rolului 
următor : de înregistrator '■ cu 
sensibilități administrative al 
actelor de stare civilă pentru 
care un șir întreg de acte, de 
ordonanțe . etc., nu pot însemna 
decît ceea ce sînt. Noțiu
nile sînt utilizate ca niște 
pietricele sunătoare, cu o 
plăcere enumerativă care in
dică nu gustul ideii ci al can
tității și al „pastei”. Scriitura 
acumulativă, fără substanțiali
tate, tînjește după simțul is
toriei literare. în plan mai ge
neral, după simțul istoriei.

E prezent, într-un al cincilea 
rol, un simt — compensato
riu ? — al evoluției și involu
ției biologice. Liste de bucate, 
indispoziții biologice, băuturi 
preferate, boli cronice „primul 
sparanghel devorat", „elogiul 
castraveciorilor" — deșertăciu
nea deșertăciunilor, toate .sițit 
deșertăciune ! Suferință de^stq- 
mac, sensibilitate la frig, oțjrefit 
de dinți și de gît, poftă1 
prăjituri, -vînaturi și icre riegrdp 
napi * turcești — iată omuUONti, 
desigur, nu poate fi nicidecum 
bănuit autorul de „antipatie 
pentru personajul nostru”^ de 
cu totul altceva : viziupeăj epi
dermică în care se înfunda ț.n 
vecinătatea paradoxală a’mîVâ'r 
celebre citate. SatisfacțirfiflaiȘs 
din cotrobăirea plebee a Wșm- 
ței doldora a personâjuluiietfto- 
grafic. briî I:

Surprinzătoare mai sjwate 
părea, în fine, și această absen
ță a oricărei transfigurări <f țre 
nu ar împiedica cu nimic’ dăniî- 
tizarea. Gînd materia e 
nabilă aptitudinilor scriiWfStui 
travestit în biograf aceMân se 
lasă bucuros tras de mițosuți, 
de hazul fad al falsurilor,’,^ di
vulgarea contra facerilor',',-. de 
fapte, delicte, boli, citate &jpios 
pentru că „sînt omenești”sfE în 
toate acestea ceva din invidia 
vînătorului stîrnită de abilitățile 
rafinate ale ' vînatului careri 
scapă.

Diletantismul, real, al eroului 
— în cercetări „științifice" a 
căror simulare ni-1 amintește 
pe superbul Hașdeu — e de
mascat, ca și cînd cineva l-ar 
fi crezut altfel.

Semnificația, însă, a acestui 
diletantism goetheean lipsește 
cum în general lipsesc asemenea 

' semnificații, eludate. oriunde 
ar putea să apară', de un 
program constrîngător și prin 
excelentă antispeculativ. în' a- 
cest fel, desigur, tot. ceea ce 
este substanțial, poate deveni 
delicios. Un biograf, oricîte mo
deștii ar^pune _îțiaintș„ sfîrșește 
priri a fi și el un personaj’ al 
biografiei asumate. Autorul 
ăcest8r'"“,',fnășfi“'',S'’e’ 'ff^6e'1' cu sa
tisfacții delicioase în rîndul 
personajelor de contrast : „A- 
pare și Adele Schopenhauer și 
începe o bîrfeală in regulă..."
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HUZUM A. PETRINGENARUROXANA FULICEa SERGIUCROHMĂLNICEANU ECATERINA OPROIUD I. SUCHIANU O. I. TOMOROVEANU

(Urmare din pag. I)

spre a-și verifica opinia des
pre un film, după ee l-a vă
zut ? Distincția mi se pare 
capitală, fiindcă publicul îi 
cere criticului cinematogra
fic ceva într-un caz și alt
ceva într-altul. în primul 
caz, el vrea să fie informat 
cit mai exact și mai tele
grafic. Ce-1 așteaptă dacă 
s-ar hotărî la cutare film ? 
Se va distra, va rîde, va tre
ce prin emoții, va asista la 
o dramă, va trebui să-și 
bată capul cu niște probleme 
de conștiință ș.a.m.d. ?

Excesul de argumentații și 
de subtilitate al cronicarului, 
în cazul de față, îl plictisește. 
El vrea un diagnostic. Docto
rului nu-i cerem să ne țină 
un curs dc patologie, ci să ne 
prescrie rețeta c.ea mai po
trivită. Cit e de priceput îl 
judecăm după efectul ei. Cri- 
*’cul h>’n e în cazul acesta 
diagnosticianul sigur. El cîș- 
tigă încrederea spectatorului, 
e urmărit și ascultat.

Abia în al doilea caz, pu
blicul e dispus să prețuiască 
o analiză, să examineze te
meinicia unor argumente, să 
ia în considerație diverse ob
servații sociologice, morale, 
estetice, se va lăsa cu alte 
cuvinte instruit.

Cum trebuie deci să pro
cedeze criticul ?

ECATERINA OPROIU : 
întrebările esențiale mie mi

critica sâ influențeze tînă- 
rul spectator ?“ și „poate 
critica să influențeze creato
rul de film ?“ și dacă poate, 
atunci în ce măsură ? îmi 
pare rău, dar eu nu practic 
nici un optimism nelimitat 
și nici un entuziasm debor
dant și cred că posibilitățile 
criticii de a acționa în mo
mentul de față, la stadiul re
pertoriului nostru cinemato
grafic, destul de sărac, nu 
permit o maturizare rapidă 
nici cronicarului nici specta
torului.

Criticul se formează ca și 
eroii săi în marea bătălie 
pentru ceva, trebuie să ai 
ceva de apărat și de atacat, 
nu poți deveni un mare cri
tic dacă nu ai o mare cine
matografie de discutat. La 
fel și spectatorul, nu poate 
fi format decît vizionind un 
repertoriu mare.

OV. S. CROHMĂLNICEA- 
NU : Nu cred că se poate 
face o critică cinematogra
fică eficientă ignorînd con
diția specială a acestei 
arte. Nu trebuie să uităm 
că ca are un soi de existență 
fantomatică. A trăit o bucată 
scurtă de vreme înaintea 
noastră șl apoi a dispărut, 
ca să nu se mai păstreze de
cît într-o memorie nesigură. 
Oricine poate relua cînd vrea 
o carte. Dacă vrea să veri
fice o părere citită despre un 
pictor, nimic nu-1 împiedică 
să răsfoiască un album cu 
reproduceri după tablourile

lui cînd îi vine cheful. Un 
disc îi îngăduie să reasculte, 
cînd vrea, un concert. Cri
tica literară, plastică sau 
muzicală își face din timp 
un aliat. Comentariul ei se 
bizuie pe un obiect pururi 
prezent. Filmul a rulat cîte
va săptămîni apoi a intrat în 
neant. Să nu-mi spuneți că 
se află la arhivă, fiindcă 
acolo nu poate fi consultat 
după plac. Arhiva nu e o 
bibliotecă și nici un muzeu. 
Iar cinemateca nu furnizea
ză filmul dorit la comandă 
ci programează, după obscu
re rațiuni, anumite filme, 
iarăși pentru o săptămînă. 
Fantoma cel mult reapare 
ca să redispară din nou. 
Criticul cinematografic are 
un obiect efemer și de 
aceea nu poate miza pe timp. 
Reacțiunea imediată a spec
tatorului interesează in cel 
mai înalt grad. Ori cit ar fl 
de disnretuită critica cine
matografică, un diagnostic va 
juca mereu un mare rol. 
Fără el, nici măcar cealaltă 
nu-i de conceput. Cronicarul 
care se încăpățînează să iro
nizeze un film ca „Vikingii", 
deși publicul se înghesuie 
să-l vadă, are foarte puține 
șanse, după mine, să poată 
exercita o reală acțiune de 
educație estetică a spectato
rului.

Red. POATE CĂ ÎNTRE 
CEI CARE ÎNCEARCĂ SĂ 
APROPIE PUBLICUL DE 
CINEMATOGRAF SI TOC

MAI ACEST PUBLIC TI- 
NĂR ȘI NERĂBDĂTOR 
EXISTĂ ÎNCĂ O SERIE DE 
DIVERGENȚE. CUM SĂ 
TRECEM PESTE ELE?

SERGIU HUZUM : Ei da, 
asta-i întrebarea... Apar si
tuații stranii în care critica 
noastră compară unele filme 
românești cu capodopere ale 
cinematografiei universale, 
realizări în marea lor majo
ritate necunoscute publicu
lui nostru, din diverse moti
ve. Snobismul, falsa erudiție 
manifestată în critică, iar pe 
de altă parte negarea parțială 
sau totală a anumitor filme 
de mare popularitate (mă re
fer la superproducții) au de
terminat retragerea creditu
lui acordat unor critici și, 
prin extrapolare, retragerea 
chiar a creditului publica
ției unde respectivul critic 
își spune părerea. în gene
ral critica, cu unele excepții, 
pleacă de la premiza că pu
blicul nostru este nepregătit 
intelectual pentru spectaco
lul de film, transformînd 
cronica într-un soi nou pe 
care l-am putea numi „cro
nică didactică".

Cu toate că nu-mi place 
să dau sfaturi într-un dome
niu în care nu sînt specialist 
(de fapt încerc să neg sloga
nul că oricine poate face cri
tică de film), nu pot trece 
cu vederea reacția criticii 
față de unele filme, care, în 
mod deschis, expun în fața 
spectatorilor un nou limbaj 
cinematografic. Dacă așa

ceva există într-un film ro
mânesc, atunci critica noas
tră intervine. folosind destul 
de facil termenul de conpi- 
lație, iar dacă-i vorba de un 
film străin, este- lăudat fără 
măsură, uneori arbitrar, fără 
nici o fundamentare intelec
tuală, teoretică, etică.

ECATERINA OPROIU : 
într-adevăr, criticii noastre 
li lipsește o anume solida
ritate cu creatorii. Ar trebui 
făcut un fel de front unic 
între critică și regizori în 
sensul unei apropieri, unei 
înțelegeri într-un limbaj 
comun. Lipsește climatul de 
colaborare creatoare,, climat 
pe care critica noastră nu a 
reușit încă să-l formeze.

Red. ESENȚIAL NI SE 
PARE ÎNSĂ ȘI FELUL ÎN 
CARE SE FACE ACEASTĂ 
APROPIERE, MAI PRECIS 
ÎN CE MĂSURĂ CRITICA 
DEVINE CONSTRUCTIVĂ 
PENTRU CREATOR.

ILINCA TOMOROVEANU : 
Eu aș vrea să spun ceva 
legat de acest subiect. Pen
tru că fac parte dintr-o spe
cie mai ingrată de creatori: 
actorii. În felul în care se 
scrie despre noi nu poate fl 
vorba de spirit constructiv 
ci mai de grabă de conven
ționalism, pentru că ni se 
spune prea rar sau deloo 
ceea ce este bine sau ceea ce 
este rău. în afară de „bun 
tn rol...", „o apariție tnetn- 
tătoare", o „neîmpllnire ar
tistică..." nu prea mai există

alte formule care să priveas
că o partitură actoricească.

ADRIAN PETRINGENA- 
RU : Insuccesul de public al 
filmului „Duminică la ora 6“ 
nu cred că s-ar datora în 
nici un caz criticii. Marele 
merit al filmului este acela 
că a anunțat un bun regizor 
de film. Critica trebuia să 
aibă în vedere aceasta, dar 
publicul se interesează dacă 
filmul care i s-a oferit e bun 
sau nu. Și e firesc să fie 
așa.

ECATERINA OPROIU : Ml 
se pare imposibil să vor
bim de filmul românesc fără 
să fim preocupați de cei 
care le fac, fără să fim în
grijorați că Ciulei nu mai 
face filme de cîțiva ani. 
Avem încă prea puțini oa
meni care să dea prestigiul 
Internațional cinematogra
fiei noastre șl atunci cînd 
ei apar trebuieso ajutați în 
a se afirma. Și mai ales în 
a se dezvolta.

ROXANA FULICEA : Dar 
mai sîntem și noi, spectatorii, 
și chiar dacă aparent inten
țiile criticii noastre de film 
sînt dintre cele mal frumoase, 
rezultatele finale sînt cu to
tul altele pențru că se întîm- 
plă ce se întîmplă în croni
cile de film îneît, pînă la 
urmă, ele nu țin seama de 
noi. Fie că ne explică cu lux 
de amănunte banalități sau 
în cel mal bun caz adevăruri 
evidente, fie că vorbeso des
pre lucruri pe care ei le cu
nosc dar de care noi nici

rezultatulmăcar n-am auzit, 
este același : publicul rămî
ne în afară. De cealaltă parte 
cred că la fel se întîmplă și 
cu creatorii de film.

ADRIAN PETRINGENA
RU : Față de racila mai 
veche a cronicilor convențio
nale și cenușii, noua modă a 
criticii vioaie nu este mai 
puțin regretabilă. Era nevoie 
ca cineva să spargă gheața 
monotoniei și Ecaterina O- 
proiu a făcut-o cu spirit și 
curaj acum cițiva ani. Cu 
timpul însă au crescut ur
mași care au repetat stili
zarea la nivelul unei carica
turi involuntare. E nevoie 
de un nou salt, aș zice, 
spre adevăruri spuse lim
pede și deschis.

ECATERINA OPROIU : 
Nici un cronicar nu este vi
novat dacă în el nu găsești 
sau găsești modele de imi
tație. Părerea mea este că 
trebuie depășit stadiul de 
critică nostimă. Ar fi o mare 
greșeală să confundăm însă 
verva și spiritul cu superfi
cialitatea. Astfel nu ar exista 
Bernard Shaw, în care totul 
este un fel de glumă dar o 
glumă înspăimîntător de 
.gravă. Nu pledez pentru o 
gravitate formală ci pentru 
una de conținut care nu ex
clude verva, pentru că nu 
verva trebuie anihilată ci 
superficialitatea.

