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SPECIALIZARE ȘI
INTERDISCIPLIN AR

I

Pentru omul de ștlnță din 
țara noastră instaurarea puterii 
populare a însemnat fără în
doială orientarea către mai 
multă dreptate, mai multă lu
mină, mai justă împărțire între 
oameni a bunurilor materiale și 
spirituale dar, totodată ea a fost 
momentul cînd oamenii de știin
ță și tehnicienii din țara noas
tră au înțeles că industrializa
rea țării cere strînsa colabora
re a tehnicii cu știința.

Nu vom scrie aici istoricul or
ganizării acestei colaborări care 
astăzi e dominată de Consiliul 
Național al Cercetării Științifi
ce, ci vom pune în evidență 
două aspecte ale științei con
temporane de care progresul 
tehnicii trebuie să țină seama.

Una din caracteristicile mun
cii științifice actuale este ne
cesitatea de specializare ; canti
tatea de informație științifică 
pe care trebuie să și-o însu
șească nu numai omul de 
știință ei și cel ce folosește re
zultatele cercetării este atît de 
mare înoît nimeni nu mal poate 
cunoaște în adîncime decît pro
bleme din ce în ce mal specia
lizate. Se spune că știința mer
ge către o extremă speciali
zare.

Acest aspect însă este parțial. 
Au apărut în ultimii două
zeci de ani specialități științifi
ce cu nume de tipul : economie

de acad.
GR. C. MOISIL

matematlcă, lingvistică matema
tică, biologie matematică, psiho
logie matematică, fizică biologi
că, bionică ș.a. împreună cu 
mai vechile: logica matemati
că, chimie fizică, chimie biolo
gică ș.a., aceste nume vădesc o 
tendință interdisciplinară, un 
interes pentru problemele de 
frontieră între două sau mal 
multe discipline. Pentru studiul 
acestor probleme de frontieră e 
însă nevoie de oameni de știin
ță a căror cultură științifică să 
depășească limitele unei singu
re științe. Dialectica specializă
rii și interdisciplinarului cere o 
deosebită atenție în organizarea 
învățămintului științific. Iată 
cîteva exemple.

Dezvoltarea economiei mate
matice în țara noastră în ul
timii șase ani a fost rapidă. 
Astăzi matematicienii ce vor să 
lucreze în domeniile multiple 
ale economiei matematice pot 
să fie îndrumați de oameni 
competenți și la facultățile de 
matematici din București, Iași, 
și Cluj și la institutele de ma
tematică din București și Iași și 
la Institutul de Calcul din Cluj, 
institute de cercetare ale Aca
demiei R. S. România. în mo-

mentul de față acest învățămînt 
este dat matematicienilor in 
grupele de „mașini de calcul” 
ale facultăților de matematică. 
Este insă momentul ca din a- 
ceste grupe de specializare să 
se desprindă o nouă secție de 
specializare de „Economia ma
tematică”. Matematicienii ce 
vor absolvi această grupă vor 
lucra nu numai teoretic ci vor 
colabora cu economiștii, de 
pildă, în cadrele puternicului 
Centru de Calcul economic șl 
de cibernetică economică al că
rui rol pentru introducerea me
todelor moderne In economie șl 
planificare se poate prevedea că 
va fi mare.

De asemenea se simte nevoia 
creării unei specialități de 
Lingvistică matematică in ca
drele atît a facultăților de filo
logie cît și a celor de matema
tică prin întărirea situației exis
tente (azi se predă cite un curs 
de Lingvistică matematică la a- 
ceste facultăți : credem că este 
necesar să se organizeze cite o 
secție de specializare cu mal 
multe cursuri).

Tot astfel facultatea de ma
tematici trebuie să se gîndească 
la organizarea unei grupe de 
specializare de teoria plastici
tății in afară de actuala specia-
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„Rulmentul" din Brașov controlînd. un nou lot de bile 
pentru rulmenți.

PE ȘANTIERUL TERMOCEN
TRALEI DE LA DEVA

ÎN AVANS FATĂ DE 
GRAFICUL DE EXECUȚIE

Lucrările de construcție a 
centralei termoelectrice de 
800 megawați de la Deva sînt 
în avans față de graficul de 
execuție. Constructorii a- 
cestui mare obiectiv energetic 
al țării au realizat — în 10 
luni — 90,8 la sută din vo
lumul de construcții și mon
taje planificat pentru acest an. 
Valoarea lucrărilor executate 
peste prevederi se ridică la 
aproape 6 500 000 lei.

într-un stadiu mai avansat 
se află construcția sălii ma

șinilor și a corpului principal 
al termocentralei, la care se 
execută concomitent fermele 
metalice de acoperire. A în
ceput înainte de data prevă
zută asamblarea grinzilor și 
carcaselor la corpul buncăre- 
lor. In sectorul hidrotehnic al 
centralei s-a încheiat săparea 
fundațiilor pentru stația de 
pompe și executarea pilelor 
de la barajul de pe Mureș, 
care va stăvili peste 1,5 mili
oane mc de apă necesară pro
cesului tehnologic.

F DOCUMENTELE PLENAREI EC. AL P. C. R. - ÎN DEZBATERE]
ASIGURAREA lINEI RATE ÎNALTE A ACUMULĂRII —

CONDIȚIE PRIMORDIALA A CREȘTERII
BUNĂSTĂRII ÎNTREGULUI POPOR

SCRISORI 
NATALE

Caracteristic proiectului de 
Directive discutat la plenara 
Comitetului Central al P.C.R. 
din octombrie 1967 și supus 
dezbaterii întregului popor, 
este analiza științifică profun
dă și luarea în considerație a 
condițiilor economice proprii 
țării noastre, în fundamenta
rea fiecărei propuneri privind 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei națio
nale.

în acest context o deosebi
tă atenție se acordă de către 
partid utilizării eficiente a ve
nitului național, atît în ce pri
vește repartiția lui optimă în 
fond de acumulare și fond 
de consum, cît și folosirea ra
țională a fiecăruia în parte.

Subliniid importanța opti
mizării corelației dintre acu
mulare și consum drept o pro
blemă cardinală a reproduc
ției lărgite, întrucît ea con
stituie condiția esențială a 
armonizării țelurilor imediate 
și de perspectivă ale societă
ții, partidul arată că numai în 
acest mod se poate asigura o 
sporire sistematică a întregii 
avuții naționale, a dezvoltă
rii proprietății de stat și co
operatiste, a proprietății per
sonale a oamenilor muncii.

Realizarea unui asemenea 
obiectiv complex, care în e-

Conf. dr. 
Dan Grindea

sență exprimă scopul produc
ției socialiste este posibilă și 
în același timp, necesară, nu
mai prin asigurarea unei rate 
rapide a acumulării. Obține
rea unei rate înalte, optime a 
acumulării reprezintă una din 
cele mai importante legități 
ale economiei socialiste.

Posibilitatea atingerii unei 
asemenea rate a acumulării în 
socialism decurge din urmă
toarele împrejurări : a) lichi
darea proprietății privat-capi- 
taliste și implicit a claselor 
antagoniste, a contradicțiilor 
de interes ireductibile, dis
pariția eonsumului parazitar ; 
b) realizarea conștientă, prea
labilă a proporționalității prin 
intermediul planificării între
gii economii naționale ; c) i- 
nexistența unor limite — din 
punctul de vedere al interese
lor de clasă — în introduce
rea progresului tehnic și, ca 
atare, o mare receptivitate la 
cuceririle revoluției tehnico- 
științifice contemporane ; d) 
cointeresarea pe plan econo
mic și coeziunea pe plan po
litic a oamenilor muncii spre 
realizarea țelurilor fundamen
tale formulate de partid.

în același timp, asigurarea 
unei rate înalte a acumulării 
constituie o necesitate obiec
tivă, întrucît de existența ei 
depinde : a) crearea unei 
structuri modeme a economiei 
și, în cadrul acesteia, a ra
murii ei conducătoare — in
dustria ; b) valorificarea su
perioară a bogăției naționale 
în scopul diversificării conti
nue a producției pentru satis
facerea nevoilor economiei la 
un nivel calitativ superior ; c) 
creșterea capacității competi
tive pe plan extern și a parti
cipării într-o măsură sporită a 
țării noastre în circuitul eco
nomic mondial ; d) ridicarea 
sistematică a nivelului mate
rial și cultural al întregii noa
stre națiuni.

Ținînd seama de posibilita
tea și necesitatea obiectivă a 
unei rate înalte a acumulări
lor, partidul a urmărit cu fer
mitate, în toată perioada 
construcției socialismului, a- 
sigurarea unei rate înalte a a- 
cumulărilor. Aceasta a permis 
obținerea unor mărețe înfăp
tuiri în procesul industriali
zării socialiste, în dezvoltarea 
puternică a forțelor de pro
ducție, în crearea orînduirii 
socialiste și trecerea la desă- 

(Continuare în pag. a V-a)

GEOGRAFIA ÎN PAG. 4:

I N
De la început trebuie să 

mă justific. Nu sînt profesor 
de geografie, dar slujesc geo
grafia ca cercetător științific. 
Străbat în fiecare vară cu pi
ciorul cîteva sute de km. cău- 
tînd să descifrez cîteva din 
„secretele” naturii patriei 
noastre. Fenomenele geogra
fice cercetate de noi stau la 
baza multor proiecte de siste
matizare teritorială, la con
struirea unor obiective in
dustriale, la îmbunătățirea u- 
tilizării teritoriului agricol etc. 
Rezultatele muncii noastre

ȘCO A
Gh. Neamu

cercetător științific la Institutul de Geologie—Geografie

CĂLCilUL 

LUI ACHILE
STRUNE LA ÎNĂLȚIMI... (Pe șantierul de la Porțile de Fier).

Are o vorbă Nea Nae ; a- 
dlcă are mal multe. Pentru 
fiecare lucru precis, pentru 
flecare gest sau mișcare, o 
explicație sau o amintire, el 
trebuie să întoarcă în așa fel 
cuvintele, fraza concisă, di
rectă îneît să le descopere 
sensul adînc. metaforic, și 
întotdeuna să uimească. Ve
sel Nea Nae și hot. Hot de 
cuvinte si de înțelesuri, meș
ter bătrîn de ospețe și cume
trii. Zice : mă, frate-meu, 
nu-mi faci și mie o pușcă ? 
Fratele se uită la tine. își 
saltă din spate sculele cu 
care repară broaște și pînzu- 
iește topoare, îti dă ocol, te 
mai lasă și apoi ti-o trînteș- 
te : păi nu ești matale gol-; 
pușcă, ce-ti mai trebuie și 
de-aia care pocnește ?• Si 
Nea Nae o spune așa rar. cu 
pauze-nadins între cuvinte, 
ca să te vadă dacă pricepi. 
Zice : așa și eu. pușcă-mi 
trebuia ? M-a lăsat sărac de 
cizme și mă duce unde nu te 
afli. Zdrang ! — mă scoală 
iarna de sub plapumă și-mi 
spune : hai la iepuri Nae. 
că-i mănîncă vulpea. Si mă 
duc.

III HI
de A. I. Zăinescu

concretizate în articole știin
țifice constituie principala 
sursă de informare în alcătui
rea cursurilor universitare, 
enciclopediilor, cărților de 
popularizare geografică, și 
desigur, manualelor școlare.

Firește, meseria noastră 
frumoasă și făcută cu pasiune 
aduce satisfacții deosebite, 
înfrățiți cu natura și oamenii 
diferitelor locuri, aproape 6 
luni pe an, cît durează cam
pania de teren, geografii ca 
și geologii învață să citească 
în cartea nescrisă a pămîntu- 
lui și în sufletele oamenilor.

Pasiunea pentru geografie 
am căpătat-o din primele 
clase de liceu, cînd bătrînul

nostru profesor ne învăța al
fabetul pămîntului pe înțele
sul nostru, cu legende, expli
cații suplimentare și călătorii 
imaginare. îmi aduc cu plă
cere aminte de orele dînsului.

— Știți voi de ce călăto
rește Oltul așa de mult prin 
țară ? Priviți harta : la în
ceput curge spre sud, din de
presiunea Brașov cotește în 
loc și se îndreaptă spre nord, 
apoi curge spre vest și la Po
dul Olt se ia la luptă cu „ti
tanii”, Munții Făgărașului, 
Lotrului și Căpățînii, îi în
fruntă, îi învinge și iese tri
umfător ca „Mircea” la Co- 
zia.

Se spune de bătrinii care 
locuiesc la izvoarele sale că 
Oltul, pe vremuri, ar fi fost 
fiul lui Hășmaș împărat, fi
ind frate bun cu Mureșul. 
Fierzîndu-și tatăl în luptele 
cu dușmanul, cei doi copii 
pornesc să-1 caute. Oltul, fire 
zburdalnică și nehotărită, 
nu-și urmează fratele, Mure
șul, și se îndreaptă spre sud. 
Va regreta de cîteva ori des
părțirea, căutînd să-și regă

sească fratele la Baraolt, Ia 
Podul Olt etc... și legenda 
ne-a fixat pentru totdeauna 
peripețiile Oltului pe hartă.

Apelînd pentru efectuarea 
unor observații climatologice 
necesare cercetărilor mele ști
ințifice în Oltenia Deluroasă 
la ajutorul cîtorva elevi de la 
liceele din mai multe locali
tăți prin care am trecut, am 
constatat cu mihnire că nu 
numai că nu îndrăgiseră geo
grafia, dar o considerau ca o 
dexteritate la care „îți pierzi 
timpul de pomană cu învăța
tul”. Elevii din clasa a Xl-a 
(ei erau aceia care-și „pier
deau timpul de pomană , cu 
geografia) aveau și argumen
te, spuneau ei, „imbatabile”. 
De ce trebuie să învățăm 
geografia dacă ea n-a fost 
aleasă nici măcar în categoria 
disciplinelor la „alegere” pen
tru bacalaureat ? !

Bine, bine le-am replicat 
eu. S-ar putea să se fi greșit 
în aprecierea importanței dis
ciplinelor pentru bacalaureat, 
dar geografia este materia 
care vă învață să vă iubiți

țara cu frumusețile și bogă
țiile ei, vă arată realizările la 
zi ale poporului nostru în 
viața economică, care vă des
chide dorul de drumeție și 
de meleagurile natale. în 
general vorbind, rațiunea ul
timă a predării geografiei 
este formarea (cultivarea) 
dacă nu a pasiunii cel 
puțin a plăcerii însușirii 
unor cunoștințe utile și temei
nice referitoare la pămîntul 
patriei de care cel care și le 
însușește să-și aducă aminte 
și peste ani și ani.

Munca profesorului la ca
tedră ar trebui să se confun
de în ceasurile predării cu 
căutătorii de necunoscut, cu 
exploratorii, cu drumeții cu
noscători ai dealurilor și mun
ților, pădurilor și apelor. 
Fără îndoială că acest lucru 
nu se poate realiza pe tot 
parcursul lecției dar atunci 
cînd elevul ia cunoștință do 
grupurile de munți sau dea
luri, de bogățiile subsolului
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A IX-A CONFERINȚĂ PE ȚARĂ A CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

ciRCPim smenjiasM m mpitiiie
O valoroasă tradiție universitară — organiza

rea, la intervale de doi ani, a Conferinței pe 
țară a cercurilor științifice studențești — este 
reeditată în aceste zile pentru a noua oară. Cum 
i-am informat pe cititorii noștri, ieri a început 
comunicarea lucrărilor studențești cu teme din 
domeniul filozofiei, pedagogiei, psihologiei, miș
cării comuniste și muncitorești (la Cluj), al 
metalurgiei și construcțiilor de mașini (la 
București). în secțiile ,chimie teoretică și apli
cată", „matematică, fizică și mecanică", „Trans
porturi și telecomunicații", lucrările Conferin
ței au fost deschise astăzi la Iași, respectiv, 
Timișoara și Brașov.

Această importantă manifestare științifică va
lorifică și, totodată, afirmă, într-un cadru pro
pice dezbaterii, schimbului de opinii și de ex
periență între reprezentanții cercurilor de ace
lași profil din diferite centre universitare 205 
lucrări de cercetare ale studenților — ca urmare 
a selecției valorice făcute după prezentarea lor 
în sesiunile anuale de comunicări ce au avut 
loc anul trecut în institute — într-o competiție

științifică la sfîrșitul căreia premiile vor con
sacra semnificativ pe cele mai bune. în totali
tatea lor acestea au dovedit însușirea limbaju
lui științific de către studenții autori, pasiune 
și capacitate de investigare a unor domenii, au 
prezentat soluții remarcabile, abordînd teme de 
mare interes și actualitate, de cele mai multe 
ori chiar în cadrul activității de cercetare a ca
tedrelor de specialitate. Este pregnantă la multe 
din lucrări, inspirate din practica producției 
industriale, tendința de aplicare a rezultatelor 
în folosul producției.

La dezbaterile din cadrul secțiilor Conferin
ței, ca și la simpozioanele organizate cu acest 
prilej, participă academicieni, profesori de 
prestigiu, specialiști din ministere, întreprin
deri și institute de cercetări.

Asupra valorii lucrărilor, despre ceea ce de
finește în prezent activitatea de cercetare din 
cercurile științifice studențești este prematur 
să discutăm mai amănunțit înaintea încheierii 
Conferinței. Vom reveni, publicînd concluziile 
acesteia. j TRONAC

Vara Nea Nae umblă cu o 
pereche de teniși la subsioa
ra. pușca pe umăr si el des
culț. Ee, mai sar și eu 
cite-un pîrleaz. mă-ncalț a- 
tunci ca să nu mă-ntep în 
cîte-un mărăcine, vere, alt
fel la ce să-i port, păcat de 
ei, se strică tenișii. Și apoi, 
cu ei se face prea lung dru
mul. asta e, dacă-ti trebuie, 
încaltă-te. Si gata, ti-a în
tors Nea Nae spatele și dus 
îl vezi, prin vii. Poartă-n 
traistă o garagață moartă, 
zice că e chemătoare pentru 
vulpi, că ele au mirosul ca 
o sîrmă ascuțit și toată ziua 
se țin după el, de departe, 
că dacă se-apropie sărac-a- 
mar de pielea lor. că-i mai 
trebuie vreo două și-si toc
mește haina la-mblănit pe 
urmă, le dă el și ăstora de 
leac cu garagata. nu se poate. 
Tine minte, zice : arborii ăi 
strîmbi îi mănîncă pe-ăi 
drepți, asta de cînd lumea și 
pămîntul. Uite, în pădure, eu 
după mistreți, la pîndă, trag 
cu ochiul și la cîte-un pal
tin. S-a sucit, s-a răsucit un 
carpen pînă 1-a-ntrecut pe 
paltin. Și-apoi ăsta-i stă în 
umbră, nu mai crește. Tot 
așa și cu ceilalți. Se sucesc, 
se răsucesc, apucă aerul cu 
creanga pînă scot de-asupra 
capul. Nu se mai îndreaptă, 
clar că altfel îi aruncă 
alții-n adăpost de umbră, 
nu tu ploaie-acolo. nu tu 
soare, rămîi mic. Si-apoi. eu, 
cînd intru în pădure, că mai 

. trebuie de-o poartă, de 
vre-un căprior, de-o iesle, 
ca-ntr-o curte, ee, atunci 
nu-1 tai tot pe-ăla dreptul, 
tot pe el săracul și rămîn ăi 
strîmbi ? — rămîn. Căci un 
flămind odată 1-a-ntrebat 
pe-ăl prunc, ti-e foame, tată, 
și cit ti-e ? Păi să-mi fie cît 
si tie. foamea nu vine după 
mărime, uite-n gard un 
curcănete, să-1 luăm ori să-1 
lăsăm ? Nici să nu-1 luați. 
dar nici să-1 lăsați, face-ăl 
mare pe-nțeleptul. Zice-ăl 
mic, flămîndul, către-ăl și 
mai mic, că erau doi la 
tac’su : hai și l-om lua și 
l-om vinde la oraș pe para- 
le-părălești, cu banii după 
el cumpărăm pești, că tata 
ăsta-i jurat, nu mănîncă de 
furat. Ee, așa cu arborii, așa 
si cu flămînzii. sătulul nu 
crede, dar de foame se fe
rește. cu ăilalții. alții tot alt
fel. Dintr-o mînă degetul 
gros sțrînge, arătătoru-alear- 
gă. mijlociul prinde, al pa
trulea scapă ; ăl mic miau
nă : dă-mi și mie, dă-mi și 
mie. Tot așa și la mine în 
casa. Baba-i surdă și nu mă 
vede, m-aude cînd o înjur 
și mă ochește de departe 
dacă sînt beat. Zice : casă cu 
tine n-aș mai face, da'eu, de 
colo, ce-ti mai trebuie dacă 
am făcut una?!



A RTI C OLEtREPORTAJE

RESPOAWIl MEWL SAU PLASAEOR DE BIIEEE?
Zilele acestea sînt în viața 

organizațiilor U.T.C. marcate 
de evenimentul alegerilor no
ilor membri ai comitetelor și 
birourilor U.T.C., prilej de 
analiză atentă prin confrun
tare, între rezultatele concre
te obținute și ceea ce s-a pro
pus a se înfăptui.

Am purtat lungi discuții cu 
actualii secretari ai organizați
ilor U.T.C. din întreprinderile 
„Timpuri noi", „7 Noiembrie'", 
întreprinderea de optică Ro
mână și „Select", incitînd la 
lin bilanț premergător celui 
ce-1 vor prezenta în fața adu
nărilor generale.

Și dintr-odată, am găsit or
ganizațiile unor întreprinderi 
atît de deosebite ca profil, u- 
nite sub zodia aceleiași ab
sențe a responsabilului cultu
ral.

A fost o primă surpriză să 
aflăm că nu putem obține de 
la ei. direct, datele ce ne in
teresau cu privire la proble
mele ce le-au avut de rezol
vat pe linia cultural — edu
cativă, pentru că unul din res
ponsabili e în concediu de 
boală iar cel desemnat să-l 
înlocuiască e în concediu o- 
bișnuit. (întreprinderea „7

Noiembrie"), alt responsabil se 
află tot în concediu de boală 
(Select) iar responsabilul cul
tural de la I.O.R. răspunde 
de acest resort doar de două 
luni, deci nu e încă în te
mă (? 1).

Numai organizația de la 
Timpuri noi se bucură de pri
vilegiul de a avea un respon
sabil cultural, același de la 
alegerile trecute, dar care 
prin lipsa de inițiativă nu 
iese din liniile profilului res
ponsabilului cultural pe care-I 
vom schița.

Ce au făcut secretarii 
U.T.C. de la organizațiile mai 
sus citate ? S-au angajat ei 
înșiși în aceste munci deve
nind astfel răspunzători pen
tru toate problemele ridicate 
și rezolvate în parte, sau de
loc, pierzînd din vedere că 
rolul lor e de a conduce, nu 
de a înlocui. Insă atitudinea 
pasivă a tinerilor din organi
zațiile respective e îngrijoră
toare. Nu dovedește aceasta că 
prezența responsabilului cul
tural nu înseamnă pentru ei 
mai mult decît absența lui ?

Am întrebat cîțiva tineri 
care ne făceau propuneri cu
rajoase privind modul de or

ganizare al acțiunilor cultu
rale, de ce nu s-au angajat ei 
înșiși în conducerea lor r

„Nu-mi place să fiu res
ponsabil cultural, să mă duo 
la fiecare să-1 rog să ia un 
bilet, să-l rog să facă un abo
nament I în acest răspuns 
spontan am reperat fi
suri : discreditarea funcției 
de conducător, de inițiator al 
acțiunilor culturale pentru că 
cei ce au exercitat-o n-au con 
tribuit prin calitatea muncii 
lor la prestigiul ei. Dar să’ 
facem deosebire între presti
giul funcției cultural-educati
ve (acesta există !) și presti
giul celui ce o exercită.

Despre acest prestigiu am 
aflat mai mult consultînd pla
nurile de muncă. Am găsit ca 
sarcină propusă de către res
ponsabil preocuparea de bi
lete la spectacole, cinemato
grafe, considerîndu-se, desigur 
că un spectacol bine ales, de 
calitate, îl ajută la atingerea 
celor două scopuri ale mun
cii sale de organizație : cul
turale și educative.

Dar de la propunere pînă 
la realizare s-a pierdut, oricît 
ar părea de paradoxal — toc
mai scopul sarcinii propuse

și atunci un aspect secundar 
— procurarea de bilete — a 
devenit din mijloc de realiza
re al acțiunii educative, scop 
în sine.

Din această cauză la între
prinderea „Select" și „7 No
iembrie" colaborarea cu res
ponsabilul sindical a dus la 
anularea rolului responsabilu
lui U.T.C., sau la transfor
marea lui în plasator de bi
lete venite prin străduințele 
sindicatului. Și atunci ne ex
plicăm de ce tinerii văd greu
tatea muncii educative în pla
sarea de bilete, nu în plusul 
de informare cerut, de nece
sitatea de a fi la curent cu 
ultimele noutăți artistice și 
culturale, de dificultatea cul
tivării spiritului de discemă- 
mînt pentru a face o reco
mandare valabilă colegilor ce 
ți se adresează cu încredere.

întrebare: Alegeți dv. spec
tacolele la care difuzați bi
lete ?

Răspuns : Nu I
întrebare : Mergeți des la 

teatru ?
Răspuns i Nu prea am 

timp...
Întrebare : Ce piesă ați vă

zut ultima oară și cînd ?

Răspuns : Nu-mi aduc prea 
bine aminte, dar am fost 
cam acum o lună... (alții ne-au 
răspuns, acum 2 luni).

Lipsa de prospectivă și 
orientarea spre problemele 
minore, ținînd de domeniile 
adiacente ca și lipsa inițiati
velor interesante din partea 
conducătorului cultural a avut 
ca rezultate : o muncă mono
tonă și îndepărtată cu mult 
de ceea ce ar fi trebuit ea să 
fie, inhibarea inițiativelor 
tinerilor și, mai mult, 
repercusiuni în întreaga viață 
de organizație.

De aceea, solicităm ajuto
rul tuturor tinerilor pentru 
refacerea adevăratului profil 
al celui ce se ocupă de pro
blemele lor culturale și edu
cative și pentru trasarea unor 
jaloane nu după hotarele mio- 
șorate de comoditate și neîn
țelegere ci după proporțiile 
lor principale, în aceste mo
mente cînd uteciștii își aleg 
reprezentanții în birourile și 
Comitetele U.T.C.

ADELIA IVANOV

• • • • •

COLECȚII RARE
Rod al pasiunii pentru 

munca instructiv-educativi a 
elevilor, profesorul de biolo
gie Iuliu Hanghel, din Luduș, 
a strins in decursul anilor o 
bogată și variată colecție bo
tanică, numismatică și piese 
de arheologie. Rețin atenția, 
în mod deosebit, cele 400 de 
păsări împăiate reprezentînd 
aproape toate speciile din 
țață, o colecție cuprinzînd 
500 de ouă și cuiburi de pă
sări sălbatice, 2 000 
exemplare de insecte, moi 
multe reptile, pești împăiați, 
printre care și un somn in 
greutate de 10 kg. La toate 
acestea se mai adaugă nu
meroase unelte de muncă din 
epoca de piatră și a bronzu
lui, vase ceramice de prove
niență dacică și romană, mo
nede și bancnote vechi.

de

SIMPOZION
Orașul Lugoj găzduiește 

azi și mîlne lucrările unui 
interesant simpozion cu te
ma „Contribuția școlii de 
cultură generală la educa
rea elevilor în spiritul uma
nismului socialist", organizat 
de Societatea de științe is
torice și filologice din R.S.R. 
Cadre didactice, universitare 
și din școlile de cultură ge
nerală, specialiști de la In
stitutul de științe pedagogice 
prezintă referate despre 
umanismul european șl uma
nismul popular românesc, ea 
trepte spre umanismul socia
list, relația umanism con
temporan — umanism socia
list, analizează modul, căile 
prin care studiul istoriei, al 
literaturii și limbilor tn 
școala generală contribuie la 
ednearea elevilor tn spiritul 
umanismului socialist.

AfIȘ DE
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MODA DE IARNĂ
L A BRAȘOV
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FILME DOCUMENTARE 
PE TEME AGRICOLE
Recent „cinema

teca" documentară 
a agriculturii re
giunii Ploiești s-a 
îmbogățit cu încă 
20 de noi copii de 
filme pe teme agra
re. In colaborare cu 
Uniunea regională 
a cooperativelor a- 
gricole de producție, 
și I.C.R.S. Ploiești, 
Consiliul agricol re

gional Ploiești a 
selecționat și trimis 
în satele regiunii 
peste 320 de filme 
documentare și a- 
proape 1 800 de dia- 
filme legate de stu
dierea și dezvolta
rea sectorului vege
tal și a celui anima
lier. In același scop, 
acolo unde au lipsit

aparatele de proiec
ție, acestea au fost 
completate. Astfel, 
putem aminti că și 
numărul aparatelor 
de proiecție pentru 
diafilme în coopera
tivele agricole au 
crescut cu peste 200.

ION 
TEOHARIDE

Scenă din poemul dramatic „Miorița'' de Valeriu Anania prezentat de colectivul Teatrului „Barbu 
Delavrancea".

„Cum și eu ce ne îmbră
căm în diferite împreju
rări ?“ Iată o întrebare pe 
care tinerii și-o pun destul 
de des, fără a cunoaște însă 
totdeauna răspunsul corect. 
Comitetul orășenesc Brașov 
al U.T.C. și-a propus să vină 
in sprijinul lor, organizînd 
în acest scop o paradă a 
modei găzduită în sala tea
trului muzical. In prezența 
citorva sute de băieți și., 
mai ales fete, din toate în
treprinderile și instituțiile 
orașului, s-au prezentat zeci

de modele de rochii 
tume realizate de 
brașovene. Parada modei a 
fost însoțită de explicarea 
caracteristicilor veștmintelor, 
a ocaziilor și sezonului în 
care se îmbracă, precizînd 
întreprinderile tn care au 
fost confecționate^ precum și 
prețul fiecăreia, 
modelelor a fost 
muzică ușoară 
interpretată de 
tori din Brașov.

ri eos- 
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Prezentarea 
alternată cu 
romanească 
tineri ama-
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SPECTACOL

Delta pare o mină întinsă 
spre mare. Ca niște degete, 
brațele Dunării se desfac prin
tre ceatale și grinduri dăruind 
acestor pămînturi noi pulsul 
și temperatura vieții. Dar, 
totodată, aidoma anei mtini 
Dunărea adună, din cînd în 
cînd, roadele propriei sale 
dărnicii. In acest paradis ac
vatic, împînzit de vegetație 
și păsări, zeci de soiuri de 
pește vin să-și perpetueze 
specia ca într-o ideală mater
nitate. In Deltă sfîrșitul toam
nei încheie o neobișnuită re
coltă începută — cum numai 
tn legendele fabuloase ale E- 
giptului s-au pomenit — în 
martie.

în nopțile liniștite și reci 
ale lui octombrie, între pe
reții de stuf și de sălcii, mii 
și mii de cai putere răscolesc 
apele și tulbură adîncurile. 
De la Periprava, de la Gor- 
gova, Crișan, Jurilofca, Sfîntu 
Gheorghe, Sulina, de la Mila 
23, „mina" Deltei adună bo
gățiile toamnei.

într-una din ultimele dimi
neți urmăream la hala frigo
rifică Tulcea, descărcarea peș
telui colectat noaptea din 24 
de puncte. Pusese o zi no
rocoasă pentru pescari și, de 
ce nu am spune-o — pentru 
privitori: nu în fiece zi poți 
vedea o tonă de morun I 
Trei aveau 463 kg și 50 kg 
Icre negre. Brigada de 12 pes
cari care-i prinsese primea 
peste 5 000 lei. Vizita la hala 
frigorifică este o adevărată 
lecție de ihtiologie. De la an- 
ghilă, peștele șarpe care stră
bate 20 000 km. din Marea 
Sargasum pînă la gurile Du

nării, de la biban, caras, și 
pînă la speciile oceanice des
cărcate din ce în ce mai des 
la hala frigorifică. Astfel, 
Tulcea a devenit bază „ocea
nică". Aici, s-a construit cel 
mai mare frigorifer din țară 
— 6 000 tone capacitate de 
înmagazinare, ce va asigura 
continuu materie primă fa
bricii de conserve.

— Prin valorificarea cres- 
cîndă a peștelui oceanic — 
ne spunea directorul adjunct 
al fabricii, tovarășul Comei 
Vasilescu — corn aplatiza 
producția de vîrf a trimestru-

ficiente pentru ca 200-—300 
de kg de pește să fie desol- 
zit. Un fel de râzătoare e- 
norme care se mișcă concen
tric despoaie peștele de ar- 
mura-i strălucitoare. Apoi, 
ghilotine rapide îl decapi
tează. înotătoarele, aripioa
rele dorsale, sînt fierăstruite in 
cîteva clipe, de iuțeala pînze- 
lor acționate, electric. Agilita
tea tinerelor femei care mî- 
nuiesc aceste agregate amin
tește, paradoxal, rapiditatea și 
suplețea peștelui în apă. Ca
petele nesățioșilor somni, ale 
lacomelor știuci care făceau în

rea tonei de pește mărunt, 
iar la Tulcea adausuri de pre
lucrare o înmulțesc de încă 
cinci ori, ajungîndu-se la 
15 000 lei tona. Aceasta e 
valoarea sidefului, guanina ce 
intră și în componența unor 
lacuri industriale.

Dar, să revenim la aceste 
„trunchiuri" de pește pe care 
mașini de porționat le frag
mentează după mărimea cu
tiilor de conserve. Sărat, dat 
prin făină, așezat în tăvile 
rînduite apoi intr-un fel de 
scrînciob cu 37 de talgere, 
peștele parcurge draconica

Al patrulea braț al Deltei:

SPRE OCEAN
lui III, impusă de abundența 
pescuitului în Deltă — pe tot 
parcursul anului. Pentru pri
ma oară am produs conserve 
din pește oceanic. 2 000 tone 
stavrizi, macrouri tip „At
lantic", cod afumat etc. Ră- 
mîne astfel pieții mai mult 
pește proaspăt de apă dulce. 
De altfel, producția suplimen
tară din acest an, 160 000 000 
cutii, este aproape egală cu 
producția realizată în anul 
1965.

Vizităm fabrica de conserve 
de pește. Aici, timpul se com
primă : cinci minute sînt su-

baltă imposibilă viața altor 
specii pașnice, arată jalnic. 
Și, nici măcar perspectiva vre
unui borș pescăresc nu le în
nobilează I împreună cu ari
pioarele și viscerele șe vor 
transforma în făină. Făină de 
pește, ideal îngrășămînt agri
col.

Solzii, metamorfozați tn 
guanină vor împodobi un
ghiile cochetelor. Da, sideful 
din trusa manechiuristei se 
fabrică aici, în Deltă, din ar
gintul pielei micuței aterine 
și din solzi. Stația de guanină 
de la Sulina dublează valoa-

baie de ulei încins după care 
în leagănele superioare se ră
corește. De aici încolo enor
ma hală a secției a Il-a preia 
peștele amestecînd — în 
bandă rulantă — mirodeniile, 
condimentele și sosul venit 
prin conducte de la hala de 
prelucrare. în final gustăm 
delicioasa marinată. Etuve 
mari sterilizează conservele 
ridicate apoi în magazii. Aici 
are loc maturizarea: 12 zile 
la cele cu bulion, 60 de zile 
pentru cele în ulei. Si abia 
apoi se lipesc etichete, ono- 
rîndu-se comenzile venite din

toată țara, Uneori, din păcate 
și etichetele tipărite la în
treprinderea poligrafică „Lu
ceafărul" din București au 
nevoie de maturizare. Din ne
glijență , sînt expediate mai 
late decît cutiile — ultima 
oară cu 3 mm, au trebuit în
gustate manual. La „marinată 
de stavrid" este necesari re- 
ștampilarea a un milion de 
etichete: în loc de 3,73 lei 
cit i-au stabilit prețul tipo
grafii bucureșteni, la 3,70 cit 
costă de fapt, cutia de 200 gr.