D. I. SUCHIANU i O cri
tică, fie ea literară sau cine
matografică este ca o șe
dință de tribunal. Vii cu

corpurile delicte și le arăți 
și vine instanța, a doua, și le 
măsoară. Această instanță 
este publicul. în acest sens 
e și normal să se vorbească 
despre o subiectivitate a cri
ticii care-i la fel de explica
bilă ca și subiectivitatea 
creației. Hotărîrea pe care o 
dă publicul este o opțiune 
pentru acela care are drep
tate. Dar pentru asta tre
buie vorbit în fața unui spec
tator care este în cunoștință 
de cauză.

ADRIAN 
RU : Aici se 
lației dintre 
taior. La ora 
convingerea că, în parte, cri
tica noastră de film și-a 
pierdut prestigiul în fața 
publicului. Aceasta este rea
litatea. Critica a dat adesea 
dovadă de snobism în sensul 
cel mai rău al cuvîntului, bat
jocorind în 
exemplu, 
nefăcînd __
nici o clasificare. Spectatorui 
are dreptul și la filme care 
să-l destindă, și la filme care 
să-l scoată din obișnuit, și 
la filme — problemă. Criticul 
trebuie să arate în cazul fie
cărui gen care sînt punctele 
de vîrf și care sînt rebutu
rile. în aceasta și văd pre
misele unei relații eficiente 
între critica de film și spec
tator.
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O POVESTIRE 

PE MĂSURA 

DUMNEAVOASTRĂ

MARELE MAESTRU Dl SUNET DUPĂ PLOAIE

Traducere aproape fidelă 
și note de AL. MIRODAN

Poet fost suprarealist (dar și membru al severei academii 
Goncourt); autorul lui „Zazie in metro" adică al unui roman 
scris — sau vorbit intr-un fel de „garagață" superioară, 
foarte greu de citit pentru acei ce la franceză n-au învățat 
decît franceza (dar și director cu autoritate la editura „Gal- 
Ilmard") ; distrugător al limbajului existent pe care-1 socoa- 
te scos din uz (dar și întemeietor de noi gramatici poetice

LOGODNĂ
— Ea e cu altul 7
— Da, cu altul. Iată cum 

s-a întîmplat: ea își are 
casa dincolo de mlaștini 
și nu e intr-acolo nici un 
drum. Băiatul, taie și a- 
cum hățișuri și cară pietre 
să facă șoseaua.

Pe cînd celălalt i-a ieșit 
în cale cu helicopterul.

Toți știm cum arată și 
ce roi au urechile.

Dar nimeni ca marele 
maestru de sunet care cu o 
șoaptă pune în mișcare un 
întreg organism și invers, 
îl adoarme.

CONVENȚIE
își rugă soția să se pre

facă în vulpe pentru patru 
zile.

— Nu văd rațiunea 7 se 
miră femeia.

— Ți-am spus, e un con
curs... Experiența mea...

— De ce n-o faci pe-o 
vulpe adevărată 7

Mușcîndu-și pulpanele 
norii se destrămară și că
zură dincolo de pădure.

Pîndindu-i, florile-și des
chiseră petalele iar de 
sub frunziș, ciuperca ieși, 
la soare, cu umbrela.

Text: V. BĂRAN
Desene :

GH. SĂSARMAN

— De unde s-o iau 7 Și- 
apoi o vulpe costă ! îi ex
plică savantul.

— Și cine-mi garantează 
că peste patru zile voi a- 
vea iarăși unghii 7

— Vai, zise soțul, eu. 
Ce-i astăzi, luni 7 Sîmbătă 
poți să mergi la piață.

sau in proză) ; creator de farse care au scandalizat Parisul 
anilor săi tineri precum șl bătrini, ceea ce e mai grav (dar 
și conducător al colecției de mare prestigiu „Enciclopedia 
pleiadei" om care se ocupă sistematio cu demistificarea se
riozității, dovedind-o neserioasă (dar și spirit ce cultivă ne
seriozitatea cu atîta răspundere incit a ridicat-o precum și 
merită la rang de treabă foarte serioasă) — Raymod Que- 
nean ne oferă în ultimul număr al revistei „Les Letres nou- 
velles" o povestire cum, desigur, n-ați avut prilejul să In- 
tîlniți pînă acum, deoarece, spre deosebire de toate celelalte, 
scrise de Ia Homer încoace, ea poate fi schimbată, de-a lun
gul întimplărilor, după voia dumneavoastră.

— nu știu ce mă îm
piedică să spun ceea ce 
gindesc... 
Desen de

ANTON DRAGOȘ

Textul acesta, înfățișat de 
la cea de-a 83-a reuniune de 
lucru a „Atelierului de lite
ratură potențială" se inspiră 
din prezentarea instrucțiuni
lor destinate ordinatorilor 
precum și din învățămîntul 
programat. E vorba de o 
structură analogică literatu
rii „în chip de arbore" *) 
propusă de F. le Lionnais la 
cea de-a 79-a reuniune.

1. Doriți să cunoașteți po
vestea celor trei boabe de 
mazăre sprințare 1

dacă da, treceți la 4 
dacă nu, treceți la 2
2. Sau preferați cumva 

povestea celor trei araci 
mari și subțiri 7

dacă da, treceți la 16 
dacă nu, treceți la 3
3. Ori preferați istoria ce

lor trei arbuști nici prea — 
prea nici foarte — foarte 
și mediocri 7

dacă da, treceți la 17 
dacă nu, treceți la 21
4. Au fost odată trei boabe 

de mazăre înveșmîntate-n 
verde și care dormeau cu
minte în păstaia lor. Fața lor 
de-o rotunjime deșăvîrșită 
respira prin deschizăturile 
nărilor și sforăitul lor dul
ce și armonios se auzea cu 
limpezime.

dacă preferați altă descri
ere, treceți la 9

dacă asta vă convine, tre
ceți la 5

5) Ele nu visau. De fapt, 
aceste făpturi minuscule nu 
visează niciodată

dacă preferați să viseze, 
treceți la 6, dacă nu, treceți 
la 7.

6) Ele visau. De fapt aceste 
făpturi minuscule visează 
întotdeauna și nopțile lor 
plăsmuiesc visări fermecă
toare.

dacă doriți să cunoașteți 
aceste visuri, treceți la 11.

dacă nu țineți a le cunoaș
te, treceți la 7.

7) Piciorușele lor se răsfa- 
țau în șosete călduroase iar 
în pat purtau mănuși de 
catifea neagră.

dacă preferați mănuși de-o 
altă culoare, treceți la 8, 

dacă această culoare vă 
convine, treceți la 10

8. Ele purtau în pat mă
nuși de catifea albastră.

dacă preferați mănuși de 
altă culoare, treceți la 7,

dacă această culoare vă 
convine, treceți la 10.

9. Au fost odată trei boabe 
de mazăre care vagabondau 
la drumul mare. Cînd cădea 
seara, ostenite și vlăguite, 
ele adormeau cît ai bate din 
palme.

dacă doriți să cunoașteți 
urmarea, treceți la 5, dacă 
nu, treceți la 21.

10. Tustrele aveau același 
vis, adevărul este că se iu
beau cu o deosebita tandrețe 
și. strîns unite, precum mo
nolitul, visau întotdeauna 
același lucru.

dacă doriți să cunoașteți 
visul lor, treceți la II, dacă 
nu, treceți la 12.

11. Ele visau cum că s-au 
dus să-și ia supa de la can
tina populară și că, ridicînd 
capacul gamelei, au nimerit 
peste o supă de ers. îngro
zite, s-au trezit pe dată.

dacă vreți să știți pentru 
ce s-au trezit de groază con
sultați Larousse-ul la cuvîn- 
tul ers și să nu mai discu
tăm**).

Dacă socotiți că-i inutil să 
aprofundăm chestiunea, tre
ceți la 12. x > x12. Opopoi ! — strigară
boabele deschizînd ochii. 
Opopoi ! ce vis am visat ! 
Semn rău, spuse prima boar 
bă. așa e uite că m-am și 
întristat. Nu vă pierdeți cu 
firea, zise a treia boabă, nu 
e cazul să ne emoționăm ci 
să înțelegem. Scurt pe doi, o 
să mă apuc să analizez trea
ba asta.

dacă doriți să cunoașteți 
numaidecât interpretarea vi
sului, treceți la 15

dacă doriți, dimpotrivă să

cunoașteți reacția celorlalte 
boabe, treceți la 13

13. Tu ne duci cu preșu’, 
zise prima boabă. De cînd te 
pricepi să analizezi visele 7 
Da, de cînd ? adăuga a doua 
boabă.

dacă și dumneavoastră 
doriți să știți de cînd, treceți 
la 14. 1

dacă nu, treceți oricum la
14 că tot nu veți afla nimic.

14. De cînd 7 strigă a treia 
boabă. Habar n-am. Fapt e 
că mă îndeletnicesc cu trea
ba în chestiune. O să vedeți !

dacă și dumneavoastră 
vreți să vedeți, treceți la 15 

dacă nu, treceți oricum la 
15, pentru că n-o să vedeți 
nimic. )

15. Ei bine, să vedem, spu
seră frații săi. Ironia voas
tră nu-mi place de fel, răs
punse cealaltă boabă și află 
că n-o să știți nimic. De alt
fel, nu credeți că în timpul 
acestei conversații, purtată 
pe-un ton cam aprins, groa
za s-a mai risipit 7 dacă nu 
chiar șters de tot 7 Atunci 
la ce bun să mai răscolim 
mocirla aflată în inconștien
tul vostru de papiliona- 
cee ?***) Haideți, mai bine la 
fîntînă să ne spălăm și să sa
lutăm ivirea veselă a zorilor, 
în igienă șl-n sfîntă euforie I 
Zis și făcut: și iată-le că se 
strecoară afară din păstaie, 
se rostogolesc încetișor pe 
pămînt și tropa-tropa ajung 
pline de voie bună la teatrul 
abluțiunilor lor.

dacă doriți să știți ce se 
petrece la teatrul abluțiuni
lor lor, treceți la 16

dacă nu doriți, treceți la 21
16. Trei araci mari și sub

țirei se zgîiau Ia ele.
dacă cei trei araci mari 

vă indispun, treceți la 21 
dacă vă sînt pe plac, tre

ceți la 18
17. Trei arbuști nici prea- 

prea nici foarte-foarte și 
mediocri se zgîiau la ele.

dacă cei trei arbuști nici 
prea-prea nici foarte-foarte 
și mediocri vă indispun, 
treceți la 21

dacă vă sînt pe plac, tre
ceți la 18

18. Văzînd că-s privite în 
halul ăsta, cele trei boabe 
de mazăre sprințare, care 
erau foarte pudice, au luat-o 
la fugă.

dacă doriți să știți ce au 
făcut după aceia, treceți la 
19

dacă nu doriți, treceți la 
21

19. Ele au alergat în mare 
viteză pînă la păstaie ca să 
intre acolo și, închizînd-o 
bine, au adormit din nou.

dacă doriți să cunoașteți 
urmarea, treceți la 20

dacă nu doriți, treceți la 21
20. Nu e nici o urmare, 

povestea s-a terminat.
21. Și în acest caz poves-

tea tot s-a terminat. ț
•) Expresia „Llttărature 

en arbre" ar putea fi tradu
să de asemenea prin „litera- j 
tură în chip de pom" sau, ! 
mai concis încă și poate mai 
familiar, prin ..literatură în 
pom" (al. m.)

•*) Autorul are perfectă 
dreptate. Intr-adevăr, cerce- ' 
tind „Larousse-ul“ constatăm 
cu stupoare că „ers“-ul e un •; 
soi de legumă din familia 
„vesces", adică ceva în genul N 
lintei... furajere. Or, este de | 
la sine înțeles că o plantă g 
care se respectă nu va accep- I 
ta în ruptul capului să con- | 
sume alimente destinate ani- | 
malelor (al. m.).

*•*) Disprețul arătat de 
boaba de mazăre la adresa 
papilionaceelor în general, 
din rîndul cărora face șl ea 
parte (nu ne-alegem părin
ții...) atestă faptul că pînă 
și în regnul vegetal există 
ființe ce-și reneagă aparte
nența la familie.

S-ar putea vorbi așadar de- 
un cosmopolitism al legume
lor 7 (al. m.).

Ne-am gîndit ca in fiecare pagină să prezen
tăm un caricaturist. Azi faceți deci cunoștință cu 
Niculae Claudiu. Pentru a-i alcătui o scurtă fișă 
biografică l-am rugat să ne trimită cîteva rîn- 
duri despre activitatea lui de caricaturist și ilus
trator. Aflăm că e... hucureștean din 1928 (anul 
nașterii) și caricaturist din 1957 cînd a debutat la 
„Albina'’ (N. R.: la „Albina" a debutat iar la 
„Scînteia tineretului" a publicat sute de caricaturi 
dar întotdeauna vreți numai anul debutului).

A participat la 12 expoziții de stat și 5 peste 
hotare unde a obținut diverse premii: Berlin 
(Eulenspiegel a 20-a aniversare) și Bordighea 
(Coppa D’Italia) premiu de grup.

l-am cerut prin telefon o completare la cele 
scrise de el: Cîte caricaturi i-au fost respinse ? 
Răspunsul: „Socotiți răspunsul o caricatură, fără 
explicație". Am înțeles că nu avem ce înțelege.