Am plecat tîrziu din fabrică. 
Două tinere inginere, Sevas- 
tița Mirea și Magdalena Po
jar, a căror vechime se nu
mără cu zilele, răspundeau de 
producția întregului schimb : 
15 tone conserve.

..400 000 hectare, marele 
eden piscicol Delta Dunării 
constituie la ora actuală un 
amplu subiect de cercetare: 
producerea de puiet și spo
rirea cantităților de pește 
pentru consumul pieții. Se a- 
climatizează o nouă specie, 
peștele fitofag (crește rapid, 
se hrănește cu plante acva
tice) alături de puietul de 
crap îngrijit la Rusca (8 000 
ha), în pepiniera Stipoc, vor 
alimenta incinta Pardina 
(22 000 ha) și încă multe alte 
unități lagunare.

Cu pînzele ei de ceață, 
toamna a coborît demult asu
pra Deltei. Dar, acest paradis 
acvatic pregătește viitoare re
colte, adună cu încă un braț 
bogății oceanice.

VIORICA DIACONESCU

AMIRALUL DE AUR“
în lumea sportivilor i se 

spune „Amiralul 
deși n-a condus 
vreo flotă. în 
este cel mai 
căpitan al , 
lor" românești de caiac-ca- 
noe, laureate in toate 
petițiile europene șl 
diate din ultimii ani. Aflat 
întotdeauna pe cel 
înalt podium al învingă
torilor, Aurel Vernescu este 
de bună seamă singurul 
canotor de pe continent cu 
un palmares de mulți 
campioni europeni și mon
diali, un colecționar demn 
de invidiat; peste 20 de 
medalii de aur. în drumul 
său de pe pista argintie a 
lacurilor Snagov, Jajce,

de aur“ 
niciodată 

schimb, 
cunoscut 

..escadrti e-

corn- 
mon-

mai

Grunau, Sagami sau Duis
burg pe treapta de onoare 
a medaliaților naționali, 
Olimpici sau mondiali, nu 
există nimic 
fapt 
de 
mea 
mii 
mine muncesc, invață, 
antrenează...

în cartea sa de vizită atît 
de prestigioasă mai stă 
scris : student in anul IV la 
l.C.F. Dincolo de canotaj 
Vernescu a îndrăgit pis
tele de zăpadă, a doua 
pasiune căreia îi va rămîne 
fidel dacă ne gindim la 
amănuntul că soția sa Ana 
Scherer Vernescu este o 
schioare cunoscută.

spectaculos, 
mărturisit cu modestie 
campion : „pasiunea 
este îmbrățișată de 
de tineri care ca și 

se

Dan Al. Ionescu și Emfl 
Popescu-Mac, studenți la ar
hitectură, expun în calitate de 
graficieni 16 lucrări destina
te afișului de spectacol în 
chiar holul institutului, cu 
toate avantajele și vicisitudi
nile unei asemenea „săli" î lu
crările sînt văzute de multă 
lume — în hol e un veșnic 
dute-vino, dar în mare gra
bă — holul fiind un loc de 
trecere și nu de reflectare. Dar 
tocmai această vizionare rapi
dă la care e obligat vizitato
rul scoate în evidență calita
tea primordială a celor doi 
graficieni : pregnanța lucră
rilor extrem de sugestive 
chiar pentru cel ce aruncă o 
singură privire, așa cum se 
întîmplă de fapt cu orice pri
vitor de afiș. Dan Ionescu și 
Emil Popescu surprind ideea 
centrală a textului dramatic 
propus și-l fixează excelent. 
La Dan Ionescu, linia e mai 
tăioasă, culoarea mai sumbră, 
cerută poate și de tematica 
repertoriului, aproape în în
tregime ales dintre piesele de 
teatru evocînd al doilea 
război mondial. Mac-Popescu 
e mai spiritual — ironic, de
senul e mai sugerat, mai pu
țin crud, dar realizarea teme
lor sale — dramaturgie sha
kespeariană și modernă — nu 
e cu nimic mai puțin izbu
tită.

Reușita lucrărilor în speță 
ar putea constitui și o su
gestie pentru teatre în direc
ția organizării unui concurs 
de afișe pe tematica reper
toriului în curs, de obicei a- 
nunțat prin afișe tipografice 
anodine, neatrăgătoare.

V. T.
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CARACTERUL STIMULATOR
AL NORMĂRII ȘTIINȚIFICE „PIATRA SOARELUI"

Intr-un număr de întreprin
deri industriale se experimen
tează în prezent extinderea 
normelor științific fundamen
tate — elementul esențial în 
aprecierea muncii prestate. 
Ne-am propus un tur de ori
zont pe marginea modului în 
care decurge aplicarea mă
surilor preconizate, a conclu
ziilor ce se desprind din ana
lizele făcute. întreprinderea 
Ia care ne-am oprit — Com
binatul de industrializarea 
lemnului Pitești. Interlocutori 
— ing. Teofil Crăciun, șeful 
serviciului de pregătire a fa
bricației, și tehnicianul norma- 
tor Ion Ungureanu.

— Elaborarea și introduce
rea la locurile de muncă a 
normelor de muncă științific 
fundamentate, ne spune tov. 
Crăciun, presupune, de la în
ceput, punerea la punct sub 
toate aspectele, a procesului 
de producție. Am început mai 
întîi cu fabrica de plăci fi- 
bro-Iemnoase care intra prima 
în revizie generală.

Chiar din timpul efectuării 
reviziei și apoi încă o perioadă 
de 25 de zile eforturile au 
fost îndreptate spre punerea la 
punct a fabricației pentru a 

ajunge cit mai aproape de pa
rametrii optimi de funcționare 
a utilajelor și instalațiilor. In 
paralel, prin decizia condu
cerii întreprinderii, toate ser
viciile au avut sarcini concre
te în sensul asigurării com
plete a tuturor condițiilor teh- 
nico-materiale care concură 
la obținerea producției. Au 
fost invitați apoi să-și spună 
cuvîntul normatorii.

— Deoarece în fabrică se 
lucra în regie și procesul de 
producție este automatizat, 
elaborarea normelor științific 
fundamentate pentru munca 
în acord a impus găsirea de 
soluții adecvate, care să fa
ciliteze elaborarea și experi
mentarea normelor. Acțiunea 
grupei de normare a constat 
în fotografierea zilei de lu
cru, fotocronometrarea, cro- 
nometrarea timpului efectiv, 
fotografii instantanee. Fiecare 
loc de muncă, observat mini
mum 5 zile. Apoi, în birou, 
prelucrarea datelor, discuții, 
confruntări de opinii și, în sfîr- 
șit, pe baza analitică de cal
cul, elaborarea normelor. în 
luna octombrie munca în a- 
cord s-a introdus în toată fa
brica.

— Cum contribuie intro
ducerea normelor de muncă 
științific fundamentate la în
tărirea cointeresării materiale 
a colectivului și pe această 
bază la ridicarea pe o treaptă 
superioară a eficienței econo
mice a întreprinderii ?

— Răspunsul poate fi 
rezumat într-o singură frază i 
noile măsuri permit ca retri
buția să se facă în strînsă le
gătură cu cantitatea și cali
tatea muncii prestate. Pînă 
acum, în obținerea salariului 
un rol determinant îl avea 
cantitatea produselor rezulta
te. Fapt care aducea prejudicii 
serioase fabricii. Să fiu 
mai explicit: comenzile P.F.L., 
pe care le executăm, au gro
simi variind între 3,2—6 mm. 
Valoarea lor este invers pro
porțională cu grosimea. Dar 
cele cu grosimi mari se lu
crează mult mai ușor, exigen
țele de calitate sînt mai mici. 
Motiv pentru care muncitorii 
le preferau. Planul se reali
za fizic dar nu și pe sortimen
te. Dacă avem în vedere că 
plăcile fibro lemnoase de gro
simi mici sînt mult solicitate 
Ia export este evident 

efectul negativ generat 
de această stare de 
lucruri. Acum însă, prin noul 
sistem, orientarea către con
fecționarea cu precădere a 
celor de 3,2 mm este vizibilă. 
Un exemplu ? In primele zece 
zile ale lunii septembrie s-au 
realizat doar 985 tone, în 
aceeași perioadă a lunii oc
tombrie 1200 tone. Din pro
ducția totală de 17 zile a 
acestei luni, peste 90 la sută 
dintre lucrări sînt de calitatea 
I.

—• La aceasta a contribuit 
yi faptul că normele științific 
fundamentate prevăd ca la re
viziile săptămînale ale utilaje
lor să participe direct oame
nii care le deservesc. Pentru 
aceste lucrări se primește un 
spor de regie care se adaugă 
la salariul tarifar și, ca ur
mare, cointeresarea materială 
intervine ca un principal fac
tor stimulator. De asemenea, 
trecerea unei părți din mun
citorii auxiliari în acord indi
rect — în funcție de realiza
rea sarcinilor de plan pe în
treaga fabrică — asigură In 

mai mare măsură participa
rea lor la bunul mers al pro
ducției.

— Care este stadiul acțiu
nii în celelalte fabrici ale 
combinatului ?

— Conform eșalonării în 
timp, grupa de normale a ela
borat noile norme la fabrica de 
cherestea rășinoase. Apoi vor 
urma fabricile de foioase, pla
caj, parchete etc. urmînd ca 
acțiunea să fie încheiată la 
termenele prevăzute pentru 
asigurarea datelor necesare 
formulării concluziilor.

Punem punct aici discuției 
purtate la CIL-Pitești. Rezul
tatele obținute în aplicarea 
normelor de muncă științific 
fundamentate permit de pe 
acum să se întrevadă conse
cințele favorabile ale extin
derii lor, rolul activ pe care-1 
au în îmbunătățirea cointere
sării oamenilor muncii, în re
zultatele activității întreprin
derii și dinamizarea pe aceas
tă bază a producției.

GH. GHIDRIGAN

BUSOLA NAVIGATO
RILOR VIKINGI
Printre enigmele care pre

ocupă pe istorici se număra 
pînă nu de mult și secretul 
orientării precise a corăbii
lor vikinge. Se știe că teme
rarii navigatori de acum 
1000 de ani au parcurs dis
tanțe enorme pentru vremea 
aceea : pornind din fiorduri
le înghețate ale peninsulei 
Scandinave ei au ajuns în 
Mediterana și, traversînd 
Atlanticul, au fost primii 
europeni care au debarcat 
pe coastele Americii, cu a- 
proape cinci secole înaintea 
lui Columb. Singura indica
ție rămasă privind orienta
rea neînfrîcaților marinari 
ai nordului era legenda des
pre misterioasa „piatră a 
soarelui", care ar fi servit 
la determinarea poziției va
sului. Această informație, a- 
pocrifă pentru istorici și ar
heologi, a. dat însă de gîndit 
unui foarte tînăr elev danez 
— Jorgen Jensen — in vîrstă 
de numai 12 ani. El știa că 

aviatorii folosesc un com
pas de zbor echipat cu un 
filtru polaroid cu ajutorul 
căruia se poate determina 
poziția soarelui chiar cînd 
acesta este acoperit de nori 
sau a dispărut sub linia o- 
rizontului. El a presupus că 
vikingii ar fi folosit un ins
trument asemănător. Cu a- 
jutorul unui arheolog și al 
unui bijutier s-a stabilit că 
printre mineralele cunoscu
te vikingilor și care au pro
prietatea de a polariza lu
mina se numără și un cris
tal transparent — cordieri- 
tul. Acest cristal își 
schimbă culoarea de la 
galben la albastru cînd lu
mina solară face un unghi 
de 90 de grade cu axa cris
talului. Pentru a verifica a- 
ceastă ipoteză s-a făcut o 
experiență de navigație de- 
terminîndu-se poziția soare
lui cu ajutorul unui cristal 
de cordierit și ale unor mij
loace moderne. Rezultatele 
au fost edificatoare : con
cordanța era aproape per
fectă, înregistrîndu-se doar 

o eroare de 2,5’. „Busola" 
vikingi putea determina po
ziția soarelui chiar cînd a- 
cesta coborîse cu 7’ sub linia 
orizontului.

Astfel, un băiat de 12 ani, 
a dezlegat secretul naviga
ției vikingilor și legendarei 
„pietre a soarelui".

CEL MAI LUNG POD
DIN EUROPA

fi construit între insulava
Oeland și coasta orientală a 
Suediei. Podul, cu 155 arcade 
de 36 metri și lat de 13 metri, 
va străbate 6 060 m. întreaga 
lucrare va costa 100 milioane 
de coroane suedeze, adică 
20 milioane dolari și se va ter
mina în 1972. Deocamdată 
recordul european îl deține 
Olanda cu podul Osterschelde, 
lung de 5 021 m.
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DIN ACTUL I.

MAGDALENA : Am venit 
FARU : îmi pare bine, dar nu 

știu cine ești.
MAGDALENA: Sînt visul 

tău. Femeia pentru care 
ești în stare să faci orice și 
care poate face orice pen
tru tine.

FARU : Semeni... Dar semeni 
cu soția mea.

MAGDALENA : Fiindcă m-ai 
modelat în ea. De fapt sînt 
ea, și ceva mai mult sau 
mai puțin... Sînt ea fără 
uzură și timp... Am rămas 
tipar în vis.

FARU : Aproape că uitasem. 
MAGDALENA : Nu, nu m-ai 

uitat. Am venit să te liniș
tesc.

FARU : Sînt liniștit. Citește 
și tu toate astea (arată căr
țile, ziarele, paginile scrise 
de dânsul) și ai să vezi că 

n-am decît gînduri firești. 
Doar nu sîntem larve... 
Cînd uliul dă târcoale, pă
sările au ciripitul și aripile 
febrile, gata să se apere. 
Oasele devin mai ușoare, 
zborul e în fulgi. în trupul 
lor stau viteza, agilitatea, ți
pătul, acțiunea, neliniștea.

MAGDALENA : Am venit 
să-ți aduc aminte că atunci 
cînd mi-ai vorbit erai...

FARU : Cum eram ?
MAGDALENA : Fără cuta 

asta, fără oeascăne. Iți aduci 
aminte ce-axn discutat pri
ma dată sub desișul de tisă, 
unde m-ai invocat ? Fiind
că, repet, sînt vis, aer, în
chipuire.

FARU : Poate, dar... 
MAGDALENA : Dar ?... 
FARU : Un vis bun de îm

brățișat.
MAGDALENA t îmbrățișea- 

ză-mă.
FARU : Mai bine, nu. Lasă-1 

vis.
MAGDALENA : Atunci vor- 

bește-mi. Vorbește-mi ca a- 
tunci. Soției tale nu i-ai 
vorbit așa ca atunci, nicio
dată. Vorbește-mi, te as
cult. Iar emoția am să i-o 
transmit ei. Fiindcă ea aș
teaptă vorbele tale.

FARU : Cum, am înoeput ?
MAGDALENA : Spuneai cu

vinte simple.
FARU : Da... Era sub masi

vul de tisă, la polița cu 
crini... Da. In munții Neam
țului. Aveam 17 ani... 17. 
Tu erai tot așa, ca și acum... 
Mă fîstîceam, mă copleșeau 
propriile mele gînduri (rî- 
zînd) doream și un copil.

MAGDALENA : Da. 
FARU : Și am spus-o ? 
MAGDALENA : Da.
FARU : Caraghios mai eram. 
MAGDALENA : Nu, nu. Vor

bește.
FARU : Niște naivități. N-aș 

putea să le mai repet.
MAGDALENA: Nuu... Nu 

erau naivități. Mai degrabă 
ce faci acum e naivitate.

FARU : „Carule mic"...
MAGDALENA: Exact așa- 

mi spuneai. „Carul mic".
FARU : „Tu, care trăiești un

deva, fără să mă cunoști 
încă, vino 1 Vino aici, lingă 
mine, că vreau să-ți dau 
bucurii, mîngîieri, vigoare. 
Inima și trupul meu. Vino 1“ 
— „Iată-mă-s !“ — ai zis. 
Și ai venit acolo. Scânteind 
de farmec. Timidă și stin
gheră, și în alb, și dreaptă, 
și lingă tisa bătrînă cu mi
ros de cer și timp ca acum.

MAGDALENA : Și m-ai luat 
în brațe, în gînduri.

FARU : Și te-am luat în bra
țe, în gînduri.

MAGDALENA : Și m-ai să
rutat, și m-ai luat în inimă.

FARU : Și te-am sărutat, 
te-am luat în inimă.

MAGDALENA : Și ce mi-ai 
spus ?

FARU : Nu mai știu. „Că 
sînt al tău“ — poate. „Că 
ești a mea". Că „te iubesc", 
că „vom fi fericiți", cuvin
te... cuvinte de-astea oi fi' 
spus.

MAGDALENA : Și mții ce ? 
FARU : Multe. Atunci vor

bele veneau, se învolburau, 
luminau, mîngîiau. Eram 
într-o anumită stare. Totul 
era limpede. Clar. Trainic.

MAGDALENA : Și acum ce 
ai ? S-a schimbat ceva ?

FARU : Firește. S-a cam 
schimbat. Au trecut anii. 
Am copii, am nevastă... Ei 
sînt imaginea mea adevă
rată, de netăgăduit, sînt 
mănunchiul, versantul cu 
surprize pe care urci și co
bori. Tot ei sînt toiagul, 
rampa, rodul la tulpina ne
tedă de platan, pulsul și 
toată încrengătura de ra
muri care pleacă de aici. 
Prin ei, o parte din mine o 
văd din nou crescînd. îmi 
privesc prin ei, cu ochi ma
turi, copilăria, adolescența, 
somnul, zbaterile, creația... 
Pe ei trebuie să-i apăr 1

MAGDALENA : Spune cu
vintele de-atunci. Am nevoie.

Ai nevoie de cuvintele de-a
tunci I De tremurai ușor, 
magnetic, îmbrumat de a- 
tunci.

FARU : Rămîn cuvinte... Ce 
mă-ncălzesc cuvintele ?