N. GH. Povara gloriei

Inaugurarea telefonului

MIC TRATAT DE BIROCRAȚIE
Imaginea pe care carica- 

turiștii și umoriștii au reu
șit să ne-o formeze despre 
birocrat este de mult de
pășită. Birocrația este și ea 
o știință (trebuie să știi să 
fii birocrat; nimeni nu s-a 
născut învîrte-hîrtie) și, ca 
orice știință, birocrația pro
gresează, se adaptează, se 
modernizează... Ne-am gîn
dit să alcătuim pentru ci
titorii noștri — pentru a fi 
în temă, în orice moment 
— un mic tratat de biro
crație.

„ARUNCA PISICA' 
(complet „Aruncă pisica în 
grădina vecinului") este 
metoda folosită de biro- 
crați care dă rezultate re
marcabile. Cum se utilizea
ză 7 Primești o cerere pe 
care habar n-ai cum tre
buie s-o rezolvi. Sau, mă 
rog, ai o idee vagă, dar 
te-a toropit o lene, ai 
avea nevoie de un dosar 
de la arhivă, arhiva e de-

descurci 7 Arunci pisica! 
Iei frumușel o coală de hîr- 
tie și începi ; Către A B C 
D E FG i Vă trimitem ală
turat cererea tov. X Y, în 
vederea rezolvării, întrucît 
cele solicitate sînt de com
petența dv“. Punct. Iei a- 
dresa, i-o strecori șefului 
sub nas cînd vorbește la 
telefon cu „domnița" și 
șoptești i „urrrgentă"... șl 
gata ! Pisica e aruncată !

DMD. Cele trei consoa
ne de mai sus ascund în 
spatele lor imense posibi
lități de a te debarasa de 
adrese, cereri, petiții, re- 
clamații, scrisori nedorite 
și incomode.

Autori bine documentați 
afirmă că sistemul DMD a 
fost fundamentat în urmă 
cu cîtăva vreme de un a- 
nume Paracelsois Crețu, un 
adevărat Rastignac în ale 
birocrației, ajuns pe o anu
mită treaptă a ierarhiei 
administrative.

Sistemul DMD (in exten- 
so : dă-o mai departe !) e 
deosebit de simplu. Adresa 
sau scrisoarea primește 
zeci de rezoluții, de la di
rectorul general pînă la 
referentul principal II, și 
așa circulă din mînă în 
mînă pînă nu se mai poate 
stabili cine trebuie s-o re
zolve.

PLAPUMA. A avea o 
„plapumă" e visul de 
veacuri al oricărui biro
crat, așa că noul trebuie 
căutat aici în calitatea, și 
nu în existența propriu 
zisă a plapumei. Prima ob
servație este aceea că tre
buie procedat cu multă cir
cumspecție la alegerea a- 
coperirii. E bine să ai o 
aprobare de sus, dar poți 
să știi 7 Pică cel ce a dat-o, 
vine altul mai al dracului, 
ferească dumnezeu, cade 
C.F.I.-ul pe capul tău, te 
întreabă i „Domnule, ai o- 
chelari de cal 7*. O plapu

mă bună, groasă, o plapu
mă care ține de cald, o 
plapumă autentică deci, 
trebuie aleasă cu multă 
competență. Atenție la pla
pumă ! Aici nu există re
țete universal valabile, tre
buie procedat de la caz la 
caz. Dar un exemplu vă 
pot da. Să zicem că la un 
sfat popular vine un oare
care și cere aprobarea să 
dărîme un coteț de păsări 
din curtea lui, pentru a-și 
construi un garaj.

Ce face atunci referentul 
respectiv, un mare as al 
plapumelor 7 Simplu 1 îi 
cere politicos petiționaru
lui să-i aducă o adeverință 
de la Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă din 
care să rezulte că respecti
vul coteț nu este un monu
ment istoric! Ce ziceți 7 
Vă trecea prin cap 7

FLORIN IONESCU

O

IA U D I-
Iențele

De cîteva zile mă frăikîntă 
o idee. în fond Ia biroul 
meu public de audiențe 
poate să vină oricine. Și mă 
rog frumos de ce nu aș veni 
șl Eu in audiență la Mine. 
Am bătut la ușă și......bună
ziua". „Bună" mi-a răspuns. 
„Am și eu ceva de spus în 
legătură cu pilele". „Spune 
repede că tu ești de-al 
casei".

Destul de frecvent, auzi 
următoarele cuvinte : „Am 
eu pe cineva", „Știu eu unul 
care poate să rezolve" sau 
mai vulgar : „Am eu o pilă". 
Să-ți povestesc un asemenea 
caz, absolut autentic, eroul 
principal fiind un amic al 
meu.

Lucra la o întreprindere 
la periferia orașului Ploiești. 
Era un bun muncitor, un 
băiat descurcăreț, motiv 
pentru care fusese ales 
secretar la sindicat și pe 
aici își pierdea vremea re- 
zolvînd treburile președinte
lui care era prezent numai 
în ziua de 24 ale lunii (zi 
de salariu). Cam în acea 
perioadă se făceau propuneri 
pentru școala de maiștri. 
Atunci a venit pentru prima 
oară la mine să pun o „pilă" 
pentru el. Deh, avea și el pe 
cineva ! „Nene, mi-a spus el, 
vreau să mă fac maistru. 
Dumneata ai relații. Pune și 
pentru mine o vorbă. Știi 
cum e cu examenele astea. 
Grele foc".

I-am explicat că n-am ce 
vorbă să pun, dar atît a in
sistat, pînă am zis : „bine". 
Sincer să fiu am și uitat de 
rugămintea lui, cînd primesc 
un telefon : „Nene, mi-ai 
făcut cel mai mare bine. Iți 
rămîn dator toată viața (m-a 
invitat la un șpriț). Sînt elev 
Ia școala de maiștri". Nu 
i-am spus că n-am suflat un 
cu vin t.

A mai trecut o vreme și 
Iar mă cheamă : „Dacă dum
neata ai pune o vorbă m-ar 
lua la o fabrică în București. 
Au locuri. Și iar i-am pro
mis. Nici prin cap nu mi-a 
trecut să intervin undeva. 
Nici nu avea sens. Doar nu 
eu repartizam maiștri în 
producție !

Era pe la ora 5 dimineața 
cînd m-am pomenit cu el 
acasă: „Tovule (acum se

Zilnic intre orele 0 — 24

emancipase) sînt bucureștean, 
te îmbraci chiar acum. Ești 
invitatul meu la „Prepeleac" 
(„Prepeleacul" e un restau
rant în pom pe la Mogoșoaia). 
N-am avut încotro și m-am 
dus. Omul se pare că se 
gindea la viitorul lui, și nu 
numai că se gîndea, ci chiar 
se pregătea pentru aceasta 
așa că a mai avut o rugă
minte Ia mine : „Nene, dau 
examen la Politehnică, pune 
tu o vorbă". Inutil să mai 
explic acum că eu nu cunosc 
pe nimeni la Politehnică.

Nu am mișcat un deget și 
totuși el a reușit la faculta
te. A avut grijă să-mi mul
țumească și să aprecieze că 
am niște relații...

Aproape 5 ani nu a mal 
fost nevoie de „intervenții; 
le" mele. în această perioada 
— de ce să nu recunosc — 
m-am interesat de el. Am 
aflat că învață bine. S-au 
apropiat examenele. A venit 
la mine din nou. De data a- 
ceasta nu mai vrea să mear
gă înapoi în fabrică, ci la 
minister. Am încercat să-l 
conving că e mai bine în fa
brică, să ai satisfacția muncii 
concrete. El, nu și nu ! Vrea, 
să lucreze la minister și încă 
la secția plan. Și, bineînțeles, 
vechea placă: .... tu, numai
tu, poți pune o vorbă pentru 
mine". Să fi vrut să fac lu
crul acesta nu știam unde sa 
„pun vorba" și nici nu cu
noșteam pe nimeni Ia minis
terul cu pricina așa că... iar 
am făcut pe mortul în 
păpușoi. După două săptă- 
mîni, victorie „pila" pusă de 
mine a fost formidabilă. A- 
micul meu a fost repartizat 
la minister și încă acolo 
unde dorea el s la secția 
plan.

Pentru el devenisem omul 
cu relații uluitoare cu toate 
că eu alergam de șase luni 
după o adeverință de ve
chime în cîmpui muncii, iar 
cînd cer o adeverință de sa
lariu tot aștept două zile. 
Ultima rugăminte a fost acum 
trei luni. Se eliberase un 
post de șef de birou și ami
cul, bunul meu amic, 
voia să ocupe el acest 
post. Deci din nou ru- 

i gămintea de a pune o vorba 
acolo unde „știu" eu. Nu 
știam nimic. Mi-a spus chiar 
că sînt două propuneri pen
tru acest post, adică doi oa
meni. Unul nu spun_ cum îl 
cheamă că mi-e prieten _ și 
el. I-am spus că am să în
cerc să fac o propunere 
(parcă de mine depindea'.). 
ca el să fie șef de birou.

In aceeași zi m-a vizitat 
și prietenul celălalt cu_ care 
trebuia primul amic să îm
partă postul. Ce m-a rugat . 
Exact același lucru. Bine
înțeles am procedat cu a- 
mindoi așa cum procedasem 
ani de-a rîndul.

După cîteva zile mă sună 
la telefon primai amic. _ „Să 
trăiești, tovarășe șef" i-am 
zis eu. „Nu că l-au pus pe 
celălalt. A avut o pilă mai 
tare", mi-a răspuns.

GH NEAGU

Prognoza 
MODEI 
de VALENTIN 
SILVESTRU

Ne-a făcut mare plăcere să 
citim într-o revistă încintă- 
toarea „Invitație la eleganță" 
a președintelui unei coope
rative regionale de îmbră
căminte. Pronosticurile sale 
în materie de vestimentație 
vizează vara viitoare și 
populația ambisexă a ținutu
lui.

Noutățile nu lipsesc — ni 
se atrage atenția de la bun 
început — prima dintre ele, 
în ordinea importanței, fiind 
că „rochiile de zi, ca ți cele 
de seară, dealtfel, își mențin 
linia puțin cambrată în talie". 
Dacă își mențin înseamnă că 
nu se înnoiesc, drept care 
chiar persoana în chestie ră- 
mîne puțin perplexă, excla- 
mînd „Curios lucru III" — 
cu trei semne — paradox din 
care vom ieși oarecum cîteva 
rînduri mai jos prin preci
zarea că „partea inferioară 
capătă tot mai pronunțat for
mă de trapez" ; este, oricum, 
un rudiment de înnoire întru
cît pînă acum vestmintele în 
cauză erau mai isoscele.

Devenite deci trapezoidale, 
și încă pronunțat, rochiile vor 
putea fi mai lesne alese „prin 
fantezia buzunarului conju
gal". Ce fel de buzunar 
adică P Dintr-o interpretare 
abuzivă ar putea reieși că e 
vorba de canguri. Totuși, un 
pasaj mai încolo, se intervine 
iar cu o utilă preciziune în 
sensul că „un loc important 
în ținuta vestimentară a fe
meilor^ îl vor ocupa fusta și 
bluza" amănunt care dacă nu 
e inedit e măcar liniștitor: ne 
face sa înțelegem că e vorba 
totuși de femeile noastre.

Să rămînem deci la această 
concluzie, lipsită de fantezie 
și sănătoasă, și să luăm act 
de previziunea, cu adevărat 
neașteptată, că în perioada 
estivală viitoare „femeile vor 
avea un decolteu adine în 
spate". Curios lucru intr-ade
văr — ca să reluăm tripla 
exclamație a autorului — dar 
e o alternativă mai lesni
cioasă decît cea oferită băr
baților, fiindcă lor li se re
comandă ritos a renunța la 
„umerii șterși" și a se purta 
„cu coama umărului pronun
țată". E o indicație istorică 
și artistică in același timp: 
Quasimodo, celebrul personaj 
al lui Victor Hugo ți Richard 
al treilea, nu mai puțin ilustra 
rigă shakespereeană aveau 
cîte un umăr mai pronunțat 
fi gloria croitorilor lor nu era, 
prin aceasta, micșorată. In vi
ziunea celui ce face reco
mandările, persoanele cu coa
mă pe umăr și decolteu adine 
în spate vor fi foarte mon
dene și nu vor avea a se te
me de a intra „în orice bar 
elegant, pentru a servi dul
ciuri ți răcoritoare".

Alte șlițuri, mined ți man
șete din suscitatul articol 
fiind mai puțin sesizante, nu 
mai insistăm în a le evoca. 
Rămînem cu satisfacția de a 
ne fi îmbogățit din punct de 
vedere al culturii vestimen
tare cu cunoștințe pe care 
altminteri n-am fi avut de 
unde le dobîndi.

Și cu certitudinea că îm- 
brăcîndu-ne conform revistei 
cu pricina, vom trăi la anul 
o vară de neuitat.

u 0 R

P.S. Uitasem de audiența 
mea cînd vine scara la mine 
Tanti Marioara, bătrinica de 
la trei. A intrat direct în 
subiect : „Nu cunoști pe ci
neva Ia Aprozar ?“. „De ce 7“ 
Nu se găsește ceapă pe tot 
bulevardul 1 Mai și... mă 
gîndeam că poate ai mata pe 
cineva... că, deh".

rămas tablou. Auzi 
să ai pilă pentru 
Dar pentru ace de 

pentru bolduri nu e 
de pilă?

Am 
colea 
ceapă, 
cusut, 
nevoie

MELE

DE-A LUNGUL
• Judecătorul: „Haide,

d-Ie avocat, curaj: uită pen
tru un moment meseria și 
jură că ai să spui adevărul și 
numai adevărul".

★
— Georgescule, știi ce e 

verbul ?
— Da, d-le profesor. Ver

bul se conjugă.
— Fie cum zici. Cîte feluri 

de conjugări avem ?
— Patru.
— Dar timpi ?
— Tot patru.
— „PLOUĂ", ce timp e ?
— Timp ploios, d-le pro

fesor.
★

• Cît costă un corset ?
— O sută de lei.
— E prea scump.
— Doamnă, ziceți așa a- 

cum, dar să vedeți cită eco
nomie o să faceți purtîndu-1 : 
cu corsetul acesta este impo
sibil să mincați.

★
• Ah, domnișoară de-ați 

ști cît vă iubesc !... Cu d-ta 
sînt sigur că am să trăiesc 
fericit pînă la moarte.

— Te-nșeli, domnule, zes
trea mea e cu mult mai mică 
decît crezi!

★
Un licean către un tînăr 

mai răsărit decît el:
— După ce ai terminat 

șapte clase ce ai făcut ?
— M-a trimis tata la Paris.
— Ai stat mult ?
— Trei ani.
— Trei ani I și ce-ai în

vățat ?
— Să fumez.

__ ★
• D-le judecător, eu nu

înțeleg de ce nimeni nu vrea 
să danseze cu mine : eu sînt 
încă tînără... Apropo i cîți ani 
îmi dați ? ,.

— Domnișoară, întîi să-mi S 
arătați actul de naștere : euB 
nu condamn fără dovezi.

(Din revista „Furnica", 1905)1

anilor!
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DEBUTUL UNEI COMPETIȚII
DE MASA

CUPA
„30 DECEMBRIE
La 16 noiembrie, în Bucu

rești, se vor întîlni finalistele 
care-și dispută la fotbal tro
feul „Cupa 30 Decembrie". 
Amănuntul nu-i deloc lipsit 
de interes mai ales că acea
stă partidă va fi urmată pînă 
la sfirșitul lunii de finalele 
celorlalte discipline : orienta
re turistică, popice, șah și te
nis de masă, cuprinse în re
gulamentul acestei întreceri, 
dedicată celei de-a XX-a ani
versări a Republicii Socialiste 
România.

La primul start, disputat cu 
aproape o lună în urmă, au 
fost chemați toți amatorii de 
sport din asociațiile întreprin
derilor și instituțiilor bucu- 
reștene. Inițiativa instituirii 
acestei competiții sportive de 
masă, aparține Consiliului lo
cal al Uniunii sindicatelor din 
București șt a fost organizată 
în colaborare cu Comitetul 
orășenesc al U.T.C. și Consi
liul orășenesc pentru cultură 
fizică și sport.

Din primele zile întrecerea 
s-a bucurat de un larg ecou, 
mai ales în rîndurile tinerilor. 
Și cum această competiție se 
află în plină desfășurare am 
socotit util, pentru informa
rea cititorilor noștri, să vă 
prezentăm opiniile, părerea 
asupra stadiului actual de 
desfășurare, chiar a celor ca
re au inițiat și organizat a- 
ceastă întrecere, respectiv a 
tovarășilor MIHAI RUSU, 
șeful secției sport a C.S.L.O.B. 
VASILE MORARIU, șeful 
secției sport a C. O. B. al 
U.T.C. și a prof. EMIL JECU 
vicepreședinte al C.O.E.F.S. 
București.

neînțeles, îndeplinirea obiec
tivului : antrenarea largă a 
amatorilor de sport într-o ac
tivitate competițională".

VASILE MORARIU t

„Organizațiile U.T.C. au a- 
rătat o îmbucurătoare recep
tivitate în momentul lansării 
inițiativei de-a organiza „Cu
pa 30 Decembrie". De la ra
ioane și pînă la nivelul orga
nizațiilor U.T.C. din uzine 
și întreprinderi s-au întocmit 
planuri comune cu sindicatul 
și asociația sportivă de des
fășurare, pe etape, a con
cursurilor. Principala sarcină 
care revine în mod firesc or- 
fanizației este aceea de a mo- 

iliza, mai ales pe tineri, să 
participe la întreceri. Și aco
lo unde acum competiția se 
desfășoară cu o largă partici
pare în întreceri sînt angre
nați peste 18 000 
și în afară de exemplele 
cunoscute — să 
marcăm interesul și preo
cuparea permanentă a orga
nizațiilor U.T.C. din raioanele 
16 Februarie, Grivița roșie ca 
și cele din construcții pentru 
această competiție. In unele 
uzine cum sînt Republica, 
E.R.B. sau Timpuri Noi s-au 
exprimat chiar păreri ca după 
finalul acestei „Cupe" orga
nizațiile U.T.C. să inițieze or
ganizarea unei competiții care 
să țină seama de specificul 
sezonului de iarnă".

Novacek, bine infiltrat printre 
apărători, înscrie din nou. 

Foto: VIOREL RABA

PE SCURT

tineri —

mai re-

Prof. EMIL JECU t

MIHAI RUSU:

„De fiecare dată cînd se a- 
propie sezonul de iarnă sîn- 
tem nevoiți să consemnăm o 
perioadă de... vacanță în acti
vitatea asociațiilor sportive. 
Și pentru a asigura continui
tate — mai cu seamă în acti
vitatea de masă — am inițiat 
„Cupa 30 Decembrie", la dis
ciplinele oarecum potrivite 
pentru acest sezon, specifice 
lunilor de toamnă și anume : 
șah, popice, tenis de masă, 
orientare turistică și fotbal. 
Ultimele două discipline se 
vor finaliza mai devreme, că
tre sfirșitul acestei luni, 
vreme ce primele trei care 
sînt organizate cu etape de 
masă (fotbalul și orientarea 
turistică au chemat în dispu
tă doar reprezentativele raio
nale, în care nu sînt angrenați 
decît sportivi neclasificați) se 
vor încheia între 15—20 de
cembrie (tenis de masă și șah) 
și la 30 decembrie întrecerile 
de popice. La ora actuală se 
desfășoară etapele pe asocia
ții — în care sînt cu
prinși aproape 30 000 de par- 
ticipanți. Acesta este, de fapt, 
cîștigul cel mai prețios al 
inițiativei noastre. De un 
deosebit ecou s-a bucu
rat competiția în marile uzi
ne bucureștene : LAROMET, 
IPROFIL București, Electro
magnetica, I.O.R., Dîmbovița, 
Uzinele de mașini grele etc. 
De altfel, la bilanțul pe 
care ni-l va oferi sfîrși- 
tul întrecerii,
consemna printr-e 
bună majoritatea asociațiilor 
sportive din București și, bi-

în

cred că vom 
prezență

„In mod practic competiția 
este organizată, după cum se 
știe, de sindicate în colabora
re cu organizațiile U. T. C. 
Evident, nu ne convine rolul 
de spectator și în consecință 
ne-am raliat organizatorilor 
sprijinindu-i în stabilirea pro
gramului competițional, asi- 
gurînd, odată cu începerea 
întrecerilor, asistența tehnică 
— un corp corespunzător de 
arbitrii — baze sportive și 
materialele necesare bunei 
desfășurări a concursurilor. In 
acest fel, printr-o colaborare 
eficientă, vom interveni și în 
viitor în dorința reușitei u- 
nor asemenea întreceri care 
vor stimula direct pasiunea ti
nerilor de-a practica sporturi
le preferate".

Nu-i vorbă, toate-s bune și 
la locul lor cum s-ar putea spu
ne. Numai că într-un fel, du
pă părerea noastră, s-a trecut 
destul de tîrziu la inițierea 
unei asemenea competiții. Și 
de aici o seamă de neajunsuri, 
întrecerea cuprinde discipline 
mult solicitate în alte compe
tiții de masă, care de altfel, 
sînt practicate de tineri din 
proprie inițiativă. Or, era fi
resc ca organizatorii să se 
gîndească și la alte sporturi. 
Crosul sau ciclocrosul — ca 
să numim numai două — sînt 
discipline uitate de ani și ani 
deși sint apreciate de către 
amatorii de sport. Așa că n-ar 
fi rău ca, în organiza
rea altor întreceri, să ne 
amintim și de disciplinele 
vitregite, care ar putea chema 
la start un număr și mai mare 
de tineri.

• Cunoscutul fotbalist englez 
Billy Wright (recordman al se
lecționărilor — 103 — din echi
pa Angliei) și fost antrenor la 
clubul Arsenal și-a exprimat re
cent intenția de a populariza în 
Marea Britanie jocul de hand
bal pe care-l găsește interesant 
și util.
• Federația internațională de 

volei a stabilit programul tur
neului olimpic, ce va avea loc 
anul viitor la Ciudad de Mexi
co. Selecționata masculină a 
României va susține primul 
meci la 15 octombrie cu Brazi
lia, urmînd să întîlnească apoi 
(pînă la 25 octombrie) în ordine 
echipele : Tunisiei, Poloniei,
R. D. Germane, Japoniei, Mexi
cului, Cehoslovaciei, V.R.S.S. și
S. V.A.

La turneul olimpic de volei 
masculin vor participa 10 echi
pe, iar la cel feminin 8 echipe. 
Turneul feminin debutează la 
13 octombrie, cu două zile îna
intea celui masculin.
• Patinoarul „23 August" din 

Capitală găzduiește astă seară 
întîlnirea internațională de ho
chei pe gheață dintre echipele 
selecționate ale României și El
veției. Partida va începe la 
ora 18.

Oaspeții au deplasat la Bucu
rești cea mai în formă echipă de 
care dispun în prezent. Din lo
tul hocheiștilor elvețieni fac 
parte Rigolet, Langnauer, Leh
mann, Aschliann și Kradolfer și 
alții jucători de culoare.

Selecționata țării noastre cu
prinde, printre alții, pe Ionescu, 
Biro, Varga, Calamar, G. Sza
bo, Pană și Stefanov.

Mîine seară, la aceeași oră, 
se va disputa meciul revanșă 
dintre cele două formații.
• O dată cu disputarea run

dei a I8-a, turneul interzonal de 
șah de la Soussa (Tunisia) a 
intrat în ultima sa parte. Pînă 
în prezent cele mai mari șanse 
de a se clasa pe primul loc are 
marele maestru danez Bent Lar-

R. VASILE

Solemnitatea înmînării de ordine ’PLANUL 

unor oameni de teatru®^

Grigore 
Consiliu-

Lu Consiliul de Stat a avut 
loc vineri solemnitatea înmînării 
de ordine ale Republicii Socia
liste România unor oameni de 
teatru.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Stat.

La solemnitate au fost pre- 
zenți, tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Con
stanța Crăciun, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, 
Geamănu — secretarul
lui de Stat, Gheorghe Stoica și 
Anton Breitenhofer — membri 
ai Consiliului de Stat, Pompiliu 
Macovei — președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Stoian — șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai conducerii Uniunii 
Scriitorilor și Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune.

Pentru activitate îndelungată în 
teatru și merite deosebite în do
meniul artei dramatice, a fost 
conferit Ordinul „Meritul Cul
tural" cl. I artiștilor poporului 
Gheorghe Storin, Aura Buzescu, 
Costache Antoniu, Gheorghe 
Calboreanu , Ion Finteșteanu, 
Alexandru Giugaru, Grigore 
Vasiliu-Birlic, Marcel Anghele-

seu, Niki Atanasiu, Radu Be- 
ligan, Stefan Ciubotărașu, Sică (A 
Alexandrescu, artiștilor emerlți w 
Marghit Koszegi și Valerian 
Valentineanu și actorului Rudolf z®» 
Chati de 
Sibiu.

Pentru 
domeniul 
acordat Ordinul „Meritul Cul
tural" cl. a Il-a, a III-a, a IV-a, 
a V-a și „Ordinul Muncij" cl. a 0 
III-a unui număr de 187 de ac
tori, regizori, directori de tea- 
tre, secretari literari, pictori Lg 
scenografi, tehnicieni de scenă.

După înmînarea distincțiilor —. 
tovarășul Chivu Stoica, în nu- 0 
mele C.C. al P.C.R., al tovară
șului Nicolae Ceaușescu perso- 
nai, al Consiliului de Stat și al ™ 
guvernului, a felicitat călduros 
pe cei decorați, urîndu-le noi 0 
succese în ridicarea artei și 
creației artistice pe culmi tot a 
mai înalte, în folosul poporului ™ 
și patriei noastre.

In numele celor distinși au 0
luat cuvîntul artiștii poporului
Sică Alexandrescu și Radu Be- —
ligan, artistul emerit Iosif Lo- W
rant Lohinszky de la Teatrul de 
Stat din Tîrgu-Mureș șl actorul 0 
Rudolf Chati de la secția ger
mană a Teatrului de Stat din 
Sibiu, care au mulțumit condu- 0 
cerii partidului și statului pen
tru înaltele distincții conferite, A 
semn al grijii șl prețuirii deo
sebite ce se acordă în țara 
noastră dezvoltării artei și sluji- 0 
torilor ei.

la Teatrul de Stat

merite deosebite 
artei dramatice în 0s-a ~

(Agerpres)

EMANAȚIE
GINDIRII COL E C T I V E

(Urmare din pag. I)

propu- 
consti- 
econo- 
contri-

plan, au con- 
din urmă, la 

spiritului de 
la instabilita-

tăți va fi, astfel, în măsu
ră să conducă, pe baza u- 
nor elemente de perspecti
vă, întreaga producție uzi
nală, să prevadă din timp 
măsurile cele mai eficien
te în vederea asigurării în
deplinirii integrale și la 
timp a indicațiilor stabilite 
prin planul de stat și, tot
odată, să asigure baza ma
terială a acestuia.