MAGDALENA : Spune-le
pentru mine. Ce nu face o 
femeie pentru inefabilul cu
vintelor ? 1 Pentru boarea 
de fiori care-ți pătrunde în 
pori, prin cuvinte... Cuvin
tele simțite, frumos rotun
jite, lucind și prăvălindu-se 

ca un ropot de culoare pură, 
bleu, roșie, verde, ușoară, 
caldă... Ce vine din aer în 
sînge, devenite văpaie, și 
care cheamă trupul spre în- 
steiări, întinerindu-1.

FARU : (transpus) Da, da. Nu, 
nu. Nu pot. Am început să 
fiu zgârcit cu cuvintele. Nu 
mai avem timp. E deajuns, 
cred acum foarte serios, că 
sînt de-ajuns câteva vorbe, 
și apoi înțelesuri, tăceri im
penetrabile. Apoi dezghe
țuri prin dialoguri furișate 
în priviri. Apoi priviri al
bastre, căprui, negre. Și în 
aceste priviri albastre, că
prui, negre, cîte înțelesuri 1 
duse de inclarități în nuan
țe nebănuite. Priviri care 
curg freatice pe gest, as
cunse în geneze, apoi des
tindere din încordări de
piatră rămase în noi de
hăt...

MAGDALENA: Tu singur 
spuneai că semăn cu soția 
ta. Cu cuvintele astea m-ai 
întâmpinat. Poate sînt 
chiar ea. Ea, care se sfiește 
să-ți ceară mîngîieri, cu
vinte. Și m-a trimis pe 
mine. Eu sînt aceea ce tân
jește în ea. Venită acum 
din visul ei, vis îngrijorat, 
de îngrijorarea ta. Deci ei 
spune-i, vorbește-i...

FARU : Ea știe, i-am spus de 
trei-patru ori. Nu-i nevoie 
să-i mai repet.

MAGDALENA: Ba nu. Ba 
nu. E nevoie, repetă-4. Me
moria inimii e scurtă. Re
petă-!. Te ascult.

FARU : Te rog să mă ierți, 
nu pot. N-am timp. Am alte 
gînauri. Dac-ai ști, ai 
pleca.

MAGDALENA: Le știu. Să 
privim pe cer, și să desci
frăm dâra pe car» o vom 
face în razna noastră, în 
convoiul nostru de foc și 
vaiet. Ce martori veșnici 
vom avea. Cum ni se va 
schimba lumina după aceea. 
Ce licăriri noi și umede vor 
apărea. Cîte lumi se vor fi 
mistuit pînă acum. Desche- 
garea noastră în spulber fin 
de eter (zîmbește). Vreau 
să ne înălțăm, să ne deși
răm cu gândul, măcar pînă 
în primul cer văzut, să pri
vim cum seînteiază roșietic 
și mov și cenușiu, scrâncio
bul prăfuit în zarvă și în- 
vălmășală pestriță, învîr- 
tindu-se învrăjbit, retezînd 
făclia, dîndu-se peste cap, 
cu răgușala în damf, a obo
selii mulate pe atingerea 
cărnii, plecarea din strajă... 
Aș vrea să pătrunzi bogă
țiile de mister și ascuns de 
peste tot... Dacă noi sîntem 
un bulgăre rece pe lingă 
soare și soarele o fărîmă 
aprinsă pe lingă stele, și 
stelele doar puncte pe cer, 
ce e omul care aleargă după 
epoci calme, îmbelșugate și 
fericite ?... Lupta și ucide
rea din sînul naturii e 
oarbă. încăierările dintre 
noi au intenție și conștiință, 
milă, compasiune, rațiune, 
dar dăinuie, dăinuie... Ne
am bătut și ne batem din 
invidie, din interes, pentru 
iubiri, pentru țărînă, ne ba
tem să ne apărăm, ne ba
tem ca să pedepsim jigniri, 
ne batem pentru vorbe, 
pentru respirație, pentru 
demnitate, liniște, pentru 
crez și murim senini și 
eroici pentru toate. Trecu
tul și prezentul sînt pline 
de monumente. Murim, 
mereu murim pentru trepte 
sfinte, fiindcă tot ce-i trai
nic și frumos cere jertfă în 
zidurile sale.

FARU : (își masează tîmplele) 
Grozav aș vrea să dorm 
vreo două zile și două 
nopți... Grozav!... Mă dor 
tîmplele. Carnea parcă se 
strînge. Mișcările cad do- 
moale și a lehamite. Nu mai 
pot rezista... Dar nu spune 
nimănui. M-am hotărît să 
plec. Dar unde pe pămînt 
nu auzi... nu, vin veștile 
încărcate de explozie, ca 
zumzetul întunecat al lă
custelor... vin.

MAGDALENA : Să mergem, 
să mergem undeva. Intr-un 
loc mai retras, pentru o 
lună, două. La polița cu 
crini... La polița cu crini... 
Acolo timpul se oprește și 
ecoul e atît de vag îneît 
se pierde în susur...

FARU : Auzi inima ? Grozav 
mai bate. Mi-asurzesc ure
chile. Mi-asurzesc urechile... 
Ce bate... (explozie).

DIN ACTUL II
— intră Skrun —

SKRUN : Iatagan, arbaletă, 
hanger, rachetă, obuzier, 
tun, napalm. (învîrte sabia)

FARU : Nu înțeleg ce tot vrei 
dumneata. Pe cine cauți ?

SKRUN : Ce, nu știi ? Nu mă 
cunoști ?
FARU : Ba da. Dar pe cine 

cauți ? — te-am întrebat.
SKRUN : Mov, stacojiu, ne

gru, aleluia 1 (învîrtcște sa
bia).

FARU : Ce tot spui ?
SKRUN : Aleluia 1 Iți place 

arma asta ?
FARU : Nu înțeleg.
SKRUN : Apetisantă, nu ? (în

vîrte sabia)
FARU : (îl ia de la spate și-l 

duce spre ușă) Pe-aici. 
Pe-aici e ușa. Poftiți, pof
tiți 1

SKRUN : Un moment, fii a- 
mabil. Un moment.

FARU : Ce vrei ? Ce cauți ? 
Cine ești ? Te rog, un etaj 
mai jos sau mai sus, nu 
aici.

Coman Șova a debutat în teatru cu „Iubesc pe al 
șaptelea". Pe al șaptelea, foarte mulțl dintre dumnea
voastră îl știți, pentru că piesa a cunoscut o sută șap
tezeci de reprezentații pe cîteva din scenele țării. 
Succes de public, și, în bună măsură, și succes de 
presă. Se părea că autorul va intra repede în circuitul 
scriitorilor care transportă spre secretariatele literare, 
anual, cîte cinci lucrări. Nu s-a Intîmplat așa, fiindcă 
Șova, începînd să-și cunoască slăbiciunile, s-a oprit să 
mediteze asupra lor. Și din această stare de veghe, în
tinsă pe cîțiva ani, plini, pe alocuri, de disperare s-au 
născut acerbe „Nopțile lui Argus", adică ale vegherii. 
Piesa, la prima lectură, deconcertează. Personajele 
ies dinăuntrul unui ghem de ceață care, pe măsură ce 
acțiunea crește, nu se rupe și nu se risipește, ci se lumi
nează numai, străpuns de un verb alcătuit cu chin, dar 
și cu înzecită răspundere față de debut. înțelegerea ur
mează un drum sinuos. Pare că autorul a și urmărit 
acest lucru. Important este, însă, că Șova reușește să 
așeze în cititor neliniște, să-l îndemne la meditație — 
lucru pe care-1 izbutește numai adevărata literatură.

FANUȘ NEAGU

FRAGMENTE
DIN PIESA 
ÎN TREI ACTE

de COMAN ȘOVA
n r n o n ii i irir FARU — FRATELE — TUE — MAGDALENA 
rEnbUOJtLU eu trecut—eu viitor—skrun—ea eterna
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SKRUN: Eu nu sînt scară, | 
sînt Skrun I

FARU : Să fii sănătos ! Pof
tim ! (îi arată ușa)

SKRUN : îmi pare rău. Acum 
îmi pare rău că nu sînt 
stîlp de înaltă tensiune. Nu 
ți-ai permite să mă dai a- 
fară. Te-aș carboniza. Da: 
poate sînt altceva. Altceva... 
oarecare. Și nu un oarecare, 

oarecare, ci un oarecare de 
temut.
Mă știe toată lumea.

FARU : Ieși. Dacă ai reuși 
să mă amuzi măcar puțin, 
te-aș mai accepta. Dar... 
ieși !

SKRUN : Iată-mă, acum sînt 
foișor.

FARU: N-ai inspirație,
pleacă !

SKRUN: Plec imediat. Dar 

urcă-te pe scara mea inte
rioară.

FARU : (îl privește atent, în
chide ochii, îl privește din 
nou) : Eu n-am dormit de-o 
lună și ceva. Sau poate de 
două decenii, dacă nu cum
va de vreo treizeci de mii 
de ani... S-ar putea să nu 
mai sesizez sensul... Să dau 
răspunsuri inadecvate. Re
petă ce-ai spus I

SKRUN: Ți-am spus să te 
urci pe scara mea interioară. 
Te fac strajă.

FARU : Stai jos să-ți pun ter
mometrul. (Skrun stă, pri
mește primul ajutor cu su
punere) Bei o cafea ? (îl ser
vește).

SKRUN : Dacă vrei să te urci 
pe scara mea interioară 
pînă în vîrf, beau.

FARU: (îl servește cu ca
feaua)

SKRUN: Și dacă te urci, 
te-aș ruga ceva. Te-aș ruga 
să-mi spui ce se mai în- 
tîmplă prin lume...

FARU : Taci și bea cafeaua. 
Am să mă urc. Numai să 
nu amețesc.

SKRUN : Condiția este să nu 
privești în jos. Numai așa... 
așa... Copăcel, copăcel... 
Miroase a pucioasă ? Sabia 
asta nu-i decît un mit, dar 
fiecare za din cămașa mea 
e un cataclism.

FARU : Bine... bine.
SKRUN : (privind în sus) Ai 

văzut că ai reușit să te 
urci ?

FARU : M-am și urcat ?
SKRUN : (privind în sus)

Descrie-mi abisul.
FARU : Poftim ?
SKRUN : (privind în sus, cu 

mîinile la gură) Vreau să 
te întreb ce vezi cînd pri-

Eroul principal după ea a 
avut prilejul să cunoască și 
să vadă o mare parte din 
punctele nevralgice ale în
cordării șl neliniștii vremii 
noastre, retras să-și scrie 
concluziile, cade într-o stare 
specială de veghe — o in
somnie pe care o simte 
moștenită, o torță care vine 
de Ia începutul existenței 
arzlnd neîntrerupt. îngrijo
rarea eroului este profundă, 
și piesa încearcă să pătrundă 
cît mai adine în zbatere, per
sonajele care apar sînt ipos
taze, sînt imagini ale 
subconștientului pe care 
Farul le privește cu un 
optimism amărui. El caută 
febril o soluție să oprească 
implacabilul. Fuga din spi
tal, încercarea de psihanaliză 
a Fratelui, replicile comice 
ale lui Tue care înțelege șl 
traduce totul șl în felul său, 
personajele imaginare cu 
care intră în conflict, toate 
desfășurate ritmic se compun 
și se complică, creînd o at
mosferă de intensă neliniște, 
de strigăt, grefat pe un filon 
puternlo de Încredere în 
dăinuirea omului.
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vești în jos. Nu vezi cumva 
un hău cosmic, universal, 
fără spațiu și timp ? (Se 
frige cu cafeaua) Sau vezi, 
pur și simplu, hău ? I

FARU : Cred că-i pur și sim
plu hău... Da... da...

SKRUN : (învârtind sabia nă- 
praznic) Hău, hău ? Chia: 
hău, hău, hăuuuuu ?

FARU : (îl ia ușor de braț 
și-l duce spre ușă. II dă a- 
fară și închide ușa. Se aude 
soneria insistent. Faru, 
după ce rezistă cîteva clipe, 
se duce, furios și deschide 
ușa).

SKRUN : Mi-am uitat viziera. 
(Cu viziera în mînă, pri
vind în sus). Fii amabil, 
hău cu cîți de „u“ la urmă?

FARU: (vrea să închidă 
ușa. Skrun, cu sabia între 
pervaz și ușă îl împiedică).

SKRUN : (privind In «ut) „U* 
infinit ?

FARU : (plictisit) Da, da.
SKRUN : (scoate sabia și lasă 

să se închidă ușa ; începe 
să urle la ușă) Hăuuuuuu I.„ 

FARU: (bate în ușă) Taci, 
că mă doare capul I

SKRUN : (deschide brusc fe
reastra, răsturnînd vazele 
cu flori și colivia cu o pa
săre ; uriînd, îi întinde lui 
Faru termometrul).

FARU : (ia termometrul, 
privește gradația, fluieră) 
Patruzeci și patra de grade. 
(Adună cioburile de pe jos, 
duce pasărea în camera lui).

SKRUN : (la ușă) Hăuuuu 1 
(se repetă ca un lătrat)

FARU : (deschide ușa, îl ia în 
casă, trage jaluzelele, își as
tupă urechile) Hai, urlă I 
Mai tare 1 Zi-i 1 Zi-d ! Ai 
răgușit ? Nu-i nimic, urlă 
mai departe. (După ce-1 
mai ascultă o vreme, îl lea
gă la cap cu o compresă 
cu apă rece. Skrun conti
nuă parcă mai înviorat. 
Faru aduce un lighean cu 
apă, îl descalță și îl pune 
cu picioarele în el. Skrun, 
trezit pentru o clipă, tace, 
își ia aer, și apoi continuă). 
Și acum, ce vrei, să o ții 
așa, una și bună ? Vrei să 
urli la nesfârșit ? Astîmpă- 

ră-te, n-auzi ? (strigă) Tue I 
(intră Tue) Ia urlătorul 
ăsta ou sabie cu tot și du-1 
pe pustii.

rUE : (se uită la Skrun ca 
la o arătare ciudată). Ci- 
ne-i ăsta ?

FARU : Legitimează-1 afară. 
Afară lămurețte-te cu el! 
Nici nu știu dacă are acte.

SKRUN : Sînt zeu.
TUE : Zeule, ia-ți tălpășița I 

Hai, mișcă-te 1 (îi dă un 
ghiont) Zît I Pe pustii I La
tră acolo cît vrei! Hai, hai, 
mișcă 1

SKRUN : (refuz).
TUE : Nu vrei ? Stai tu că 

ți-ai găsit nașul cu mine. 
Dacă nu înțelegi de vorbă 
bună, păi schimbăm foaia. 
Hăul o să te mănînce, în- 
ghițite-ar lupii nemestecat. 
(II ia în spate). Stai liniștit, 
nu mai scheuna că-mi scoli 
vecinii. (Către Faru) De 
unde a mai apărut și aș
chia asta de zeu, beată ? ! 
Gălăgia asta candrie ? 1 Mi

roase a praf de pușcă. (Cu 
mare greutate îl scoate a- 
fară din casă).

FARU: (își soarbe cafeaua, 
ca și cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat. Pauză. Sonerie. 
Altă lumină).

DIN ACTUL III.
FARU : (învîrte manivela ma

șinii de calculat) Absurdi
tăți, Infatuare : timp. Boală, 
somn, ezitări: timp. Tîm- 
penie, lene, muțenie : timp. 
Trompete, șuierătoare trom
pete sînt faptele, cifrele, 
concretul. Insomnii, zbateri, 
lipsă de dragoste, angoase
— timp. Absconzități, ni
micuri, imposturi, lașități, 
amnezii, astenii — timp, 
(învîrte manivela mașinii de 
calculat) Concentrări, in- 
strucții, regulamente, arme, 
îngropăciuni — timp... Cre
ierul ăsta precis, incon
testabil de fier, o să ne 
arate raportul dintre uriașul 
timp gol, înghițit... și 
dramul de desăvârșire după 
care tânjim (scurtă pauză) 
dramul de desăvârșire... Am 
nevoie de o cifră, de un 
simbol ou care să mă răfu- 
iesc. (învîrte manivela ma

șinii). Numai să știe rabla
asta atâta matematică, să 
poată calcula risipa (ânvîrte 
de cîteva ori manivela). O 
rușine. N-are nici cifre în
deajuns. O să mănînc bine, 
o să dansez, o să cînt, să 
mă fortific puțin și încep 
hora (se duce la oglindă ca 
să-și lege cravata ; cînd se 
vede în oglindă rămîne sur
prins). A, uite-mă ! Ce faci, 
țap neadormit ? Huhurez 
cu barbă ? Stîlp încremenit 
în lună I (sună telefonul ; 
Faru nu vrea să răspundă ; 
așteaptă să înceteze, apoi îl 
închide și își face o cafea). 
(Pune o sticlă cu spirt pe 
masă. Scoate spirtiera, toar
nă spirt, îl aprinde, privește 
flacăra. Pauză, Apare Eu 
trecut.)

EU TRECUT: (strigat) Nu. 
FARU : Ce nu ?
EU TRECUT : Nu, nimic nu. 
FARU : Apropie-te.
EU TRECUT : Mă recunoști ? 
FARU : Arcul frunții tale e al 

meu sau al meu e al tău.
EU TRECUT : Așa e mai co

rect.
FARU : De mult voiam să te 

rog să vii să stăm de vorbă 
pe îndelete. Mai pe înde
lete. Intre timp m-am in
teresat îndeaproape de tine. 
Acum te știu, te simt. Ești
— cum s-ar spune — rădă
cina mea. Te-a durut vreo
dată rinichiul drept ?

EU TRECUT : Stângul, de cî
teva ori. Purtam chimir.

FARU : Eram sigur. Cum ai 
suportat bătrânețea ?

EU TRECUT : De ce ?
FARU : Așa. Mă interesează 

să văd cum voi reacționa.
EU TRECUT : N-am fost ni

ciodată bătrân.
FARU : De ce ?
EU TRECUT : Din cauza 

unui fleac. A trecut o fla
cără prin mine.

FARU : Și n-ai rezistat ? 
EU TRECUT: Nu prea...

pînă la urmă...
FARU : Ce, pînă la urmă ?
EU TRECUT: Ți-am lăsat 

ție totul. Greu m-am con
vins. Nu puteam face nici o 
mișcare și totuși mă vedeam 

ridieîndu-mfi șl trăind. Au 
trecut ctteva veșnicii ca să 
mă lămuresc. Intre timp 
m-am învârtit ca o morișcă 
într-un cerc do stele negre. 
S-a înfierbântat iarba, și în- 
tr-o clipă de slăbiciune, 
m-am lăsat contopit

FARU : Câți ani aveai ?
EU TRECUT : Cîți am și-a

cum, 23.
FARU: Va să zică ești un 

mai tânăr decît 
pă un timp) Știi, 

tu, puștiule, că aproape ju
mătate din omenire a căzut 
curmată de propria sa mînă 
în zgomotul prafului de 
pușcă, sub semnul propriei 
sale demențe ?

EU TRECUT: ...Voiam să 
spun că în timpul acela 
m-am gândit la tine. M-am 
edit înainte și înapoi, iz- 

cnind fără să mă pot des
prinde de clipă prea depar
te. In fiecare bătaie, gîndul 
se colora, cădea, venea îna
poi chircit... II trimeteam 
din nou spre tine și dinco
lo de tine, dar se lovea de 
un hotar și se întorcea me
reu mai trist, mai fără vla
gă, pînă cînd a căzut. S-a 
prelins pe-un fir de iarbă 
care se mișca îmbrumat de 
răsuflarea mea, ultima. In 
el am lăsat tot.

FARU : Și acum ?... Acum... 
Dar nu, vreau să te cunosc 
mai bine. O parte din min
tea ta mă călăuzește. Dar 
eu acum sânt mai în cum
pănă ca oricând, mina lui 
Cain stă ridicată, tunet spin
tecător deasupra creștetului. 
Refuz cu toată puterea soar
ta ta. Mă opun categoric. 
Dă-mi blestemul tău ultim 
din vorbele nespuse, în tim
pul veșniciilor neputincioa
se. Pune glasul' tău, ecou 
sfâșietor lângă al meu, dă-mi 
toată disperarea ta de a- 
tunci s-o topesc în lucidi
tate, și să fac din vorbe 
trâmbițe, zid de lumină care 
să țintuiască mâna întinsă 
spre moarte.

EU TRECUT : Dar este ceva 
Seste veghe, peste firesc. O 

emență tainică care îm
prăștie judecata oamenilor, 
care se abate ca o pacoste 
peste visuri și vieți.

(apare EU VIITOR)
EU VIITOR : Nu.
FARU : Ce nu ? I
EU VIITOR : Totul nu.
FARU : Cine ești ?
EU VIITOR: Nu sînt încă. 

Dar sînt tu, dacă nu te vei 
risipi. Dacă timpul s-ar 
strînge brusc, ca o armo
nică, ne-am ciocni toți trei 
cap în cap. Din noi trei... 
(Către Faru). Numai tu 
trebuie, musai, ești chemat 
să spui cel mai răspicat, cel 
mai categoric nu I Cu toată 
ființa ta, cu toate faptele, 
cu toate vorbele, cu toată 
creația, cu toate nașterile, 
cu toate iubirile, cu toate 
prieteniile, să spui nu I Tu 
ești răscrucea, cumpăna. Tu, 
prin poziția, prin rezistența, 
curajul, abilitatea, încrede
rea și veghea ta nestinsă 
dai viață timpului rătăcitor 
prin stele, care vine. (Că
tre EU TRECUT). Tu 
n-ai spus nimic. Te-ai dus 
la abator.

EU TRECUT: M-a chemat 
țara.

EU VIITOR : Nu trebuie lă
sată țara să fie nevoită să 
ne cheme.

FARU : (Către EU TRE
CUT) : Tu ești în afara 
primejdiei, și a durerii, că 
nu mai ești (Către EU VII
TOR). Iar tu nu ești încă, 
deci tot în afară, dincolo de 
hotarele durerii. Eu sînt la 
mijloc. Tiral se reglează pe 
mine. Sabia este deasupra 
capului meu. V-am chemat 
să fac din neliniștea mea o 
armă mai puternică decît 
orice ne-ar putea spulbera 
planeta. Planeta minată de 
pungi doldora de primejdii. 
Noi, oamenii, sîntem la 
mijloc, între spulberările lor. 
E de-ajuns să calce u- 
nul, că explodează șl ce
lălalt. Tu care ai fost, mori 
a doua oară prin mine, ui
tat în istorie, cu istorie cu 
tot. Iar tu, oare aștepți ră
tăcitor prin sînge și stele, 
mori nenăscut în moartea 
mea. Atât tu cît și tu tre
buie să-mi dați puterea să 
veghez și să apăr. In numele 
vostru să veghez și să apăr. 

EU VIITOR: El a trăit, tu 
trăiești. Ați iubit. V-ați bu
curat. Ați plâns. Dar eu nu. 
Eu sânt cel mai nedreptățit. 
Eu trebuie să pășesc în vi
surile voastre.

FARU : Să pășești.
EU VIITOR : Dar ca să pot, 

trebuie ca tu să învingi.
FARU : Ai să pășești.
EU VIITOR : Așa că întâi tu 

trebuie să faci totul, ca eu 
să fiu posibil. Vreau să aud. 
Din arcul puterii tale, din 
istoria ta plec eu, călător în 
timp. Tu trebuie să ajungi 
pînă la mine și să-mi dai 
ștafeta. Ai rolul să ajungi. 
Ai răbdat de foame și frig, 
ai rupt lanțuri vechi, rugi
nite și grele și ai spart țar
cul gravitației, țîșnind în 
nesfîrșit. Tu ai făcut cele 
mai formidabile cotituri, în
tr-o singură generație tână
ră. Tot tu ai îndurat ca 
nimeni altul, cele mai mari 
spaime și amenințări, tu ai 
împrăștiat moarte din ra
muri, făcînd loc înmuguririi. 
Totul, totul depinde de tine. 
Ești chemat să faci ordine 
în destin. Trebuie să îm
piedici prăbușirea cu toate 
forțele.

FARU : îmi ajung ?
•.......................... ...... » »
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secția de grafică a Institutului de Artă Plastică, 
In anul trei.
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11 auzeam noaptea izbin- 

du-se de pereți, îmbrățișînd 
felinarele fi suflînd în pisto
nul care scotea sunete imagi
nare, tangibile. Se întorcea 
spărgind sticlele goale de cal- 
darîm cu o voluptate de psi
hopat. Locuia undeva, la un 
etaj albastru, fi se spune că 
apartamentul lui era plin de 
coperți șt de reviste cosmopo
lite cu femei goale iar în loo 
de arcuri la pat avea o în
treagă expoziție de sticle de 
coniac, de wisky, de votcă 
etc... In rafturile fostei biblio
teci, de asemenea, tresăreau 
sticle mai mult sau mai puțin 
goale pe ale căror etichete se 
caligrafiau titluri de cărți 
semnate de Balzac, Dostoiev- 
ski, Tolstoi etc. Prietenele lui 
aveau întotdeauna păr blond 
și lung, și dezordonat, căl
cau eu o grație masculină fi 
fumau din sipcă. Erau alese 
după vicii, după tutun, după 
culoarea preferată. A termi
nat ultimul dintre noi liceul șl 
nu-mi aduc aminte decît de 
vocea lui groasă, cu pedale de 
repetent, răspunzînd la apel 
întotdeauna... absent. Și atît. 
Știam că are acasă un ceas în
cremenit intr-un an, într-o 
lună, într-o zi, într-o oră, în- 
tr-un minut și așa mai departe 
identic cu ultimul examen 
maturitate.

In cîțiva ani a uitat să 
cotească fi să scrie și și-a 
sat plete ca să-i mascheze bo
gat circumvoluțiunile abolite 
de orice abstracțiune. Cu 
timpul a început să se con

funde cu zgomotele, cu scan
dalul pe care îl făcea întor- 
cîndu-se pe stradă, noaptea 
tîrziu de la restaurantul în 
care sufla la piston. Oamenii 
s-au obișnuit treptat cu aceste 
zgomote și nu l-au mai luat 
în seamă. Rămăsese din el, în 
clipele vagi de revenire și de 
oarecare sensibilitate, numai 
sunetul prelung și tragicomic 
al pistonului în care se absor
bea din ce în ce mai profund. 
Uitase cum îl cheamă, îți pier
duse identitatea, și devenise 
atît de inodor, de incolor, de 
insipid încît puteai privi prin 
el dincolo de el, la decorul 
obișnuit al străzii după care 
se colora ca soluția de turne
sol. Se scufunda în această ig
noranță, alcoolic și tot mai 
puțin pînă cînd într-o zi a 
dispărut complet, lăsînd un 
gol de aer, un vid de forma 
unui om întotdeauna beat, In 
degetele căruia — nevăzute — 
sclipea o sticlă sau un piston. 
Și cu toate acestea avea un 
succes din ce in ce mai nebun 
la fete; nu exista noapte în 
care să nu se întoarcă excor- 
tat de un grup coregrafic de 
„cadîne" fumînd din sipcă, 
extaziate la auzul muzicii con
crete pe care o împrăștia tot 
mai mult... golul de aer. Era 
un original 1

Zilele trecute am aflat de 
moartea prematură a golului 
de aer, absorbit din greșeală 
de un aspirator de praf în 
timpul unei curățenii generale 
la un restaurant mediocru din 
oraș.

AUDIENȚELE MELE
ZILNIC ÎNTRE ORELE 0-24

„Vă salut fi vă doresc că
lătorie plăcută". La început 
l-am privit puțin cam strîmb 
pe noul meu vizitator. Nu de 
alta, dar nu aveam de gîndsă 
fac vreo deplasare și nici că
lătoria de unde nu te mai în
torci niciodată nu aveam de 
gînd s-o fac. „Pentru salut, 
mulțumim frumos dv. dar 
pentru urarea privind călăto
ria, mă iertați dar nu plec 
nicăieri că e frig afară". „Nu 
m-ați înțeles, acesta e salutul 
nostru la Căile Ferate". „Nu 
înțeleg de ce ați venit la mi
ne ?“ „E foarte clar, dumnea
ta rezolvi niște treburi formi
dabil de bine și vreau să-ți 
spun niște 
transportului 
să vedem ce 
„Sînt numai 
măsuri".

„Ia, spune-mi ce faci dacă 
trei călători au primit bilete 
pentru acelaș loc la accele
rat ?“. „Simplu ■ caut o ca
sieriță care știe să lucreze 
cu diagramele și nu încurcă 
locurile" „Dar dacă un tren 
întîrzie, să zicem, 30 de mi
nute din vina mecanicului ?“ 
„Caut un mecanic care își 
cunoaște meseria și gata". 
„Dar dacă un tren întîrzie la 
plecarea din gară din vina 
acarului?" „11 cheamă Păun?" 
„Să zicem că îl cheamă întoc
mai așa". „Atunci vinovat e 
Păun, acarul". „De exemplu 
în tren nu ai voie să trans
porți păsări vii. Ei și totuși, 
de pildă în rapidul 16, în ziua 
de 21 noiembrie o călătoare 
a adus la București într-un 
compartiment al vagonului nr. 
9 următoarele vietăți ■■ două 
gîște, un curcan, două rațe, 

cinci pui. Mai mult chiar, 
gîsca, l-a apucat pe controlo
rul de bilete de pantalon 
el a zis: mînca-l-ar tata 
varză. Ei, în cazul acesta 
faci ?“ „Aflu cînd mai e 
serviciu acest controlor ți 
duc sub canapea un tigru 
care să-i sfîșie pantalonii, să 
vedem atunci mai zice : 
mînca-l-ar tata ?". „Pînă aici 
văd că te-ai descurcat bine. 
Dar i-a spune-mi ce faci a- 
tunci cînd într-o sală de aș
teptare nu se face focul fi e 
frig ?" „Tremur așa cum am 
făcut și în gara Șegarcea". 
„Da, dar ce măsură stabi
lești ?“. „Să se facă focu în 
sobă că de aceea e sobă!“ 
De data asta, eu: „Să 
zicem că sîntem în gara 
Craiova, în ziua de 18 no
iembrie și vrem să călătorim 
cu trenul Craiova-Calafat, — 
acela care pleacă la ora 9,30. 
Adică trebuie să plece, deoa
rece a făcut acest lucru cu 
o întîrziere de 18 minute. De 
ce ? Păi, nu a venit locomo
tiva la timp, nu era măturat 
în vagoane iar cu 15 minute 
înainte de plecare a venit un 
nene cu o pompă în spinare 
și a deparazitat vagoanele, cu 
noi cu tot. Iți dai seama că 
pînă la Calafat era să ne dăm 
duhul. La plecarea din Craio
va. crainica a avut griji să ne 
ureze : „călătorie plăcută".

„Ei, spune-mi acum ce mă
sură luați ?" După ce 
gîndit
meu a răspuns: 
țez...“.
„Urarea: vă dorim călătorie 
plăcută".

t-0 
puțin interlocutorul 

„Desfiin- 
„Ei, ce desființați ?“

Am crezut întotdeauna în 
proverbul : „Copil cuminte 
și babă frumoasă nu exis
tă", motiv pentru care am 
trecut cu vederea unele ghi
dușii ale fiului meu. Acum 
un an, m-am hotărît să-1 dau 
la cămin, nu de alta, dar să 
se învețe cu colectivul, să 
fie mai supravegheat. După 
o săptămînă primesc un te
lefon de la tovarășa educa
toare care mă cheamă ur
gent la cămin. Cum ajung 
mă și la în primire. „Tova
rășe, copilul dumneavoastră 
e foarte neastîmpărat. Pune 
piedică la copii, nu doarme, 
ce mai Ia deal la vale, e 
neastîmpărat...." Seara l-am 
certat pe băiat, el mi-a pro
mis că va fi cel mai cuminte 
din toți copiii cîți există pe 
pămînt. După o lună iar un 
telefon, de data aceasta de 
la cealaltă educatoare. M-am 
dus iar la cămin. „Copilul e 
rău, obraznic, revoltător de 
neastîmpărat". Seara iar 
„ședință" acasă cu copilul, 
iar discuții, iar angajamente. 
Se părea că lucrurile merg 
spre bine, dar țl-ai găsit. Mă 
cheamă iar prima educatoa
re. „Tovarășe, trebuie să te 
gîndeștl la copilul dumitale. 
Părerea mea e că o școală 
de reeducare i-ar prinde 
bine". Am rămas trăsnit. 
Vasăzică copilul meu de 8 
ani neîmpliniți, trebuie re
educat, cînd el nu a fost nici 
educat ca lumea.

Nu mai spun că a doua e- 
ducatoare ml-a zis de la 
obraz că fecioru-mlu e cel 
mai rău din cîți a cunoscut 
ea ; mai mult chiar a spus 
că „e dracul gol". Am înghi
țit în sec și am plecat. Si
tuația copilului mă punea pe 
gînduri. Seara mă pregăteam 
iar de „ședință" cînd vine 
cumnatul meu, ttmplar pe la 
o cooperativă meșteșugăreas- VALENTIN POPESCU

H1Y0M

Dan Hayon, nu e la începutul activității de ca 
rlcăturist: a debutat acum doi ani. Ș student la

«J
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1NTR-ADEVĂR CURGE BINE!
Intr-o săptămînă-două facem un deviz și după aceea... 

o să reparăm...
Desen : N. CLAUDIU

că. „Ești cam necăjit ?“ 
„Sînt“. I-am povestit apoi ce 
mă punea pe gînduri. „Ia, 
ascultă cumnate, tu... din 
cînd în cînd, așa, cite ceva 
pe la educatoare...“ „Taci 
din gură păcătosule că aude 
nevasta". „Nu te gîndi la 
bazaconii. Știi, așa cîte-o 
mică atenție. Sărbători sînt 
destule : Mărțișor, Ziua co
pilului, Ziua Femeii, Ziua 
întîia, Ziua a doua $1 așa 
mai departe, pînă la șapte".

La început am crezut că 
glumește dar am văzut că 
vorbea serios.

Deci în ziua întîia (adică 
luni) am dus primei educa
toare o cutie cu bomboane. 
Miracol : dracul gol a de
venit a doua zi un.„ drăcu- 
șor. Ziua a doua am dus 
educatoarei a doua o floare 
cu ghiveci cu tot și copilul 
era doar : „un ștrengărel".

în ziua a treia, nevasta 
mi-a pus în brațe un pache
țel (de-o fustă) și copilul a 
devenit bun. Apoi în fiecare 
zi, după fiecare „atenție" co
pilul se schimba în bine 
pînă a devenit „plinea lui 
dumnezeu", „cuminte foc", 
„îngeraș". Eram fericit. 
Vreo săptămînă nu am mai 
trecut pe la cămin. M-am 
dus într-o sîmbătă și abia 
așteptam să vorbesc cu cele 
două educatoare. De aceea 
m-am șl dus la ora schimbu
lui. Parcă le auzeam : „e 
plinea Iul dumnezeu", „e un 
deliciu de copil", „îngerașul 
îngerașilor"...

Am bătut la ușă, am Intrat 
și am rămas descumpănit : 
cele două educatoare fusese
ră schimbate iar cele noi 
mi-au spus fără pic de milă : 
„e dracul gol".