Tocmai de aceea consi
der ca deosebit de impor
tant faptul că, în viitor, 
vor spori și mai mult rolul 
și atribuțiile întreprinderi
lor (și centralelor) în ela
borarea și fundamentarea 
propunerilor de plan fă- 
cînd, prin aceasta, posibilă 
punerea- în valoare a rezer
velor existente pentru creș
terea producției și a pro
ductivității muncii sociale.

De asemenea, apreciez că 
în mod just Proiectul de Di
rective demonstrează că for
mele de centralism excesiv 
și numărul prea mare de

indicatori de 
dus, în cele 
micșorarea 
răspundere, 
tea unor indicatori și creș
terea exagerată a aparatu
lui central. Acest fenomen 
a constituit — așa cum se 
arată în document — o 
frînă în desfășurarea acti
vității creatoare a maselor 
de oameni ai

Aplicarea și în 
noastră, alături de alte 70 
unități, a unor măsuri me
nite să ducă la creșterea e- 
ficienței întregii activități 
economice, a dat, de acum, 
rezultate evidente. Uzina 
„Semănătoarea" pe trimes
trul III a.c., comparativ cu 
trimestrul I a obținut une
le rezultate satisfăcătoare 
pe linia realizării unor in
dicatori de bază ai planului 
tehnic industrial și finan
ciar al întreprinderii.

Aceasta se poate ușor 
observa din tabelul de mai 
jos :

muncii.
uzina

activitate a dat rezultate 
incontestabile și se reflectă 
pe deplin în realizările ob
ținute în primii doi ani ai 
planului cincinal. Aceasta 
demonstrează că întregul 
proces de elaborare a cin
cinalului, ca și modul în 
care se rezolvă obiectivele 
propuse, reprezintă o îm
bunătățire calitativă a sis
temului nostru de planifi
care, trecerea — pe baza 
experienței acumulate — 
la o metodă superioară de 
conducere a economiei na
ționale.

Mai mult, participarea 
celor mai buni specialiști, 
a cadrelor de economiști și 
ingineri la întocmirea ana
lizelor, studiilor și 
nerilor comisiilor, 
tuite pe ramuri ale 
miei naționale, va
bui la o fundamentare ști
ințifică a obiectivelor, la 
alegerea celor mai eficien
te căi și mijloace care să 
asigure dezvoltarea echili
brată, armonioasă și me
reu ascendentă a econo
miei noastre în viitor.

Pe lingă realizarea conti
nuității acestor procese, 
planul de perspectivă, prin 
stabilitatea pe care trebuie 
să o aibă, va avea un du
blu avantaj: pe de o parte, 
unitatea economică cunos- 
cind din timp sarcinile și 
produsele 
va avea 
prevadă 
măsurile 
zării întocmai a programu
lui de producție, iar pe de 
altă parte, asigurarea unei 
continuități a proceselor e- 
conomice va evita, în bună 
parte, asalturile în produc
ție spre sfirșitul perioade
lor de plan și va elimina, 
totodată, unele fenomene 
negative ce se manifestă 
încă în activitatea noastră 
economică.

Conducerea acestor uni-

Perioada

Denumirea indicatorilor 
(în procente față de plan)

Piod. 
marfă 

fabricată

Producti
vitatea 
muncii

Numărul 
mediu 
scriptic 

al munci- 
. torilor

Trim. 1.1967 100,7 101.9 98,8
Trim. III.1967 102 105,7 96,7
Luna oct. 1961 108,4 110,1 96

ce le va executa 
posibilitatea să 

din vreme toate 
în vederea reali-

La obținerea acestor re
zultate o contribuție însem
nată au adus-o colectivele 
de organizare științifică a 
producției și a muncii, 
care prin studiile elaborate 
și aplicate au descoperit 
importante rezerve privind 
folosirea mai rațională a 
suprafețelor de producție și 
întărirea continuă, sub toa
te aspectele ei, a discipli
nei în muncă.

Colectivul Uzinei „Semă-

nătoarea" este hotărît să 
pună în valoare, și de a- 
cum încolo, toată pricepe-, 
rea și puterea de muncă 
pentru transpunerea,: în 
viață a prevederilor pro
iectului de Directive, în 
scopul asigurării îndeplini
rii planului de producție — 
expresie a gîndirii effecti
ve, a participării la elabo
rarea și înfăptuirea lui a 
tuturor oamenilor rțțțM'cii.

Ing. ION CApAȚÎNA

MOMENT
JUBILIAR

maghiar

R. IOAN

INTERVIUL NOSTRU

Nostalgie de toamnă pe litoral

175 de ani de activitate înscrie în istoria sa Teatrul__ „___
de stat din Cluj, instituție artistică care și-a conturat de-a lungul 
anilor un înalt prestigiu în viața culturală. Prilejul e tocmai ni
merit pentru a rememora cu ajutorul tovarășului Senkâlszkv 
Endre, artist emerit, directorul Teatrului, cele mai importante 
etape din dezvoltarea instituției, referindu-ne firește la actori, 
repertoriu, spectatori și perspective.

— Așa dar, tovarășe Senkâlszky, începutul...
— începutul a fost făcut la 11 noiembrie 1792 într-o sală mică 

din centrul orașului. Teatrul de limbă maghiară din Cluj s-a 
manifestat încă de Ia înființare ca un propagator a! ideilor ilu
ministe, idei generoase îmbrățișate de o mare parte a intelec
tualității acelor timpuri. A doua perioadă în istoria teatrului 
începe în 1821. Acum pe scena teatrului clujean, cu ocazia tur
neelor întreprinse la Arad, Sibiu. Brașov, se string legăturile 
cu intelectualitatea română ; în spectacole se introduc cîntece 
și dansuri românești, iar mai tîrziu se traduc și se prezintă pie
se în limba română. în 1860 teatrul întreprinde un turneu la 
București, iar 10 ani mai tîrziu clujenii admiră trupa lui Matei 
Millo în orașul lor.

O nouă tendință apare în primele decenii ale secolului nostru: 
strădania de a dedica spectacolele teatrului, tuturor păturilor 
sociale ale vremii. Astfel au avut loc spectacole pentru tineret, 
matinee pentru muncitori. în preajma și după primul război 
mondial se joacă piese de Blaga, Eftimiu. Goga, Iorga, Mușa- 
tescu, Minulescu, Tămasi Aron, Kuncz Aladâr, Sipos Domokos, 
Kos Kăroly, Nagy Istvân.

— Ce tendințe se manifestă acum ?
După Eliberare, în istoria Teatrului se deschide o perioadă 

nouă. Acum ia ființă Teatrul maghiar de stat cu sprijinul mate
rial și ideologic al partidului și guvernului. Epoca de după Eli
berare reprezintă treapta cea mai înaltă a maturizării artistice 
și dezvoltării teatrului nostru, o epocă de înflorire a culturii 
dramatice originale în limba maghiară. Alături de valoroase 
opere ale dramaturgiei universale a fost reluată prezentarea 
unor clasici și autori contemporani români, a numeroși drama
turgi autohtoni de limbă maghiară.

MARI POSIBILITĂȚI DE CREȘTERE
A EFICIENTEI ECONOMICE

(Urmare din pag. I)

fiecare dată, jos, la întreprin
deri rolul acestor verigi re- 
dueîndu-se, în ultimă instan
ță la a fi un intermediar, în
tre noi și minister. Studiind 
această latură a viitoarei or
ganizări și avînd în vedere 
situația concretă din această 
zonă industrială a țării, exis
tența unor mari întreprinderi 
textile (la Timișoara, Arad, 
Lugoj) propun înființarea 
unei centrale industriale în- 
tr-unul din aceste orașe care 
să fie înzestrate cu un insti
tut de cercetare și proiectare. 
Astfel organizate, întreprin
derile noastre ar putea co
labora între ele eliminînd 
transporturile inutile și în
crucișate și pierderile provo
cate de acestea".

Vorbind despre rolul cen
tralelor în stabilirea unor 
planuri reale, stimulative 
pentru întreprinderile în 
subordine, tovarășul Mircea 
Nicola, șeful serviciului pla
nificare, s-a referit la nece
sitatea cooperării mai strînse 
între întreprinderile indus
triale și cele comerciale, coo
perare care pînă acum nu 
s-a desfășurat întotdeauna 
în condiții satisfăcătoare, efi
ciente. „Mai mult, trebuie să 
arăt că unitățile Ministeru
lui Comerțului Interior nu a 
realizat o suficientă prospec
tare a cerințelor populației 
sau. dacă aceasta s-a făcut, 
s-a realizat cu mari întîr- 
zieri, ajungindu-se deseori, 
în situația ca anumite pro
duse „la modă" să fie con
tractate prea tîrziu, cînd, de 
fapt, nu mai erau solicitate 
pe piață. în aceste condiții 
„soluțiile" se găseau pe loc : 
unitățile comerciale, invocînd 
diferite „motive", mai mult 
sau mai puțin justificate re
nunțau la comenzile făcute".
„Pentru îmbunătățirea siste
mului de desfacere a produ
selor, pentru mărirea opera-

tivității livrării acestora, to
varășul Mircea Nicola propu
ne ca întreprinderile indus
triale să aibă dreptul de a 
prospecta ele, direct, cerin
țele pieței și moda, lansînd, 
comerțului cu amănuntul a- 
cele produse în desene și 
poziții coloristice care sint 
solicitate de consumatori. 
Pentru înfăptuirea acestui 
deziderat, a spus vorbitorul, 
este necesar ca întreprinde
rilor să li se lase la dispozi
ție o capacitate de producție 
care, în plan, să fie inclusă 
valoric la un preț și o ren
tabilitate corespunzătoare. In 
legislația nouă, să se preci
zeze după cîte zile au dreptul 
beneficiarii să renunțe la 
marfă cerută, care dintr-un 
motiv sau altul nu a fost li
vrată la timp. Propun de a- 
semenea ca și contractele de 
livrări să se încheie pe lun
gă durată (pentru articolele 
principale), urmînd ca anual 
să se stabilească prin anexe 
articolele de modă, formă, 
pozițiile coloristice sau dese
nul cerut".

Contlnuînd această idee

de o deosebită importanță 
pentru întreprinderile din in
dustria ușoară, șeful servi
ciului de aprovizionare. Du
mitru Tofan, s-a referit la 
contractele cu furnizorii de 
materii prime.

„Consider că este absolut 
necesar ca toate contractele 
economice să se încheie din 
timp, nu cu 5—6 zile înainte 
de începerea trimestrului așa 
cum se procedează acum — 
lucru care nu-1 pot considera 
decît dăunător realizării rit
mice a sarcinilor de 
toate secțiile".

Propunerile bogate 
crete, conjugate cu 
mentul fiecărui vorbitor 
parte, de a contribui la în
făptuirea lor, dovedesc o 
dată mai mult dorința unani
mă a acestui harnic colectiv 
de a transforma inițiativa lor 
creatoare în rezultate econo
mice maxime. Acest lucru 
reiese, de altfel cu vădită 
claritate, din conținutul tele
gramei adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care, printre 
altele se spune :

plan în

și con- 
angaj a- 

în

„Activul de partid al întreprinderii „Industria lînii" din 
Timișoara, studiind și dezbătînd documentele Plenarei, își 
exprimă încrederea deplină și totala adeziune față de 
măsurile preconizate pentru dezvoltarea continuă a eco
nomiei naționale și înflorirea patriei socialiste. Conștienți 
de însemnătatea covîrșitoare pe care o au pentru întregul 
nostru popor măsurile preconizate in documentele Ple
narei, asigurăm conducerea partidului că vom depune 
toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin, 
întîmpinînd Conferința Națională a Partidului, cu noi și 
înseninate succese în muncă.

Aplicînd cu fermitate indicațiile conducerii partidului 
privind dezvoltarea multilaterală a industriei ușoare, vom 
munci neobosit în vederea ridicării pe o treaptă superioară 
a activității economice, pentru a da viață politicii înțe
lepte a partidului, politică consacrată prosperității patriei 
și bunăstării poporului român".

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE SE ÎNNOBILEAZĂ valea
(Urmare din pag. I)

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" Sala Comedia „Oameni 
și șoareci ora 19,30 ; Sala Stu
dio „Regina de Navara ora 16 ; 
Opera Română „Bărbierul din 
Sevilla ora 19,30 ; Teatrul de 
stat de operetă „Prințesa circu
lui ora 19,30; Sala Palatului, 
Concert al formației Sincron 
ora 19 ; Teatrul de Comedie 
„Rinocerii" ora 20 ; Teatrul Lu
cia Sturdza Bulandra, sala din 
b-dul Schitu Măgureanu Cazul 
Oppenheimer ora 20 ; Sala Stu
dio „Sftntul Mitică blajinu" ora 
20 ; Studioul institutului de ar
tă teatrală și cinematografică 
I. L. Caragiale „Ulciorul sfărî- 
mat; Cîntăreața Cheală, ora 
20 ; Teatrul Țăndărică „Ileana 
Sînziana" ora 17 ; Teatrul Giu
lești (în sala Teatrului Evreiesc 
de Stat), „Omul care a văzut 
moartea" ora 19,30 ; Teatrul „C. 
I. Nottara" — „Lovitura" — ora 
19,30 ; Sala Studio, „Cînd luna 
e albastră", ora 20.