îngerașul a devenit din 
nou drac gol. Dar nu-1 ni
mic, mîine iau leafa și... îl 
transform eu...

s

MICII DESK)
E ora 12, fără 10 și pe 

ecran a apărut The End. 
Dună ce Nu-Stiu-Cine a 
împușcat tot ce se putea 
împușca, noi, cei 800 din 
sală, salvați ca prin mi
nune. ne îndreptăm spre 
ieșire, cu speranța secre
tă că vom reuși să-l prin
dem pe 31 înainte de a se 
metamorfoza în I. Dar ia
tă I în calea speranțelor 
noastre se interpune nu 
acel NU-Stiu-Cine de pe 
ecran, cu pistolul în mînă. 
ci Micul Despot, cu bunul 
lui plac Din cele SASE 
mari uși de evacuare a 
sălii, prin care am fi pu
tut dispare cu totii în 30 
de secunde. deschide 
UNA ! Pe jumătate. Opt 
sute de oameni care ne 
vom duce pe jos acasă, 
ne strecurăm unul cîte 
unul, prin iumătatea de 
ușă. Pe micul Despot nu-1 
interesează 1 El mîine se 
scoală la zece si locuiește 
deasupra. în bloc-

★
In fata ghiseului sîntem 

doisprezece Eu sînt al 
doisprezecelea Fac cinci 
pași pe oră, după ceas. 
Am citit toate avizele de 
pe pereți Aflu astfel că 
„fumatul periclitează să
nătatea personalului" si 
nu fumez. Trec ore lungi 
si se face opt fără zece. 
Mi-a venit rîndul I într-o 
clină uit totul si mă pre
gătesc să ascult cu reli
giozitate prețioasa infor
mație după care tîniesc.

4.

Dar dincolo de feres
truică, Micul Despot îsi 
aduna, tacticos, hîrtiile. 
Tamponul, tocul, instruc
țiunile, acele de gămălie, 
sticla cu cerneală, penița 
numărul doi, dispar pe 
rînd în sertar. Cu o miș
care scurtă, îmi trîntește 
gemulețul în nas. Micului 
Despot nu-i plac ochii : 
mei albaștri și-am să mai 
viu și mîine.

★
Sala de așteptare a po

liclinicii. Stau pe fotoliu 
tapisat cu plastic vernil si 
mă autosugestionez • can
cerul e mai rău decît o 
durere de dinți... Zadar
nic I Dincolo de ușă. tî- 
nărul medie stomatolog 
curăță tartul de ne dinții 
unei blonde frumoase. 11 
curăță cu mii de precau
ții. Si ca frumoasa pacien
tă să nu-si piardă răbda- . 
rea, îi spune bancuri cu 
nebuni. Dună un ceas o 
conduce si îi sărută mîna 
lung. în ușa cabinetului.

— Dumneavoastră ?
îl privesc plin de spe

ranță.
— Regret. Nu aparți

neți de circumscripția 
noastră.. Mergeți dv. în 
strada... Sau mai bine 
trebați la fișier..,

Un proverb spune 
„fiecare „cățel e leu 
strada lui".

Dar vine ecarisajul.
Și-i face pielea 

huși...

în-

că 
oe

mă-

FLORIN IONESCU

*

POVESTE LA 
GURA... 
CALORIFERULUI

Tatăl povestea cu voce 
molcomă :

— A fost odată un flăcău 
chipeș și viteaz...

— Sfîntul, îngînă băiatul.
— Să zicem — încuviință 

povestitorul și continuă. — și 
eroul nostru alese într-o zi 
din grajd un armăsar bălan 
care în loc de fîn, ceru un ca
zan de jeratec. „Spune-mi 
cum să te duci ca vîntul sau 
ca gîndul ?"

— Era rachetă, nu armă
sar.

— Binee, rachetă. Înainte 
de a se sălta în șa, flăcăul 
cercetă o oglindă fermecată. 
In apa de cristal văzu o cîm- 
pie înghețată plină de găuri 
și bolovăniș. Iar mai departe 
piscuri golașe, pustii. Pe vîr- 
ful cel mai înalt se arătă un 
turn de piatră. Acolo, într-o 
chilie stătea închisă o fată mi
nunată...

— De ce-i zici oglindă și 
nu televizor ? — întrebă băia
tul.

— Fie ca tine, consimți ta
tăl și continuă pe un ton eva
ziv. Și, flăcăul încălecă bidi
viul ce scotea flăcări pe nări, 
pornind ca vîntul spre țara 
înghețată a lui Galben Împă
rat...

— Ura, a decolat spre Lu
nă I izbucni puștanul.

— Da, spre Lună, aprobi 
tatăl și, spre dezamăgirea co
pilului, curmă firul basmului:

— S-a făcut tîrziu și tre
buie să te culci. Restul poves
tirii mîine seară.

Băiatul adormi curînd. Ta
tăl spre ziuă. Toată noaptea 
a citit un roman științifico- 
fantastic yi un manual de as- 
trofizică.

D. PAUL

Vasile Băran AMINTIRI
Desene de GH. SASARMAN

CONSULTAȚIE
— Am lă-ți explic îndată : 

degetul i-a inflamat în clipa 
în care din trapez ai desenat 
un trunchi de piramidă.

— Bine dar...
— Transformînd trapezul 

în piramidă dumneata ai omis 
un lucru esențial, anume că 
piramida e un corp în spa
țiu. înțelegi ?

— Desigur.
— Ei, bine, pe viitor va 

trebui să fii foarte atent la 
reclamele cu neon. Ele pot 
funcționa perfect după cum 
se poate întîmpla să și facă 
remiză.

Valul venea din larg nești- 
ind de ce era acolo. Și nu 
stătea o clipă : ziua și noap
tea el alerga spre țărm. Erau 
și clipe-n care aproape că 
gîndea : „iată exist

„Exist I" striga îngrozit va
lul spre «tînca-nedepărtată. 
„Exist, nu mă vedeți ?“ și se 
izbi de colțurile pietrei.

Pierise el sau repetase moar
tea celui dinainte ?

ȘUIERUL
Tăcerea înghițise totul, foar

te puțini oameni vorbeau în 
somn, fără însă a fi auziți.

Poetul își recită atunci ma
rile poeme pentru că, îți spu
se el, zgomotele produse de 
cuvintele mele vor intra în oa
meni prin toți porii ca șuie
rul de locomotivă ce fulgeră 
depărtările trăgînd după sine, 
prin tunelele nopții, lungi și
ruri de vagoane-nchipuite 1 Și 
tot așa, în viscolul lor, ima
ginile mele vor lăsa în minți 
imagini.

Și oamenii se treziră ca de 
un șuier de locomotivă.

— Era o pădure joasă de 
salcîmi și ea stringea flori.

— De salcîmi ?
— Da.
— Probabil pentru ceai.
— Probabil. Se ridica în 

vîrful picioarelor și rupea 
crengi. Apoi a venit ploaia.

— Ai mai văzut-o.
— De cîte ori 1
— Unde ?
— Tot acolo. Stringea flori 

de salcîm.
Și femeia muri dar părul îi 

rămase tot blond.

Shaw, fie-

vestitului
zile și du

Mulți străini care veneau la Roma, se mirau că 
în acest oraș nu există nici o statuie a lui Marcus 
Catus, în timp ce în oraș se aflau numeroase alte 
statui ale unor bărbați mai puțin iluștri. Cineva 
s-a adresat chiar iui Catus, spunîndu-i că i se pare 
foarte ciudat că Roma nu are nici o statuie de-a 
Iul. Acesta i-a răspuns senin : „Prefer ca lumea să 
se mire eă nu mi s-a ridicat statuie, decît să se 
întrebe de ce mi s-a ridicat".

★
Odată un înalt dregător, mîndru de noul său 

palton, s-a lăudat lui Caragiale că haina l-a costat 
12 000 lei. Caragiale cu cunoscutul lui umor și 
spontaneitatea-i caracteristică, a răspuns pe loc : 
„Eu nu obinșuiesc niciodată să port haine care să 
valoreze mai mult decît mine".

★
într-o societate, un aristocrat englez, vrînd să 

pună într-0 situație penibilă pe celebrul drama
turg Bernard Shaw, i se adresează :

— Ciudat, domnule Shaw, ce deosebire între 
noi ! în timp ce eu scriu pentru glorie, d-voastră 
scrieți pentru bani.

— Foarte adevărat, răspunse Bernard 
care scrie pentru ceea ce-i lipsește !

★
Un tînăr pictor, se plîngea cîndva 

Goya :
— Maestre, lucrez un tablou în trei 

pot să-l vînd în trei ani.
Goya a răspuns :
— Ar trebui să lucrezi trei ani ca să-1 vinzi în 

trei zile.
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• SPORT
Pentru a 6-a oară 

campion de șah
Pentru a 6-a oară, marele 

maestru internațional, Florin 
•Gheorghiu a cîștigat

titlul de campion de șah al 
țării. El a totalizat 14 puncte 
din 19 posibile, fiind urmat 
în clasament la egalitate de 
V. Ciocîltea și A. Buză cu cîte 
13 puncte. Ghițeseu a reali
zat 12,5 puncte, Radovici 12 
puncte, Ungureanu, Soos, cîte 
10,5 puncte etc.

În ultima rundă, Gheorghiu 
a remizat cu Ungureanu, iar 
Buză cu Fischer. Ciocîltea a 
cîștigat la Demian, Ghițeseu 
la Drimer și Nacht la Par- 
tosch. S-au terminat remiză 
partidele Reicher—Radovici, 
Soos—-Zara, Georgescu—Ne- 
amțu și Pavlov—Vaisman.

aseară

Fotbaliștii sovietici 
in turneu

După cum s-a anunțat, e- 
chipa de fotbal a U.R.S.S. va 
susține la 29 noiembrie la 
Rotterdam și la 6 decembrie 
la Londra două meciuri ami
cale, urmînd să plece apoi în- 
tr-un tumeu în America de 
sud.

Pentru întîlnirea cu echipa 
Olandei, Mihail Iakușin a sta
bilit următoarea formație : 
Pșenicinikov, Afonin, Șester- 
nev, Hurțilava, Aniejkin, Is- 
tomni, Malafeev, Iudia, Mas
lov, Banișevski, Cislenko.

Cuoa cupe'or 
la baschet

de
cu-

Competiția europeană 
baschet (masculin) „Cupa 
pelor" este în plină desfășu
rare.

După cum s-a mai anun
țat, în această competiție țara 
noastră este reprezentată do 
cîștigătoarea „Cupei Româ
niei", echipa Dinamo Bucu
rești. In primul tur, baschet- 
baliștii români vor juca cu

• SPORT
formația italiană AII Onesta 
din Milano. Meciul se va des
fășura la 6 decembrie la Mi
lano, iar returul la 13 decem
brie la București.

de 
în

Record 
participare 
Mexic 1968
Jocurile Olimpice de• La

vară din Mexic se va înregis
tra o participare record în is
toria marii competiții sportive. 
Cu 11 luni înainte de startul 
Jocurilor Olimpice din Mexic, 
Comitetul de organizare a pri
mit cereri de înscriere din 
partea a 104 țări. Pînă acum 
cea mai numeroasă participa
re a fost înregistrată la Jo
curile Olimpice de la Tokio, 
unde au fost prezenți spor
tivi din 94 de țări.

Dinamoviada la volei
• La Ulan Bator au înce

put întrecerile dinamoviadei 
de volei la eare participă e- 
chipe din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R.P.D. Coreeană, R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și R.P. Mongolă. Ro
mânia participă numai cu o 
echipă feminină.

In prima zi, voleibalistele 
românce au întîlnit echipa di- 
namovistă din Ungaria. Victo
ria a revenit voleibalistelor 
maghiare cu 3—2.

Alte rezultate : feminin : 
Polonia-R.P. Mongolă 3—0 ; 
R. P. D. Coreeană—U.R.S.S. 
3—0 ; masculin : U.R.S.S.-Ce- 
hoslovacia 3—1 ; R.P. Mongo- 
lă-Ungaria 3—2 ; R.P.D. Co- 
reeană-Bulgaria 3—1.

întrecerile continuă pînă 
în ziua de 29 noiembrie.

INFORMAȚII
Vineri după-amiază au 

luat sfirșit la București lucră
rile celei de-a XVII-a sesiuni 
a Comitetului administrativ 
al Uniunii Internaționale a 
Sindicatelor din industria me
talurgică și mecanică.

Timp de trei zile, partici- 
panții la lucrări — membri ai 
Comitetului Administrativ și 
ai Comisiei de cenzori din 
Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, R.P.D. Coreeană, Chile, 
Franța, R.D. Germană, Italia, 
India, Polonia, România, Uru
guay, Ungaria și U.R.S.S., 
precum și invitați din Iugo
slavia și Japonia — au dezbă
tut probleme privind activi
tatea Uniunii în ultimul an 
și sarcinile de viitor pentru 
dezvoltarea unității de acțiune 
a sindicatelor din metalurgie 
și construcții de mașini. Tot
odată a fost supus discuției 
proiectul noului Statut al Uni
unii,

*
Vineri seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Mos
cova, delegația M.A.I. condu
să de Cornel Onescu, minis
trul afacerilor interne, care la 
invitația Ministerului Ordinii

Publice din U.R.S.S. a partici
pat la festivitățile consacrate 
aniversării a 50 de ani de la 
înființarea Miliției Sovietice.

★
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Populare 
Albania, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a or
ganizat vineri un spectacol de 
gală cu filmul albanez „Ecoul 
de pe coastă".

★
Vineri, 24 noiembrie, a pă

răsit definitiv țara noastră dr. 
Kristinn Gudmundsson, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Islandei în Re
publica Socialistă România.

★
Timp de trei zile Brașovul 

găzduiește cel de al 8-lea 
Concurs al artiștilor amatori, 
care a intrat în faza finală. 
Și-au dat întîlnire aici sute de 
artiști amatori din regiunile 
Brașov, Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Ploiești. Pe scena 
TJeatrului de stat din locali
tate, ei vor prezenta într-o 
amplă și concludentă desfășu
rare comorile artei noastre 
populare.

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII

ARTISTICE DIN R. P. BULGARIA
In cadrul colaborării dintre 

Asociația artiștilor fotografi 
din țara noastră și Direcția 
de fotografie din R. P. Bul
garia, la Casa de cultură a 
Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea, a fost organizată o expo
ziție de fotografii artistice din 
țara vecină. Sînt prezentate 
aproape 100 de lucrări alb-

< _ __

negru realizate de 30 de ar
tiști fotografi, mulți dintre ei 
deținători ai unui bogat pal
mares internațional.

Această manifestare va fi 
urmată de o expoziție a artiș
tilor fotografi din țara noastră 
ce se va deschide în curînd 
la Sofia.

(Agerpres)

Ruinele cetății Neamțului — fortificație ridicată in secolul al XlV-lea de Petru Mușat, întărită în 
secolul următor de Ștefan cel Mare.

CONDIȚIE primordială a creșterii
BUNĂSTĂRII ÎNTREGULUI POPOR

(Urmare din pag. I)

SPECIALIZARE SI 
•INTERDISCIPLINAR

(Urmare din pag. I)

vîrșirea ei, în sporirea consi
derabilă a prestigiului țării 
noastre pe plan extern.

Creșterea venitului național 
de peste 4,5 ori față de 1938 
— din care, în industrie de 
13 ori, în construcții de 15 
ori, în transporturi și teleco
municații de peste 5,2 ori etc. 
se datorește îndeosebi faptu
lui că în perioada construc
ției socialiste aproximativ o 
cincime — iar în ultimii ani 
peste un sfert — din venitul 
național a fost repartizat pen
tru fondul de acumulare.

Consecințele pozitive ale ni
velului înalt al acumulării se 
reflectă pregnant și în ritmul 
mediu anual de ereștere a ve
nitului național.

In perioada 1929—1938 da
torită unei rate medii anuale 
reduse a acumulării, ritmul 
mediu anual de creștere a vo
lumului fizic al venitului na
țional a fost — după calcu
lele noastre — de eirca 2,1 la 
sută, ceea ce s-a răsfrînt ne
gativ asupra nivelului de trai 
din acea vreme.

în perioada 1950—1965 rit
mul mediu anual de creștere 
a volumului fizic a venitului 
național s-a situat în jurul a 
10 la sută, fiind unul din 
cele mai ridicate din perioa
da postbelică în Europa.

Sporirea continuă a venitu
lui național ca urmare a unei 
rate înalte a acumulării a 
creat condițiile creșterii fon-

dului de consum și pe această 
bază, a veniturilor reale ale 
populației. în perioada 1950— 
1965 fondul de consum a spo
rit de 2,23 ori. Ținînd seama 
de faptul că în intervalul 
1948—1965 populația țării a 
crescut cu aproape 20 la șută, 
rezultă că fondul de consum 
pe locuitor calculat în prețuri 
comparabile a sporit în acest 
interval de eirca 2,2 ori, fapt 
ce se verifică de altfel și cu 
creșterea salariului real (1965 
față de 1950 de 2.26 ori).

Experiența mondială ca și 
a propriei noastre țări demon
strează astfel că și în viitor 
este necesară o rată ridicată 
a acumulării care să se ma
terializeze printr-un vast pro
gram de investiții.

Reducerea fondului de acu
mulare sau menținerea lui la 
un nivel scăzut și respectiv, 
sporirea vremelnică a fondu
lui de consum ar duce în per
spectivă la încetinirea ritmu
lui reproducției lărgite și a 
creșterii venitului național, 
ceea ce ar atrage implicit 
restrîngerea posibilităților de 
ridicare a nivelului de trai, 
ar face imposibilă reducerea 
decalajului încă apreciabil în 
ce privește dezvoltarea noa
stră economică în raport cu 
țările avansate.

O asemenea orientare în re
partizarea venitului național 
în fond de acumulare și fond 
de consum ar fi în esență 
deci, contrare intereselor fun
damentale ale poporului

Scenariu i

P E

Alexandru Andrițoiu, Nico'

lae Ștefănescu, cu : Ștefan

Mihăilescu-Brăila, Corina

Constantinescn, Draga

Olteanu, Vasilica Tastaman,

Aurel Cioranu, Aura Andri-

țofu, Gheorghe Naghi ți

copiii : Armand Oprescu

Monica Teodorescu, Cris-

tina Teodorescu.

Muzica : D-tru Capoianu

Decoruri i

Ștefan Marițan

nicii moderne. O mare Instala
ție industrială In timpul de 
cîțiva ani în care ea se con
struiește devine învechită față 
de progresele făcute de știință 
și de tehnică în acea perioadă. 
Putem spune că o Instalație in
dustrială este învechită în mo
mentul în care ea începe să 
funcționeze. Evident această 
iuțeală de uzură morală variază 
de la industrie la industrie. 
Afirmația mea este riguros va
labilă pentru industria con
strucției mașinilor de calcul. 
Aceasta înseamnă că un specia
list care nu s-ar ține la curent 
cu progresele specialității sale, 
după un timp scurt de lucru ar 
trebui să fie pensionat. Bine
înțeles soluția ar exista, dar ea 
trebuie să fie efectiv aplicată ; 
specialistul trebuie să se tină 
la curent.

O primă consecință o are 
afirmația noastră privind pe ti
nerii absolvenți ai facultăților 
noastre : nu este important ca 
ei să fie specialiști într-o spe
cialitate îngustă ci ei trebuie să 
poată să se adapteze la viitoa
rele progrese ale științei și teh
nicii în domeniul în care vor 
lucra. Facultățile nu trebuie 
să dea specialiști ci viitorii spe
cialiști.

O a dopa consecință trebuie 
să se refere la structura corpu
lui profesoral de învătămînt su
perior ; el nu trebuie să fie 
format din oameni care cunosc 
un domeniu 
nicii, ci din 
progreseze 
în anumite _____ _______
văr, cel care cunoaște un dome
niu al științei sau al tehnicii 
poate învăța capitole noi ale 
științei care sint făcute cunos
cute publicului științific prin 
cărți și articole publicate în re
vistele de specialitate. Invățînd 
și ințelegînd aceste lueruri noi 
profesorul își va elabora după 
aceea lecțiile sale ținînd seama 
de aceste lucruri noi. Pînă nu 
demult cel ce proceda ața era 
un profesor bun. Azi, el este un 
profesor slab, fiindcă el comu
nică studenților săi starea 
științei de acum cinci-șase ani. 
Deci introduce o întîrziere azi 
inadmisibilă.

Pentru a nu avea această în
tîrziere este nevoie ca profeso
rul de învățămînt superior să 
predea studenților săi, mai ales 
celor din anii superiori, discipli
na sa în stadiul in eare ea se 
află cînd el o face să progrese
ze. Munca de profesor de învă
țămînt superior este azi mai 
mult decît oricînd condiția e- 
sențială a teoriei candidaților 
la posturile universitare. Și 
înainte de vreme pentru cineva 
care era promovat în învăță- 
mîntul superior opera sa știin- 
fică constituia criteriul de bază 
al selectării. Azi însă calitatea 
de cercetător științific este in
disolubil legată de meseria de 
profesor in învătămîntul su
perior. Iată de ce planurile de 
cercetare științifică ale institu
telor de învățămînt superior 
trebuie să aibă o pondere esen
țială în planul general al cer
cetării științifice și colaborarea 
între Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, Academia 
R. S, România și Ministerul în
vățământului, va fi esențială 
pentru dezvoltarea economiei 
noastre.

O a treia 
necesitatea de 
învătămintului

Oricine a înțeles întotdeauna 
că un cercetător științific tre
buie să fie Ia curent cu pro
gresele științei și ideea sepa
rării între cercetare și învăță- 
mint n-a avut niciodată în țara 
noastră o pondere care s-o facă 
dăunătoare progreselor poporu
lui. Ceea ce vrem să facem să 
se înțeleagă, atunci cînd vor
bim de învătămîntul^ continuu, 
este că alte categorii de mun
citori au nevoie să fie puși me
reu la curent cu evoluția știin
ței și tehnicii : voi vorbi despre 
cei ce lucrează tn institutele 
cercetări departamentale, 
institutele de proiectări și 
întreprinderi (ca ingineri, 
matematicieni, ca economiști, 
fizicieni, chimiști, biologi etc.) 
și de profesori în învățămintul 
mediu. Cursurile de perfecțio
nare ale cadrelor didactice, 
diferite cursuri organizate de 
ministere (cu și fără scoaterea 
din producție), consfătuiri, sim-

pozioane, colocvii, participări la 
congrese naționale și interna
ționale, toate aceste forme au 
fost experimentate și au dat re
zultate bune. Noi considerăm 
această vastă activitate ca un 
semn al necesității introducerii 
Invățămlntnlui continuu.

Ceea ce trebuie să se înțelea
gă de către toți conducătorii da 
instituții șl întreprinderi este 
că perfecționarea nu se face în 
interesul celui ce se perfecțio
nează ci în interesul întreprin
derii la care acesta lucrează. 
Principiul bine cunoscut : știin
ța este o forță de producție, are 
azi consecința : timpul de per
fecționare, trebuie considerat 
ca o parte din timpul de pro
ducție.

Un director al unui institut 
de proiectări trebuie să înțe
leagă că timpul pe care un 
proiectant îl întrebuințează ur- 
mînd un curs nou, care nu se 
făcea pe eind era el student, 
trebuie să fie socotit ca muncă 
efectiv prestată la acel institut. 
Facultățile universităților și 
politehnicilor ar trebui să or
ganizeze astfel de cursuri sau 
să recomande unele cursuri o- 
bișnutte drept cursuri necesare 
perfecționării și modernizării.

Universitățile ar trebui să or
ganizeze cursuri de moderniza
re pentru profesorii de învătă- 
mînt mediu. Noi apreciem că 
15—20 la sută din timpul de 
lucru al unul profesor de învă
țămînt mediu trebuie dedicat 
modernizării sale. Profesorul de 
învățămînt mediu ar trebui ca 
un an din 5 sau 6 ani să urmeze 
un curs de modernizare (afir
mația o fac pentru matematică ; 
ea trebuie prevăzută poate și 
pentru alte materii).

Mai gravă pentru consecințe! o 
imediate va fi situația muncii 
matematicienilor, economiștilor 
și inginerilor la mașinile elec
tronice de calcul.

La noi în tară nu sînt mal 
mult de 2—3 oameni care să fi 
lucrat Ia un calculator de tip 
mare sau mijlociu. O singură 
facultate de matematică are un 
Centru de Calcul si calculatorul 
cu care este dotat este cel mal 
mic din tară, "regresele utili
zării marilor calculatoare elec
tronice sînt însă extrem de 
ranide.

DIolomațit secțiilor de caicul 
ale facultăților de matematici 
au deci nevoie de o continuă 
reînnoire a cunoștințelor lor. 
Trebuie din vreme luate măsu
rile necesare ca instalații atît 
de scumpe și atît de rentabile 
cum sînt calculatoarele electro
nice să nu fie prost Întrebuin
țate.

Matematiciejiilor care sînt re
partizați la calculatoarele între
prinderilor economice trebuie 
să li se ceară învătămîntul 
continuu. Facultățile de mate
matici din centrele mari uni
versitare trebuie să organizeze 
cursuri postuniversitare pentru 
cei ee utilizează calculatoarele 
electronice la întreprinderile 
din aceste centre. Pentru cei 
ce lucrează la întreprinderi din 
alte localități, poate că va fi 
nevoie de a se organiza cursuri 
speciale. Eu cred că pentru cei 
ce lucrează ntilizînd calculatoa
rele electronice 20—25 la sută 
din timpul <le muncă trebuie a- 
fectat modernizării Instruct'd 
specialiștilor. Nu intrăm în amă
nuntele acestei organizări.

Am dat pretutindeni exemple 
din domeniul matematicilor și 
mai ales al mașinilor electronice 
de calcul. Aceasta se datorește 
nu numai faptului că tehnica 
calculului este cel mai nou ca
pitol al matematicilor aplicate, 
nici numai faptului 
probleme ne sînt mai 
ci mai ales faptului 
lucrează în tehnica 
în tara noastră au ocazia să se 
întîlnească des.

Celelalte ramuri ale matema
ticilor, fizica, chimia, numeroa
sele capitole ale științelor teh
nice ridică probleme asemănă
toare celor studiate în acest 
articol. Științele istorice, juri
dice, fiologice. biologice cu a- 
gronomia, silvicultura, zootehni
ca și medicina chiar în afară 
de introducerea ciberneticii și 
de începerea procesului de 
matematizare, sînt într-o evo
luție care, dacă e, poate, mai 
puțin spectaculoasă, ridică pro
bleme asemănătoare.

llzare In teoria elasticității. Im
portanța pentru tehnică a stu
diului fenomenelor plastice, 
existența în țara noastră a u- 
nor cercetări în acest domeniu, 
care au avut un mare răsunet 
internațional, permit organiza
rea acestei specializări.

Analiza numerică, la impulsul 
dat de acad. Tiberiu Popoviciu, 
a avut o importantă dezvoltare 
în țara noastră. Școala din Cluj 
de Analiză numerică este bine 
cunoscută în lumea științifică 
internațională prin realizările 
ei însemnate. Cred că este ne
voie ca specializarea în Analiza 
numerică să figureze ca o sec
ție a facultății din Cluj, strîns 
legată, dar deosebită, de secția 

• de Mașini de calcul.
Facultatea de matematică din 

București poate organiza o spe- 
cializare în Fizică matematică ;

I se vor studia deocamdată pro
blemele matematice ale meca- 

I nicii cuantice, urmînd ca pe 
1 rînd să se formeze specialiști în 

domeniul Teoriei relativității și 
în cel al Teoriei matematice a 

I electromagnetismului : propaga
rea undelor electromagnetice, 
teoria antenei etc

| Ceea ce trebuie subliniat nu 
este numai că astăzi trebuie să 
fie organizate anume grupe de 

I specializare importante astăzi, 
ci că acest proces este continuu: 
după ce va fi creat acel învă
țămînt de specializare în anu-, 

' me direcții : economie matema
tică, lingvistică matematică etc. 
care se vede azi că trebuie 

I creat, va fi creat, lucrul nu 
s-a sfirșit.

Alte ramuri noi a căror im
portanță este azi cunoscută nu
mai specialiștilor, vor trebui să 
facă obiectul unor secții de 
specializare : va fi nevoie să se 
creeze separat o secție de spe
cializare în limbi informaționa
le, în Logică matematică, în 
Magnetohidrodinamieă, în Reo- 
logie, în Hidrogazodinamica sub
terană. în Termoelasticitate. 
Toate aceste domenii de studiu 
intră tn competența Facultății 
de matematici.

Nici cu aceasta nu 8-a termi
nat. Am vorbit de acele ramuri 
în care Facultatea de matema
tici pregătește de mrilți ani 
cercetătorii, în care s-au publi
cat lucrări de valoare, la noi 
în țară, și se poate prevedea pe 
un termen scurt o organizare a 
învătămintului.

Facultățile prepară însă șî 
oameni mai tineri. Profesorii 
facultăților au tineri studenți pe 
care-i îndrumă spre probleme 
mai nai ; ele vor forma obiec
tul altor secții de specializare, 
pe care nu lc propunem astăzi, 
dar la care ne gîndim.

Grupele de specializare ale 
unei facultăți nu trebuie să 
scoată snecialiști în sens îngust. 
De pildă, Facultățile de mate
matică nu trebuie să scoată spe
cialiști în Economie matematică 
ci specialiști în matematică, 
matematicieni care să cunoas
că matematica în întregul el, 
sub formă cea mai modernă, 
dar care să se poată aplica cu
noștințelor lor matematice în 
rezolvarea problemelor mate
matice izvorîte din evoluția cea 
mai recentă a științei.

La fel se prezintă problema 
A în toate disciplinele științifice : 
w este nevoie ca în sistemul de 

organizare al învătămintului su- i 
perior să se găsească modul cel , 
mai potrivit pentru crearea de i 
specialiști în disciplinele cele ; 

—. mai moderne. Acest mod cere 0 o revedere continuă a progra- ; 
melor, conținutul diferitelor I 
cursuri și introducerea conți- 1 
nuă de cursuri noi. Cursurile I 
noi se introduc întîi ca niște 
cursuri fără examen, apoi ;

•
 cursuri cu examene la alege

re, apoi ca un conținut nou al 
cursurilor obligatorii. Grupele

•
 de specializare trebuie să fie ' 

atît de numeroase incit să poată 
da viitori specialiști în toate do- 
meniile, dar nu putem crede că, 

A după examenul de stat, o fa
cultate dă specialiști ; ea dă 
numai viitori specialiști, dar

•
 pentru a înțelege acest lucru 

este nevoie să spunem cîteva 
cuvinte asupra unei alte carac-

•
 teristici a tehnicii și științei 
moderne : rapiditatea de reno- i 
va re.

Rapiditatea de renovare este i 0 o caracteristică a științei și teh- i

enostru. Analizînd temeinic di
feritele tendințe ce s-ar im
prima dezvoltării viitoare a 
economiei în funcție de mă
rimea fondului de acumulare 
și a fondului de consum, 
proiectul de Directive sub
liniază că „interesele majore 
ale actualei generații fi ale 
generațiilor următoare impun 
ca și in viitor fondul de acu
mulare să aibă o pondere 
însemnată în repartizarea ve
nitului național".

Avîndu-se în vedere, în a- 
celași timp, efortul economic 
pe care poporul nostru îl face 
pentru realizarea unui nivel 
ridicat al ratei acumulării, din 
considerentele arătate înainte 
partidul cere oamenilor mun
cii o neslăbită și multilatera- 
lă preocupare pentru utiliza- W 
rea cu o înaltă eficiență a 
fondului de acumulare, res- a 
pectiv cîntărirea cu grijă a fie- W 
cărui leu destinat investițiilor, 
pentru a da maximum de efi- A 
ciență în viitorul proces de ™ 
producție

Asigurînd un nivel înalt al A 
ratei acumulărilor, paralel cu 
ridicarea eficienței în toate 
compartimentele activității so- 0 
ciale, se pot realiza țelurile 
fundamentale ale partidului 
și poporului nostru în direc- 0 
ția creării unei baze materiale 
trainice pentru îmbunătățirea 
sistematică a condițiilor de 0 
trai și a perfecționării con
tinue a societății socialiste 0 
spre comunism.

NC R AE
O producție â studioului 
cinematografic București

E

VA
DESCHIDE
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Film distins cu Mențiunea

Specială a Juriului — Tehe- UȘA?
!

ran 1967. Imagined :
GHEORGHE VIOREL TOPAN

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul Național I. L. Cara- 
giale, — sala Comedia —, ÎN- 
ȘIR-TE MĂRGĂRITE — ora
19.30 ; Sala Studio —, INTÎLNI- 
RE CU ÎNGERUL, ora 19,30; 
Opera română, TRAVIATA, ora
19.30 ; Teatrul de stat de ope
retă, VĂDUVA VESELA, ora
19.30 ; Sala Palatului, TAR- 
TUFFE, ora 19,30; Teatrul de 
comedie, RINOCERII, ora 20 ; 
Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, 
UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚĂ, ora 20; Sala Studio, 
KEAN, ora 20; Teatrul C. I. 
Nottara, LOVITURA, ora 19,30 ; 
Sala Studio, SPECTACOL „LU
CIAN BLAGA" — ora 15,30 ; 
Teatrul Giulești, PAHARUL CU 
APA, ora 19,30 ; Teatrul Barbu 
Delavrancea — MIORIȚA, ora 
19,30 ; Studioul 
artă teatrală

Institutului de 
și cinematografică 

I. L. Câragiale — ULCIORUL 
SFĂRÎMAT; CÎNTĂREAȚA 
CHEALĂ, ora 20 ; Teatrul I. 
Creangă, TOATE PÎNZELE 
SUS, ora 16 ; Teatrul Țăndărică, 
TIGRUȘORUL PETRE, ora 17. 
NR

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Patria (orele 9,30; 
11,45; 16,30; 18,45; 21).

O FATA FERICITA
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; ----- "*
20.45) . _ 
13,30;
sior
16,15; 
le 9;
20.45) .

LOANA
rulează la 
8,15; 10,15;
19,15; 21,30). București (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18.30; 20,45), Gloria (o- 
rele 9; 11.15; 13.30: 16; 18,15; 
20.30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Festival (orele 8,30; 
11: 13,30; 16; 18,30, 21), Grivi- 
țs (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,15: 20,30). Flamura (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30), 
Tomis (orele 9,30; 12; 14,30; 
17; 19,30).

Lumina (orele 
în continuare). 
ORFELINE

0

(orele

al științei sau teh- 
oameni care fac să 
știința sau tehnica 
domenii. Intr-ade

consecință este 
a intra in etapa 
continuu.

de 
in 
in 
ca 
ca

GEOGRAFIA ÎN
(Urmare din pag. I)

că acesta 
apropiate 
că cei ce 
calculului

ȘCOALĂ

13,30; 16.15; 18,30; 
Feroviar (orele 9; 11,15; 
16; 18,30; 21). Excel-
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 
18,45," ‘
11.15;

21) Modern (ore- 
13.30; 16.15; 18,30;

Republica (orele 
12,30; 14,45; 17;

SINBAD MARINARUL
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45),
Bucegi (orele 8—13 în conti
nuare 16; 18,15; 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
7 MĂRI

rulează la
8,30 — 16,30

CELE DOUA
rulează la Doina (orele 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

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

RETROSPECTIVA JUBILIA
RĂ, SENZAȚII, ATRACȚII. O 
FABULA MODERNĂ

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

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la Giulești (orele 
10: 15,30; 18; 20,30), Aurora 
(orele 9,30; 12: 14,30; 17,30;
20,30).

CĂUTĂTORII DE AUR
DIN ARKANSAS 

rulează la înfrățirea (orele 
14; 16: 18; 20)

AGONIE ȘI EXTAZ 
rulează la Dacia (orele 7,30—
20.45 în continuarej

CLIMATE
rulează la Buzești (orele 15; 
17,45; 20,30).

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

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI

rulează la Unirea (orele 14; 
16: 18,15; 20,30)

UN IDIOT LA PARIS

rulează la Volga (orele 
16,15 în continuare. 
20,45), Miorița (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

OAMENI ÎN RULOTA 
rulează la Flacăra 
14,30—20,30 tn continuare).

PROCESUL DE LA VEF.ONA 
rulează la Vltan (orele 14 ; 
16,15 ; 18,30).

SPARTACUS 
rulează la Popular (orele 
15,30; 19,30)

PROSTĂNACUL 
rulează la Arta (orele 9—16 
în continuare 18,30: 20,45).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Munca (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

SUBTERANUL
rulează la Moșilor (orele 15; 
17; 19; 21). Cotroceni (orele 
15.30: 18: 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ 
rulează la Drumul Sării (ore
le 14,30; 17,15; 20).

CANALIILE 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20.30).