O FATA FERICITA
rulează la Patria (orele 9,30 ; 
14; 16,30; 19; 21,30), Luceafă
rul (orele 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), București (o- 
rele 8; 10; 12,15; 14.30; 16,45; 
19; 21,15).

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

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Republica 
8,30; 10,30; ' "
19,15; 21,30), 
9,15; u" 
20,45).

SINBAD MARINARUL
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Fero
viar (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30), Excelsior (orele 8; 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 20,45).

ie 9; 
20,45), 
13,30;

(orele
12,45; 14,45; 17;
Capitol (orele 

11,30; 13,45; 16,15; 18,30;

SFIDAREA
rulează la Central (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Giulești (orele 15; 
17 ; 19 ; 21,45).

CEAPAEV 
rulează 
9,15—16 
20,45).

VESELIE 
rulează 
13,45; 16; 18.30; 21).

MARAȘEȘTI... 50 DE ANI 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 
MICII ÎNOTĂTORI 
TINA TĂCUTĂ — 
PASĂRE
MERE

rulează
9—21 în

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
rulează la Munca (orele 14; 
16.15; 18,30; 20,45).

PROSTĂNACUL
rulează la Dacia (orele 8— 
20,45 în continuare). Miorița 
(orele 9: 11.15: 13,30; 15,45: 
18,15; 20,45), Floreasca (orele 
9: 11,30: 14: 16,15: 18.45; 21).

PESCUITORII DIN
LOUISIANA

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

AMPRENTA
rulează la Buzești (orele 14; 
16.15; 18,30: 20.45)

POVESTEA TARULUI SALTAN

la Lumina (orele 
în continuare 18,30;

LA ACAPULCO 
la Doina (orele 11,30;

9
- MLAȘ- 
STÎRCUL, 

REPTILA — EFE-

la Timpuri Noi (orele 
continuare).

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

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Bucegi (orele 9—13 
în continuare : 16; 18,15;
20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

SPARTACUS — ambele serii 
rulează la Unirea (orele 10 ; 
16; 19,30).

CINE CĂLĂREȘTE 
UN TIGRU î

rulează la Flacăra (orele 16,30 
—20,45 în continuare, ora
14.30 filmul ANIMALELE), 
Volga (orele 9,30—14 în con
tinuare : 16,15: 18,30; 20,45).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Popular (orele 15; 
18; 21).

SORA CEA MARE
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

SUS MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI I

rulează la Vitan (orele 14,30; 
—20,30 în continuare).
PASĂREA PHONIX

rulează la Arta (orele 9—14,30 
în continuare 17,30; 20,15).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD

‘ rulează la Moșilor
16,15; 18,30; 20,45), 
(orele 10,30; 15.30;

CĂUTĂTORII DE AUR 
DIN ARKANSAS

rulează la Cosmos (orele
20.30 în continuare).

SINGUR PE LUME
rulează la Viitorul (orele a 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). W

JANDARMUL LA NEW YORK
rulează la Colentina (orele _
14,15; 16,15; 18,15; 20,30). 0

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Rahova (orele
15,30; 18; 20,30). 0

FARAONUL
rulează la Lira (orele 15; 19).

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 0 
JESSIE

rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20). 0

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 W 
MARI

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

14;(orele
Progresul 

18,; 20,30)

14—

18,00 — Pentru noi, femeile ;
18,30 — La șase pași de o ex- A 
cursie. (Emisiune-concurs pen- ” 
tru tineretul școlar) ; 19,30 — 
Telejurnalul de seară ; Agenda
dv. ; 19,50 — Buletinul meteoro- W 
logic ; 20,00 — Tele-enciclope- 
dia ; 21,00 — Film serial : „Eva- 
datul ; 21,50 — Cîntă Enrico &S
Macias ; 22,55 — Telejurnalul
de noapte ; 23,05 — Telesport

de la „preparații", începînd 
din august am intrat în probe 
tehnologice. Mina este pregă
tită pentru producție.

Dar pînă a ajunge aici ? 
Cîte eforturi, cite emoții... 
Oamenii erau noi, unii cu 
experiență, alții fără. Trebuiau 
create brigăzi omogene în 
care fiecare să-și găsească 
locul potrivit.

— Cînd am preluat mina, 
continuă omul cu rigla, ingi
nerul Mihăilescu era la „con
strucții". Să facem treabă 
bună, ne-am zis amîndoi. Căi 
de transport, stații de aeraj, 
camere subterane, rețele de 
aer comprimat. Mare necaz 
am avut cu viiturile de apă. 
Nu se putea înainta. Pur și 
simplu eram inundați. Ne 
trebuia încă o pompă. Am 
adus-o de la Ostra și am mers 
mai departe. Scoatem acum 
cîte 200 tone minereu.

Adus din adîncuri, mine
reul descoperă deodată lu
mina, miraculoasa ei beatitu
dine. Cine bănuiește oare ce 
prefaceri uluitoare se petrec 
în clipele acelea unice în bul
gării colțuroși, imobili ? Și 
dacă în acele clipe unice 
cineva ar avea curiozitatea să 
surprindă „viața" cristalelor, 
ar descoperi poate niște me
tafore demne de mari emoții. 
De aici începe drumul său

lung și complicat. Dar ceea 
ce se întîmplă cu minereul 
jos, la flotație, capătă sens 
decisiv pentru viitoarea-i me
tamorfoză.

★
Sfărîmat, purtat pe benzi 

rostogolit peste 
cupe și cilindri, „muntele 
învins" devine o pastă banală 
lipsită de importanță la prima 
vedere. Și pentru că această 
pastă nu trebuie să fie oricum 
de luni de zile, zeci de pre
paratori, celulari, maiștri, 
ingineri experimentează, fac 
probe. Pentru fiecare dintre 
ei „probe" înseamnă încercări 
repetate, căutări, semne de 
întrebare.

Iți amintești, Ion Oargă ? 
Erai în schimb cu Rogojan, 
voi doi, maiștri și ceilalți, 
puțin mai tineri ca voi, „bo
bocii" de la Tarnița. Și ai 
auzit deodată un zgomot ne
obișnuit la moara cu bile.

— Putea să se întîmple un 
accident. L-am chemat pe 
Rogojan. Știam ce-i înăuntru 
la tambur. Și am oprit moara. 
Erau sărite niște bare. Și 
le-am înlocuit. Atît.

Cite nopți n-ai dormit 
Mihai Enescu, dumneata, șe
ful flotației, „omul cu rețete"? 
Mi-ai vorbit în ziua aceea de 
reactivi minimi, de dozarea 
cu acizi, de procente de umi
ditate și aveai palmele înne
grite de cupru: erai la sfîrși-

kilometrice, 
cupe și

tul unei zile agităte și totuși 
ți-am bănuit pasiunea, dărui
rea ce-ți vibrau ființa, fără de 
care meseria nu-și arăta nici
odată caratele.

★
Timpul lucrează foarte gră

bit în această localitate. Peste 
două luni întregul complex 
minier va intra în prima fază 
de producție. Probele ce se 
execută acum nu lasă loc în
doielilor. De aici vor pleca 
anual mii de tone de minereu 
cuprifer ce va rivaliza cu cel 
de la Ostra. Concomitent 
geologii își continuă exploră
rile. La Tonigărești, la Dealul 
Negru, la Prașca. Filonul ce 
străbate Carpații orientali 
trebuie identificat și captat. 
Descoperirile viitoare vor per
mite dublarea capacității ac
tuale de extracție și prelucrare.

Ceea ce se întîmplă acum 
la Fundul Moldovei nu stă 
de loc sub semnul spectacu
losului. Deocamdată. Pentru 
că marile mutații se produc 
mai greu. Niște oameni, în 
munții din nordul țării, pregă
tesc industrializarea unui mi
nereu neferos. Nimic mai 
simplu pentru noi, cei obiș- 
nuiți cu dimensiunile șantiere
lor, cu masivitatea barajelor, 
cu impunătoarea geometrie 
urbană.

Dar mîine...

ION BELDEANU



Ieri ia sediul F.A.O. s-a inaugurat

„Sala România"
ROMA. 10. — Corespon

dentul Agerpres, N. Puicea 
transmite : La sediul din Ro
ma al Organizației Națiuni
lor Unite pentru alimentație 
ți agricultură (F.A.O.) a fost 
inaugurată „Sala România", 
care va servi activității de 
presă din cadrul F.A.O., în- 
tîlnirilor între ziariști și șefi 
de delegații și conferințelor 
de presă. Sala, amenajată la 
inițiativa guvernului român, 
este mobilată cu elemente în 
stil popular românesc.

La inaugurare au participat 
șefi ți membri ai delegațiilor

care iau parte la lucrările 
conferinței F.A.O. Directorul 
F.A.O., B. R. Sen, a vorbit 
despre realizările României 
pe care a avut prilejul să le 
cunoască în urma vizitelor 
făcute in țara noastră și des
pre contribuția României la 
activitatea F.A.O. In răspun
sul său, prof. dr. Nicolae Gio- 
san, șeful delegației române, 
și-a exprimat speranța că a- 
cest „salon al presei" va fi 
un cadru plăcut pentru acti
vitatea nobilă a ziariștilor, de 
propagare a ideilor păcii și 
prieteniei între popoare.

Situația din Orientul Apropiat in dezbaterea 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 10 — Trimisul special Agerpres, R. CAPLESCU, 
transmite: Consiliul de Securitate s-a întrunit joi după amiază 
pentru a discuta, la cererea R.A.U., situația creată în Orientul 
Apropiat ca urmare a operațiunilor militare din luna iunie a.c., 
respectiv continuarea ocupării de către trupele izraeliene a unor 
teritorii arabe. în fața Consiliului se află două proiecte de rezolu
ție : unul avînd drept autor India, Mali, Nigeria, iar celălalt apar-
ținînd S.U.A.
La dezbateri au fost invitați să 

ia parte fără drept de vot repre
zentanții R.A.U., Izraelului și 
Iordaniei. înainte de a se trece la 
examinarea propriu-zisă a pro
blemei, reprezentantul S.U.A., 
Arthur Goldberg, a propus ca 
imediat după expunerea punctu
lui de vedere al R.A.U., Consi
liul sa asculte punctul de ve
dere al Izraelului, deși pe lista 
înscrierilor la cuvînt această ța
ră figura pe locul șapte. Pusă la 
vot, propunerea americană a fost 
respinsă, neîntrunind decît 8 
voturi în timp ce 7 țări s-au 
obținut. (Majoritatea necesară, de 
două treimi, era de nouă voturi). 
Fiind nemulțumit de rezultatul 
votului, care stabilea ordinea lu
ărilor de cuvînt, reprezentantul 
Izraelului, Abba Eban a declarat 
că nu va mai lua cuvîntul în șe
dința Consiliului de Securitate.

S-a dat apoi cuvîntul ministru
lui de externe al R.A.U., Mah
moud Riad, care a declarat că 
atît din dezbaterile sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale 
din vara trecută, cît și din dezba
terile sesiunii actuale ordinare a 
reieșit un larg consens față de 
principiul inadmisibilității ocupă
rii militare a unei părți din te
ritoriul unui stat de către alt 
stat. Aceste deliberări au dezvă
luit totodată preocuparea unei 
serii de delegații asupra situației 
generale din regiunea Orientului 
Mijlociu. Apreciind că această 
preocupare este justificată, vor
bitorul a subliniat că „popoarele 
din această parte a lumii nu 
pot în nici un caz trage vreun 
folos de pe urma stării de război 
și încordării".

Afirmînd că țările arabe caută o 
soluție pașnică, el a spus că po
trivit părerii acestor țări, piatra 
unghiulară a unei Goluții politice 
este „retragerea imediată și ne
condiționată" a trupelor izrae
liene pe pozițiile ocupate înainte 
de 5 iunie a.c. El a proclamat 
atașamentul țării sale față de 
principiile acordurilor de armis
tițiu din 1948, și în primul rînd 
nerecurgerea la forță, dreptul fie

cărei părți la securitate, și a ce
rut Consiliului să deschidă un 
drum care să restabilească condi
țiile normale în Orientul Apropi
at.

Reprezentantul Indiei, G. Par- 
thasarathi, care a urmat la cu
vînt, s-a referit pe larg la con
sultările intense care în ultimele 
trei săptămmi au avut loc între 
membrii Consiliului de Secu
ritate în legătură cu cea mai in
dicată formulă de reglementare 
a problemei.

Argumente similare a folo
sit și reprezentantul Nigeriei, 
S. O. Adebo. Proiectul nostru, 
a spus vorbitorul, nu susține re
tragerea necondiționată și fără 
întîrziere a trupelor izraeliene, 
așa cum cere R.A.U., el nu sus
ține convorbiri bilaterale imedia
te, așa cum cere Izraelul, pentru 
simplul motiv că am socotit a- 
semenea prevederi și nerealiza
bile și inacceptabile.

Nu putem trăi cu speranța că 
punctele de vedere ireconciliabi
le se vor împăca pînă la urmă 
de la sine — a continuat el — 
trebuie să avem curajul să spu
nem părților că dacă nu sîut 
dispuse la concesii reciproce, în 
dorința de a vedea instaurindu- 
se pacea, aceasta nu va putea fi 
înfăptuită.

După o scurtă pauză, în conti
nuarea dezbaterilor a luat cu
vîntul V. Kuznețov, prim locțiitor 
al ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., care a respins pro
iectul de rezoluție american și 
a sprijini în schimb proiectul de 
rezoluție prezentat de India, 
Mali și Nigeria, cu condiția, a 
spus el, ca acesta să fie acceptat 
de către arabi.

Reprezentantul Marii Britanii, 
lordul Caradon, a menționat ca 
interesant cuvîntul rostit de re
prezentantul Nigeriei și și-a ex
primat intenția de a studia pro
punerile făcute de acesta consi- 
derîndu-le utile în vederea reali
zării unui progres pe calea găsi
rii unei soluții acceptabile.

Sprijinind propriul proiect, re
prezentantul american Arthur

Goldberg, a declarat că acesta ar 
fi menit să ofere o bază de con
ciliere și a făcut apel la ceea ce 
a denumit „un spirit de mode
rație și mărinimie".

în cuvîntul său, reprezentan
tul Etiopiei, E. Makonnen, a 
sprijinit proiectul de rezoluție 
prezentat de India, Nigeria și 
Mali și a cerut Consiliului de 
Securitate să acorde reprezentan
tului special al secretarului ge
neral al O.N.U., care ar urma să 
fie numit pentru a participa la 
eventuale tratative dintre Iz- 
rael și țările arabe, toate șansele 
în vederea reușitei misiunii sale.

Reprezentantul canadian, Geor
ge Ignatieff, a sprijinit proiec
tul de rezoluție american apre- 
ciindu-1 ca mai „echilibrat" și 
a subliniat necesitatea ca man
datul care ar urma să fie acor
dat reprezentantului special al 
secretarului general al O.N.U. „să 
comporte obligații echitabile pen
tru toate părțile".

Reprezentantul Danemarcei, 
Otto Borch, a subliniat că orice 
hotărâre a Consiliului de Securita
te „trebuie să fie practică și con
ciliantă", să ducă la slăbirea ten
siunii și spre o soluție permanentă 
în Orientul Apropiat. El a decla
rat că trupele izraeliene trebuie 
să fie retrase din teritoriile arabe 
ocupate, exprimîndu-și adeziunea 
la ideea că acțiunile militare nu 
trebuie să fie materializate prin 
cucerirea de teritorii.

Aceeași idee a fost subliniată 
și de reprezentantul Franței, Ar
mand Berard, care a declarat că 
situația actuală confirmă faptul 
că războiul nu poate să ducă la 
soluționarea problemelor, ci nu
mai o soluție politică, neimpusă 
prin forță poate „să permită de 
a trăi unul lîngă altul, popoarelor 
care doresc să conlocuiască și, în 
cele din urmă, să ajungă la o în
țelegere". E] a reafirmat că 
Franța consideră retragerea tru
pelor izraeliene ca fiind nece
sară pentru a se permite o regle
mentare a problemelor.

Reprezentantul Japoniei, Senjin 
Tsuruoka, a menționat că, după 
părerea sa, ambele proiecte de 
rezoluție, supuse Consiliului de 
Securitate, prezintă „anumite ele
mente similare".

După intervenția reprezentan
tului Argentinei, ședința Consi
liului de Securitate a fost ridi
cată, următoarea fiind stabilită 
pentru luni, ora 15,30 Gmt.

Criza din Aden
F. N. E. cere din nou recunoașterea 

sa de către Anglia

Saif Dhalee, președintele Comitetului Politic al Frontului 
Național de Eliberare din Arabia de sud (F.N.E.), a ținut o con
ferință de presă în care a precizat că, începînd de vineri, F.N.E. 
se consideră pe deplin răspunzător de viața și bunurile tuturor 
cetățenilor, precum și a civililor străini aflați în prezent în 
Arabia de sud. El a precizat că F.N.E. se opune raidurilor 
britanice împotriva oricăror forța arabe, inclusiv FLOSY.

Dhalee a anunțat apoi că a fost constituită delegația Frontului 
Național de Eliberare care să participe la negocierile cu Marea 
Britanic în legătură cu apropiata proclamare a independenței 
teritoriilor sud-arabice și a cerut din nou Angliei să facă o 
declarație publică de recunoaștere a F.N.E. drept singurul repre
zentant legitim al popoarelor sud-arabice.

Siria respinge 
declarațiile 
lui Hussein

Postul de radio Damaso — 
relatează France Presse — a 
difuzat vineri seara un co
municat în care, referindu-se la 
declarațiile făcute de regele 
Iordaniei, Hussein, in Statele 
Unite, în legătură cu criza din 
Orientul Mijlociu contestă drep
tul acestuia de a vorbi in 
numele Siriei.

în comunicat se precizează că 
atitudinea Siriei față de conflic
tul izraeliano-arab este cea 
cunoscută din declarația publi
cată la încheierea lucrărilor 
celui de-al 9-lea congres extra
ordinar al partidului Baas, in 
care se afirmă că lupta armată 
este singura cale de lichidare a 
urmărilor conflictului.

Din noii 
Mike

Hoare >
Au fost destui care au 

considerat luptele din Ni
geria drept un război de 
operetă, cu împușcături 
sporadice și cu o linie 
de front imperceptibilă. 
Primele săptămîni au creat 
chiar impresia că princi
palul cimp de luptă va fi 
cel al undelor radiofonice. 
Minimalizările au suferit, 
însă, o tragică desmințire. 
Luptele au costat viața a 
cel puțin 50 000 de oameni 
<s-ar putea să fie necesară 
mărirea cifrei pentru a co
respunde cu exactitate reali
tății). Pagubele materiale 
ating proporții uluitoare, un 
bilanț ulterior dezvăluind în
treaga gravitate a situației.

Conflictul nigerian nu a 
atins încă stadiul final și 
probabil că drama va conti
nua să fie jucată pentru că 
puternice interese acționează 
din culise. Biafra secesionis
tă (pe care unii refuzau s-o 
asemuiască cu Katanga lui 
Chombe, dar evenimentele 
i-au contrazis) găsește un 
sprijin substanțial în cercuri 
financiare ce preferă anoni
matul. Baronul von Oppen
heim, mort în avionul pră
bușit lingă Lagos, avea rolul 
unui intermediar care a pre
ferat să se ascundă sub un 
banal nume : „dl. Smith". li
nele legături au fost dezvă
luite, urmele conducînd deo
camdată spre Lisabona. în- 
tr-un interviu acordat ziaru
lui NEW YORK TIMES, Go- 
won semnala că Portugalia 
aprovizionează Biafra cu 
arme șl mercenari. O încăr
cătură de 11 000 puști și tone 
de muniții, provenite din 
Portugalia, a fost intercep
tată de marina federală. Din 
JEUNE AFRIQUE aflăm că 
Lisabona găzduiește și un 
„birou de informații" al 
Biafrei.

Intr-un moment în care 
situația lui Ojukwu nu este 
deloc strălucită (deși „Vocea 
Biafrei" pomenește mereu de 
ofensive și contraofensive), 
a apărut pe scena nigeriană 
și colonelul Mike Hoare. Nu
mele lui este cunoscut din 
Congo. Face parte din a- 
ceeași familie de aventurieri 
cu Bob Denard și Jean 
Schramme. A condus detașa
mentele de mercenari provo- 
cînd vărsări de sînge pe care 
congolezii nu le pot uita 
Chombe l-a apreciat însă a- 
tunci cind cota acțiunilor Iui 
a început să scadă datorită 
eșecurilor, Mike Hoare l-a 
abandonat. Reapariția colo
nelului in Nigeria poate să 
mire : Ojukwu nu reprezintă 
o afacere sigură. Totuși, 
Hoare a acceptat să recru
teze mercenari pentru Bia
fra. în urmă cu cîteva zile 
el ar fi avut o întîlnire cu 
Ojukwu la Port-Harcourt. 
Hoare, care era însoțit de un 
francez a cărui identitate 
n-a fost precizată, intențio
nează să-i asigure lui Ojuk
wu mercenari în vederea 
recuceririi orașului Enugu.

Nu-i prima oară cînd se 
menționează prezența unor 
aventurieri din categoria 
„îngrozitorilor", în rîndurile 
biafreze. Dacă informațiile 
care au ca principală sursă 
Lagosul se vor adeveri a- 
tunci, fără îndoială, în 
conflictul nigerian va inter
veni un element nou, agra
vant.

M. RAMURA

Demonstrație studen

țească la Sorbona
• ÎN FAȚA vechii clădiri a Universității din Sorbona a avut 

loc o demonstrație în cursul căreia mii de studenți au protestat 
împotriva reducerii numărului de candidați admiși în anul I la 
diferitele facultăți ale acestei renumite universități. Numărul 
insuficient de săli de cursuri a determinat rectoratul să reducă 
anul acesta locurile rezervate noilor studenți. Rectorul Univer
sității din Sorbona a declarat că „Universitatea din Paris trece 
printr-una din cele mai grele perioade ale existenței sale".

După cum s-a mai anunțat, proiectul construirii unor noi clă
diri ale universității din Sorbona, întocmit acum șase ani, nu a 
putut fi pus în practică pînă în prezent din lipsă de fonduri.

„Surveyor-6“ a aselenizat lin
Sonda spațială americană „Surveyor-6“ a aselenizat lin la 

01,011, G.M.T. deși tehnicienii Administrației naționale pen
tru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) manifestau anumite îndoieli Jn legătură cu reușita 
acestei experiențe din cauza configurației foarte accidentale
a zonei „Sinus medii", unde 
cialiștii de la Laboratorul de 
dena consideră că operația 
planului de zbor prevăzut.

Sonda lunară americană s-a 
apropiat de Lună cu o viteză 
de peste 9 500 kilometri pe 
oră. Retrorachetele au intrat 
în funcțiune cu 3 minute 
înainte ca ea să atingă solul 
lunar, reducind această viteză 
pînă la 16 kilometri la oră. 
„Surveyor-6“ a „căzut" lin la 
aproximativ 5 km. de punc
tul prevăzut. Sonda lunară 
este înzestrată cu o cameră de 
luat vederi și cu un mic la
borator, care va analiza solul 
lunar printr-un sistem de 
bombardare cu radiații.

„Surveyor-6“, lansat de la 
Cape Kennedy la 7 noiembrie 
este cea de-a patra sondă spa
țială americană care a atins 
lin suprafața satelitului na
tural al Pămîntului. Misiunea 
sa este în parte asemănătoare 
celei a lui „Surveyor-5“, care 
a ajuns lin pe suprafața Lunii

a aselenizat „Surveyor-6“. Spe- 
propulsie cu reacție din Pasa- 
s-a desfășurat totuși conform

la 10 septembrie 1967 și care 
a efectuat o analiză a solului 
lunar. Rezultatul a fost foarte 
important, mai ales că a fost 
descoperită o rocă identică cu 
cea de bazalt.

Aselenizarea lină, care a 
fost realizată pentru prima 
oară de Uniunea Sovietică la 
3 februarie 1966, devine așa
dar o operație de rutină.

Primele fotografii transmise 
pe Pămînt de camera de luat 
vederi a sondei lunare ameri
cane „Șurveyor-6". după asele
nizarea lină efectuată joi seara, 
sînt excelente. Specialiștii 
N.A.S.A. au declarat că una 
dintre ele reprezintă un teren 
abrupt și prezintă un fel de fa
leză la o distantă de aproxima
tiv 1 500 metri de aparat. O altă 
imagine transmisă reprezintă 
niște depresiuni care n-au fost 
încă interpretate de către cer
cetător.

note de drum

ANKARA—
VEDERE PANORAMICĂ

(Urmare din pag. 1) 

ta tradițională. Singura trăsă
tură comună le este tehnica, 
care și-a virît „coada" ei de 
cupru spre vîrful minaretelor 
sau spre acoperiș, instalind 
acolo în locul hogei, mult 
mai comod, niște difuzoare, 
din care duhovnicul își revar
să la orele de rit, chemarea 
la rugăciune.

Cartierul a fost trasat cu 
rigla, străzile, principale sînt 
largi și rapide. Se circulă 
destul de intens, cu toa
te că în centrul comercial, 
tumultul străzii este mult 
mai intens. Șoferilor li se 
oferă, acolo din plin posibili
tatea să-și arate măiestria 
Se zice că aceștia „stau 
cu un picior pe accele

rator și cu două pe fri- 
nă". Mașinile, mai toate 
pocnite și cîrpite, te previn 
ce înseamnă aici graba, iar 
pietonii răsar ca din pămînt 
in fața parbrizelor, tîrîndu-și 
agale pașii și rămînînd indife
renți la clacsoanele insistente 
ale mașinilor. N-au măcar cu
riozitatea să-i vadă pe cei 
ce-i apostrofează. Se circulă 
„după ureche". Nici o indi
cație de traversare, nici un 
semnalizator Cunoscutele 
semne convenționale de cir
culație, presărate prin oraș, 
au rolul de a-i face pe con
ducătorii auto să procedeze 
invers. Astfel, la „parcarea 
interzisă" ai să găsești parca
te cele mai multe mașini (e 
mai liber, zice-se I). Se par
chează unde e loc : pe dreap
ta, pe stingă, pe stradă, pe

trotuar. In centrul orașului un 
semafor orb, pare impresionat 
de propria-i neputință.

Din cind in cînd, cite un 
agent de circulație, preocu
pat, parcă, mai mult de pro- 
pria-i ținută decît de ce se 
întîmplă în jur, este excepția 
ce confirmă regula. Iată u- 
nul. Fluieră. Toată circulația 
de pe cele cinci artere se în
trerupe. In jur priviri curioa
se. Polițistul își servește im
pasibil oranjada. Mașina în 
care fac acest tur de orizont 
este oprită in apropiere. În
soțitorul meu scoate capul pe 
geam și-i spune ceva pe tur 
cește. Savuratul licorii se în 
trempe brusc, un șuierat 
scurt, un salut, o rotire de 
„baghetă" și pornim. Numai 
noi, bineînțeles. Ceilalți aș
teaptă, iar „dirijorul" își con-

• LA EPINAY SUR SEINE a 
avut loc zilele acestea o confe
rință internațională a Comite
telor grecești din străinătate, 
care luptă împotriva dictaturii. 
Această conferință a reunit 54 
de delegați din Statele Unite, 
Canada. Anglia, Belgia, R. F. a 
Germaniei, Elveției. Austria, 
Italia, Danemarca. Suedia. Nor
vegia. Olanda, Cipru. Franța. 
Toate aceste comitete au fost 
create a doua zi după lovitura 
de stat militară din 21 aprilie 
de către personalități aparținînd 
diferitelor organizații politice și 
de reprezentanți ai principale
lor asociații culturale, studen
țești și de muncitori.

• LA VEENA a avut Ioc un 
miting împotriva terorii in
staurate de guvernul militar 
din Grecia la care a luat cu
vîntul Bruno Pitterman, 
președintele fracțiunii par
lamentare a Partidului So
cialist din Austria.

Participanțll la miting au 
adresat regelui Constantin 
și guvernului militar grec, 
telegrame de protest împo
triva arestării cetățenilor 
democrați greci, cerînd eli
berarea acestora.

• Cornelia Mănescu, președintele Adunării Generale a O.N.U., a 
oferit joi seara un dineu în cinstea șefilor delegațiilor țărilor lati- 
no-americane prezente la actuala sesiune.

Vineri Comeliu Mănescu a avut o întrevedere cu U Thant, se
cretarul general al O.N.U. Au fost discutate o serie de probleme 
aflate în prezent in fața Adunării Generale.

® ARESTAREA liderului ci
priot turc, Rauf Denktash, de 
către autoritățile de la Nicosia 
are un caracter politic, căci 
este de natură să agraveze și 
mai mult încordarea politică 
dintre cele două comunități ci
priote, a declarat vineri în Par
lamentul Turciei, ministrul de 
externe, Sabri Caglayangil. El 
a menționat că Denktash a ple
cat în insulă la sfîrșitul lunii 
octombrie fără știrea guvernu
lui din Ankara. Guvernul turc 
— a precizat ministrul de ex
terne — continuă demersurile 
pentru eliberarea acestuia din 
închisoare.
• LA VARȘOVIA a sosit o 

delegație condusă de prof. dr. 
Aurel Moga, ministrul sănătății 
și prevederilor sociale al Repu
blicii Socialiste România, care, 
Ia invitația ministrului sănătății 
și asistenței sociale al Poloniei, 
va face o vizită în această țară.

La aeroport, delegația a fost 
intimpinată de Jerzy Sztachel- 
ski, ministrul sănătății și asis
tenței sociale al R.P. Polone.

O GUVERNUL japonez a fă
cut cunoscut că Statele Unite 
au hotărît să refuze o copie de 
16 milimetri a filmului istoric- 
documentar luat imediat după 
bombardarea orașelor Hiroșima 
și Nagasaki și confiscat de au
toritățile militare americane de

ocupație. Filmul, a cărui înapo
iere este o urmare a insistențe
lor Japoniei și care înfățișează 
suferințele a mii de victime ale 
bombardamentelor atomice din 
1945, nu va fl, potrivit unor 
cercuri bine informate, prezen
tat în public.

© IVAN BAȘEV, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Bulga
ria, a oferit vineri un dejun cu 
ocazia plecării definitive din 
Bulgaria a ambasadorului Româ
niei Ia Sofia, Ion Beldean.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

« SOCIETATEA de Cruce 
Roșie a R.P.D. Coreene a trimis 
societății corespunzătoare din 
Japonia o telegramă în care se 
pronunță în favoarea reîncepe
rii fără întîrziere a convorbiri
lor referitoare la acordul de re
patriere a cetățenilor coreeni 
din Japonia. în scopul soluțio
nării grabnice a acestei proble
me, societatea de Cruce Roșie 
din R.P.D. Coreeană a acceptat 
propunerea Crucii Roșii japo
neze de a relua convorbirile în 
capitala Ceylonului, Colombo; 
la rîndul său, Crucea Roșie din 
R.P.D. Coreeană a propus ca 
data începerii convorbirilor să 
fie cît mai apropiată.

© FAMILIA Kennedy a hotărît să doneze avionul personal al 
președintelui Kennedy, denumit „Caroline", Institutului Smith
sonian. Ceremonia va avea loc la 17 noiembrie la aeroportul 
național din Washington. La bordul acestui aparat, John F. 
Kennedy a parcurs 250 000 de mile în timpul campaniei electo
rale din anul 1960. După alegerea lui John Kennedy în funcția 
de președinte, Joseph Kennedy, tatăl fostului președinte ameri
can, i-a dăruit acest aparat.

Un purtător de cuvînt al Institutului a declarat că avionul va 
fi așezat alături de „The sacred Cow", avion care a aparținut 
lui Franklin Roosevelt. Ambele aparate vor fi apoi expuse în- 
tr-un muzeu național de aviație și cosmos, care urmează să fie 
organizat.

• •••••••••• •••••©••••• •••••••••••
înțelegînd Impasul în 

care a intrat Administra
ția Johnson, ca urmare a 
războiului nepopular din 
Vietnam, republicanii în
cearcă să cîștige teren în 
opinia publică pronunțîn- 
du-se cu mai multă hotă- 
rîre pentru „o politică 
independentă" în această 
privință. „Ulii" n-au 
schimbat tonul, dar des
tui lideri republicani se 
simt tentați să se traves
tească in „porumbei". Au 
fost încurajați și de 
rezultatele sondajelor 
Gallup : Nixon l-a învins

cu greu numirea din par
tea republicanilor. Rezul
tatele sondajelor îi pun 
pe unii, insă, să mai me
diteze. Totuși va fi înde
ajuns o reducere cît de 
mică a procentelor pentru 
ca republicanii să se o- 
rienteze spre altcineva. 
Lui George Romney, șeful 
aripei liberale, i se a- 
cordă poate șansele cele 
mai multe : el este pro
motorul opoziției republi
cane față de războiul din 
Vietnam și de aceea se 
bncură, fără exagerare, 
de multe simpatii. Parti-

cani mai mult ca un can
didat interesant decît 
probabil. Incertitudinea 
denotă luptele pentru in
fluență care se desfășoară 
în sinul partidului. Dar 
dincolo de numele care 
se înfruntă, un lucru este 
cert : opoziția republicană 
nu poate oferi alegătoru
lui american un program 
mult diferit de cel al 
partidului democrat.

Cei 1 333 de delegați la 
Convenția națională a 
partidului pentru desem
narea candidatului repu
blican în alegerile prezi-

„Fiii devotați"
pe Johnson cu 49 la 45 la 
sută. înseamnă aceasta că 
Nlxon va fi candidatul 
republican la viitoarele 
alegeri 7 Este o întrebare 
care nu poate căpăta un 
răspuns cert. Unii dintre 
conducătorii republicani 
socotesc încă prematur să 
se întrebe pe cine vor 
vota șl aceasta pentru că, 
se pare, se tem ca de
semnarea nnuia san altuia 
dintre cei trei-patru po
sibili candidați republi
cani să nu prejudicieze 
avansului ciștigat pină 
acum.

S-ar părea că Richard 
Nixon de două ori candi
dat fără succes va primi

zanli Iul Romney încercînd 
să pună in vibrație nota 
sentimentală a alegătoru
lui american, dau asigu
rări că în timpul preșe
dinției acestuia se va 
sfîrși războiul din Viet
nam așa cum în timpul 
ultimului președinte re
publican Dwight Eisenho
wer s-a încheiat războiul 
din Coreea. Guvernatorul 
statului New York, Ro
ckefeller, își repetă cate
goricul „nu" față de can
didatura la președinție 
dind însă a înțelege că 
îl sprijină pe Romney. 
Ronald Reagan, practicînd 
vedetismul mai departe, 
Ie apare multor republi-

dențiale, se vor întîlni Ia 
Miami Beach. Din decla
rațiile făcute presei de 
unii dintre republicani 
reiese că va fi mai greu 
ca oricînd pentru parti
dul lor de a se fixa asu
pra unui candidat ; nici 
unul din candidații pre
zumtivi nu dispune de o 
majoritate în partid. Lu
crurile în loc să se clari
fice se complică. 'Senato
rul Charles Percy din 
Illinois a intrat și el în 
competiție. Astfel cei 30 
de milioane de telespec
tatori americani vor ur
mări nu mai puțin de 15 
discursuri ale „fiilor fa- 
voriți" ai partidului repu-

• •••••••»•• •••••••••

„Atențiune la stinci!“ — avertizează caricaturistul 
ziarului „Chicago Sun Times" pe pretendenții la 

funcția de candidat.

blican cum îi numește 
NEWSWEEK, viitorul 
candidat fiind încă greu 
de precizat.

în alegerile locale care 
s-au desfășurat în ultime
le zile, republicanii au 
obținut ciștiguri de vo
turi, ceea ce Ie mărește 
optimismul. Drumul spre 
Casa Albă este insă difi

cil, presărat cu multe ob
stacole și republicanii 
sînt încă departe de a se 
fi decis asupra concuren
tului pe care îl vor pre
zenta la startul cursei 
prezidențiale. Or, numele 
acestuia nu este lipsit de 
importantă..

DOINA TOPOR

Moscheia Hacibayram din Ankara

tinuă tabietul. 11 întreb care 
au fost cuvintele magice de 
liberă trecere și-mi satisface 
curiozitatea: „să vă fie de 
bine!"...

...In Ulus, centrul comercial 
al orașului, băncile, cu piep
tul plin de firme și reclame 
luminoase, care mai de care 
mai stridente își etalează 
puterea, iar marile maga
zine „Gima" și „Ulus" cu 
scările lor rulante și vi
trinele încărcate, ingenios 
prezentate, constituie un per
manent excitant vizual și pe
cuniar. O mulțime de pasaje, 
elegant construite sub formă 
de tradiționale bazare, fac o 
îndîrjită concurență, nu fără 
sorți de izbîndă, celor doi ti
tani comerciali, iar tocmeala 
tronează. Negustorul te ia de 
mină și te poftește în prăvă
lie pentru a te răpi vecinului. 
Își expune cu dexteritate mar
fa și nu se supără dacă, to
tuși, nu cumperi. Nu iei tu, ia 
altul și jocul începe de la cap 
ori de cite ori se ivește pri
lejul. Iți cere un preț, tu-i o- 
feri jumătate, mai dai tu, mai 
lasă el și pînă la urmă v-ați 
înțeles, dar, întotdeauna, mai 
aproape de ce-a spus el. Pen
tru asta îți argumentează că 
a adus marfa de la Istanbul 
(acolo spune că-i adusă de la

Ankara) că nu cîștigă decît 
citeva lire și că, pentru că 
ești client serios, ți-o dă și in 
pierdere.

Ieșind dintre marile bănci 
și magazine, te întîmpină pia
ța principală a orașului. Aici 
fiecare își etalează marfa și 
te convinge acustic, că ce are 
el n-are „nimeni". Maldăre 
de fructe și de legume vin 
în sprijinul plămînilor, care 
dau tot ce pot, iar gura știe 
pentru ce primește mîncarea. 
Intri cu glndul să iei o fruc
tă și pleci în cap cu un coc
teil. Și, ce-i drept, te tentea
ză : vînzătorii îndatoritori, 
marfa frumoasă. Dar... deh! 
nu poți lua toată piața.

...In centrul orașului se 
află unul din cele două locuri 
de destindere a cetățenilor. 
Gencilik Park (Parcul tinere
tului). Mic, cochet — un 
pumn de verdeață și un lac 
artificial, feeric luminat — 
el suplinește dorința de natu
ră a orășenilor. în interiorul 
lui se găsește un mic parc de 
distracții, cu lanțuri, călușei, 
„zidul morții", acadele și fo
tografii „la minut", iar în 
imediata vecinătate a acestu
ia, un teatru de vară, cu pro
gram de muzic-hall și strip
teas. Și cam atît.

Celălalt loc de destindere,

mai ales duminicală, este Uii- 
buk Baraj — mîndria local
nicilor — care zăgăzuiește în 
spatele său un frumos lac de 
acumulare și ale cărui împre
jurimi au fost amenajate în 
spirit turistic și comercial. 
Cursele de dolmușuri (taxi
metre cu trasee fixe, cu pre
țuri apropiate de autobuze 
și troleibuze) deservesc cu 
promptitudine intenția celor 
ce doresc . să viziteze aceste 
locuri.

...Ankara, oraș de aproape 
un milion de locuitori, este 
centrul politic și cultural al 
Turciei. Aici se află toate 
ministerele și principalele in
stituții politice și culturale 
ale țării, printre care Muzeul 
Hitit, cel arheologic și Opera 
turcă. Și tot aici își înalță si
lueta sobră marele Mausoleu 
al lui Kemal Atatiirk. Con
struit din piatră, pe una din 
colinele orașului, monumentul 
domină prin simplitate și 
prestanță peisajul urban ex- 
primînd cum spun localnicii 
cum nu se poate mai bine 
„personalitatea celui ce-a des- 
legat Turcia la ochi, moder- 
nizînd-o".
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