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

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la FloreaSca (orele 
9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

AMPRENTA 
rulează la Progresul (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

FEMEIA NECUNOSCUTA

sau de ramurile industriei 
chimice, imaginației lui, i se 

0 P°l propune soluții mai inge
nioase, grație cărora să călă- 

— torească alături de profesor 0 pe culmile dealurilor sau 
munților, prin labirintul de 

• țevi și cazane al fabricilor 
etc 15,30; 18; 20,30).

PASĂREA PHONIX
rulează la Lira (orela 15; 
17,45; 20,30).

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

OCOLUL
rulează la Central (orele 
11,15; 13,30; 16. 18,30; 21).

UN MINUT DE ADEVĂR
(dimineața) 
rulează la Cinemateca

SCURT METRAJE BELGIENE 
(24—26 noiembrie dimineața)

9;

SÎMBATA 25 NOIEMBRIE
18,25 „La șase pași o de o 

excursie". Emisiune-concurs 
pentru pionieri și elevi. 19,25 
Polo : Aspecte de la întîlnirea 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești 
Telejurnalul de seară. 20,15 Te- 
leenciclopedia. 21,15 Emoții în 
premieră : Muzică populară. 
22,00 FJlm serial : Evadatul. 
22,50 Seară muzicală. 23.20 Tele
jurnalul de noapte. 23,30 Tele- 
sport. 23,40 închiderea emisi
unii.

— Dinamo Berlin. 19,45

Pentru a stimula imagina- 
• ția elevului, profesorul de 

geografie trebuie să aibă în 
fototeca lui cel puțin cîteva 

A sute de diapozitive color rea- 
lizate personal sau primite 
de la întreprinderea de Mate- A rial Didactic. Epidiascopul și 
diascopul sînt aparate de ne
lipsit din arsenalul laborato- 0 rului de geografie. Uneori, 
zeci de fraze greoaie care ră- 
mîn neînțelese de elevi pot fi 

0 lămurite prin proiectarea u- 
nei singure imagini. Diapo- 

— zitivul color, pe lingă faptul 0 că instruiește elevul, expli- 
cîndu-i cutare sau cutare fe
nomen geografic, devine și e- 
ducativ atunci cînd este rea
lizat cu gust și în condiții 
tehnice ireproșabile. Un „a- 
pus de soare pe Ceahlău" va 
lăsa elevilor întipărite pentru 

• totdeauna contururile vîrfuri- 
lor Toaca, Ocolașul Mare, 
Panaghia sau Căciula Doro- 

A banțului, ca și marea de nori 
™ ce inundă văile, „agățată" 

deasupra lacului de acumu- A lare de la Bicaz. Desigur, nu 
w la toate orele se pot folosi 

diapozitivele. Ele pot fi înlo- 
0 cuite la alte lecții cu desene 

sugestive la tablă, cu foto- 
0 grafii, vederi, hărți, schițe.

Toate acestea, fără îndoială.

cer muncă, ore multe de stu
diu, strîngere de material, 
uneori contact cu terenul, fo
tografii, abonamente la re
viste de specialitate, întocmi
rea de albume și chiar o Co
lecție de vederi din țară și 
străinătate.

Cîți din profesorii de geo
grafie realizează integral a- 
ceastă muncă ? După păre
rea noastră încă puțini.

Să te mulțumești cu ce-ți 
pune la dispoziție manualul 
și eventual să faci apel la 
cunoștințele primite pe băn
cile facultății cu 10—15 ani 
în urmă, consider că în faza 
actuală de dezvoltare a știin
ței, a culturii, a vieții noas
tre, este foarte puțin și după 
părerea noastră inadmisibil.

Un coleg care a studiat 
cîteva luni în Franța îmi spu
nea că a asistat la o oră de 
geografie în laboratorul de 
geografie al unui liceu. Storu
rile trase, becuri semiacope- 
rite pe pupitrele elevilor. La 
catedră, profesorul desena cu 
un creion pe o placă luminată 
fenomenul ce voia să-l expli
ce. Automat, desenul lui era 
proiectat pe un ecran aflat 
lîngă tablă. Elevii își copiau 
desenul pe caietele lor. La un 
moment dat prin comandă 
automată de la distanță pro
fesorul a pornit diascopul 
proiectînd în încheierea lec
ției diapozitive din Delta 
Rhonului, tema lecției din 
ziua respectivă. Asemenea la
boratoare există și la multe 
din liceele noastre (îmi amin-

tesc că unul din cele mai 
bine utilate este laboratorul 
de geografie al Liceului Gh. 
Lazăr din București). Pro
punem extinderea laboratoru
lui de geografie la toate li
ceele din țară sau, acolo unde 
nu este posibil, adaptarea 
clasei cu un minimum de 
cheltuială (storuri la geam, 
instalație electrică, un mic e- 
cran etc.).

Considerăm îndreptățită ce
rerea multor profesori de 
geografie cu care am discutat, 
ca geografia patriei să figu
reze printre obiectele „la ale
gere" la bacalaureat, și a- 
ceasta nu pe considerentul că 
trebuie să fie și ea „alături" 
de celelalte discipline așa- 
zise, în lumea elevilor, prin
cipale. Elevii trebuie educați 
în spiritul respectului pentru 
toate materiile predate fără 
ierarhizări.

Nu cunoaștem criteriile de 
ierarhizare (dacă aceasta în- 
tradevăr există în intenția 
școlilor) însă asigurăm ne to
varășii care se ocupă de pro
cesul de educație că în min
tea elevilor și a unor profe
sori ea într-adevăr există. Do
rim însă ca felul în care se 
predă geografia să trezească 
interesul elevilor, plăcerea de 
a învăța. Acest deziderat îm
plinit va face din geografie, 
„dexteritatea la care-ți pierzi 
timpul învățînd" în concepția 
unor elevi, o disciplină cu 
urmări din cele mai favora
bile în instruirea elevilor și 
în formarea dragostei față de 
țară.



Criza cipriotă
/

formuleze contrapropuneri", 
purtător de cuvînt oficial a

Vizita delegației U.T.C.
Prospectele (actul întîl al unei călătorii) îți vorbesc despre Afro- 

dita învăluită de legende și despre Othelo a cărui celebritate a pur- 
tat-o prin lume drama shakesperiană. Dar abia ajuns la Nicosia te 
simți tentat să dai uitării tipăriturile turistice.

Cipru este o insulă a neliniștii. 
Pitorescul peisajului este eclip
sat de asprimea unei înfruntări 
cu episoade sîngeroase. în dimi
neața da vară, din goana mași
nii, prima impresie mi-au fumi- 
zat-o uniformele militare : pă
reau mai multe la număr decît 
hainele civile. Iar în ceasurile 
asfințitului cînd agitația de bazar 
a străzii se stinge, iar trecătorii 
se răresc, se aude doar bocănitul 
monoton al cismelor cazone. 
Prezentul insulei mi s-a înfățișat 
sintetic atunci cînd am făcut cu
noștință cu „linia verde". Un 
drapel albastru cu însemnele 
O.N.U. adresa trecătorului un 
semnal de avertisment. Butoaie 
metalice, sîrmă ghimpată și mi
traliere grele gata să împrăștie 
moartea. O stranie linie de front 
care despică orașul, mutilează 
insula. „Linia verde" este o pre
zență obsedantă, înfricoșătoare.

îmi amintesc de o așezare mo
destă în care am poposit într-o 
după amiază. Case gîrbovite, 
străzi fără veselie, copii zgomo
toși. Oameni cu care soarta nu 
a fost generoasă. Oameni pe fe
țele cărora zîmbetul înflorește 
prea rar. Am discutat despre Ci
pru, despre sursele încordării pe-

generată de acțiunile întreprinse 
de diferite cercuri a căror poli- 
litică nu are nimic comun cu in
teresele reale ale ciprioților. Ob
servatorii citați de agenția 
FRANCE PRESSE sînt de pă
rere că la originea ultimelor 
evenimente se află generalul 
Grivas : „El a dorit să împiedice 
o eventuală negociere între Ma
karios și ciprioții turci, negociere 
de care se vorbea de cîteva săp- 
tămîni". Practic, cum afirma LE 
MONDE, Grivas a dorit să în
venineze relațiile dintre cele 
două comunități într-un moment 
în care ele păreau a se ameliora, 
ca urmare a unor „contacte dis
crete". însă, observa THE GU
ARDIAN, „în această dramă nu 
sînt numai doi actori".

în legătură cu Grivas, reche
mat de urgență la Atena, dom
nește o tăcere simptomatică. Zvo
nurile privind demisia sa n-au 
primit o confirmare oficială. 
NEW YORK TIMES crede că 
pentru îmbunătățirea situației din 
Cipru „cel mai bun început ar 
fi eliberarea generalului Grivas 
din postul său de comandant al 
gărzii naționale cipriote grecești, 
înapoierea lui în Cipru ar con-

Un 
, Bl,___ . _ _____ . . de
clarat la Atena că „există indicii 
care permit să se spere în evi
tarea unei ciocniri militare". 
După părerea Atenei, „cea mai 
bună calo pentru reglementare 
o constituie convorbirile bilate
rale". La Ankara, după o reu
niune a Consiliului de Miniștri, 
s-a subliniat că atîta vreme cît 
vor continua amenințările la a- 
dresa populației turce din Cipru 
nu poate fi vorba de tratative Bi
laterale cu Grecia. Totuși, ziaris
tul francez Bernard Ullman 
transmite din Nicosia că pentru 
continuarea dialogului „ușa nu 
a fost închisă".

Pentru o
reglementare 

pașnică

în Iugoslavia
BELGRAD 24, — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Delegația Uniunii Ti
neretului Comunist, condusă de 
Mircea Angelescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., președintele 
U.A.S.R., care se află în vizită în 
R.S.F.I., la invitația Uniunii Ti
neretului din Iugoslavia, a avut 
joi convorbiri cu Mitia Rotovnik, 
membru al Prezidiului C.C. al 
Uniunii Tineretului din Iugo-

slavi», și cu Budo Lazovid, pre
ședintele Uniunii Studenților.

Vineri, delegația U.T.C. • fost 
primită de Latinka Perovid, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Serbia, cu care a avut o con
vorbire. Convorbirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

în zilele următoare, delegația 
U.T.C. va vizita orașele Saraje
vo, Zagreb și Novi Sad.

In ounul datatorilor to- 
prezentonților permanenți ai 
N.A.T.O. privind viitorul ali
anței atlantice, reprezentantul 
Franței a ridicat obiecții de 
fond. El a apreciat că o a- 
Hanță fundamental militară, 
ca N.A.T.O., nu este instru
mentul cel mai potrivit In re
alizarea destinderii Est-Vest, 
și că există o contradicție tn 
voința de a negocia de la bloo 
la bloc, tn timp ce scopul fi
nal al destinderii este tocmai 
dispariția acestor blocuri.

Și alte delegații au formu
lat rezerve, tn special cele din 
țările scandinave, care, potri
vit observatorilor politici, în
clină spre un anumit neutra
lism.

Un verdict arbitrar"
Proteste împotriva înscenărilor judiciare

de la Atena
In cea 'de-a 6-a zi a procesu

lui înscenat împotriva unui grup 
de 41 natrioți greci, acuzați de 
a se fi opus actualului regim 
militar și de a fi activat în ca
drul organizației de rezistență 
„Frontul patriotic", procurorul 
Tribunalului militar din Atena a 
cerut aplicarea celor mai aspre 
pedepse, relevă agenția FRANCE 
PRESSE.
Christos

Verros sd fte condamnați te tn» 
chisoare pe viață.

Acesta a cerut ca 
Moscos fi Constantin

Intr-un cartier din Nicosia

riodice din insulă. Un bărbat 
voinic, cu chipul brăzdat de ri
duri, destul de zgîrcit la vorbă, 
afirma atunci că ciprioții — greci 
și turci — ar putea trăi în liniș
te și bună înțelegere dar că „alții 
se joacă cu focul pe lingă pulbe
rea adunată în Cipru". Cei din 
jur l-au aprobat. în urmă cu cî- 
teva zile agențiile de presă aveau 
să vestească incidentele petre
cute tocmai în această localitate. 
Vărsarea de singe de la Agios 
Theodoros a fost urmată de al
tele. Au murit iarăși oameni ne- 
vinovați. Peste insula Afroditei 
s-au coborît nori negri amenin
țători. Pe străzile Nicosiei explo
dează bombe. La „linia verde" 
răsună împușcături.

O apăsare 
pe trăgaci...

Drama acestei insule cu numai 
•600 000 de locuitori a început 
odată cu ocupația străină și con
tinuă și în zilele noastre cînd, 
deși Ciprul este independent, 
existența bazelor militare ale 
altor țări creează o situație peri
culoasă. Avea dreptate LE 
MONDE cînd scria despre „fra
gilitatea păcii" în această parte 
a lumii. „Fragilitatea păcii" este

stitui o primejdie permanentă 
pentru pace".

Insula trăiește într-o atmosferă 
de război. Guvernul cipriot a 
chemat sub arme pe ofițerii de 
rezervă urmînd, potrivit unor 
surse, să decreteze mobilizarea 
generală. Forțele armate au fost 
puse în stare de alarmă perma
nentă. Evenimentele din Cipru 
au implicații în întreaga zonă a 
Mediteranei răsăritene. între 
Turcia și Grecia tensiunea a 
atins un punct de extremă gravi
tate. La Atena și Ankara se vor
bește de posibilitatea unui con
flict armat. Unele ziare și-au pre
gătit chiar titluri uriașe pentru a 
nu fi luate prin surprindere de 
începerea ostilităților. FRANCE 
PRESSE transmitea din capitala 
turcă că „niciodată de la începu
tul crizei atmosfera la Ankara nu 
a fost atît de apăsătoare", iar din 
capitala vecină : „din nou stare 
de pregătire de război la Atena", 
în pofida faptului că zvonurile 
privind iminența unei debarcări 
turcești în Cipru nu și-au găsit 
confirmare în desfășurarea eve
nimentelor, primejdia unei con
fruntări militare greco-turce „nu 
ar fi scăzut cîtuși de puțin" — 
opiniază agenția pariziană, adău
gind însă că „este posibil că An
kara și-a acordat un oarecare ră
gaz pentru a permite Greciei să

în legătură cu problema ci
priotă se desfășoară o vie acti
vitate diplomatică. Secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a a- 
dresat un apel pentru a se evita 
începerea unor ostilități din pri
cina conflictului cipriot. Un tri
mis special al președintelui 
Johnson a vizitat Ankara și Atena 
pentru „a ajuta guvernele Gre
ciei, Turciei și Ciprului să gă
sească o cale pașnică pentru a 
ieși din actuala încordare". Gu
vernul sovietic a dat publicității 
o declarație în legătură cu des
fășurarea evenimentelor din Ci
pru. Consultările în diferitele 
capitale continuă cu o intensita
te puțin obișnuită. De la sediul 
N.A.T.O. din Bruxelles se anunță 
că guvernele Greciei și Turciei 
ar fi acceptat o mediere a se
cretarului general al „alianței 
atlantice", Manlio Brosio. „O re
glementare în cadrul N.A.T.O." 
— idee mai veche, prăfuită, rea
dusă în actualitate în aceste zile 
de încordare — înseamnă a pla
sa viitorul insulei în contextul 
intereselor atlantice. Amestecul 
N.A.T.O. poate avea doar re
percusiuni negative.

încordarea din Cipru provoacă 
o firească îngrijorare. Spiritul de 
moderație, realismul părților im
plicate în conflict pot înlătura 
primejdia ca neînțelegerile care 
însîngerează insula să degenereze 
într-un război de proporții. Zăn- 
gănitul armelor, amenințările re
ciproce cu folosirea forței nu a- 
propie clipa unei reglementări 
acceptabile. Ziarul TELEFTEA 
ORA din Nicosia scria că „pro
blema cipriotă este o problemă 
politică și reclamă o soluție po
litică". Președintele Makarios 
declara că „o reglementare paș
nică a conflictului nu este greu 
de obținut dacă se respectă prin
cipiile Cartei O.N.U.". Găsirea 
drumului înțelegerii este, desi
gur, anevoioasă, pentru că deza
cordurile repetate au cultivat 
buruiana neîncrederii și pentru 
că chemările belicoase înveni
nează atmosfera. Dar prudența, 
grija pentru viitorul pașnic al 
Ciprului pot opri o evoluție pli
nă de pericole. în rezolvarea a- 
cestei spinoase probleme trebuie 
să se țină seama în primul rînd 
de interesele vitale ale încerca- 
ților locuitori ai insulei. Acest 
petec de pămînt mîngîiat de va
lurile Mediteranei și de care le
genda leagă faima Afroditei 
poate să-și regăsească liniștea la 
care rivnește.

EUGENIU OBREA

hot

Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a route guvernului 
Greciei o declarație în legătură 
cu persecuțiile la care sînt supuși 
democrații greet Relevînd că în 
prezent lumea este martora unui 
nou val de represiuni în masă în 
Grecia, declarația subliniază că 
opinia publică sovietică este pro
fund îngrijorată de ilegalitățile 
și abuzurile, de încălcarea prins 
cipiilor elementare ale umani
tarismului.

'Agenția U.PJ. informează «8 
peste 800 de persoane au demon
strat vineri seara pe străzile cen
trale ale Vienei In semn de pro
test față de verdictul arbitrar 
pronunțat la 21 noiembrie de 
Tribunalul Militar din Atena im- 
potriva unui grup de democrați 
greci.

Greva generală

din Chile

CIOCNIRI ÎNTRE GREVIȘTI

Șl POLIȚIE

Citind cercurile politice chi
liene, agenția FRANCE PRESSE 
scrie că greva generală de 24 de 
ore, care a avut loc joi în Chile, 
a constituit o adevărată încerca
re de forță între elementele de 
stînga și guvern. Declarată la 
chemarea Centralei Unice a oa
menilor muncii din Chile, greva 
este prima de acest fel în cei trei 
ani de cînd țara este condusă de 
guvernul Eduardo Frei. Membrii 
a aproximativ 40 de organizații 
sindicale, care intră în Confede
rație, au luat parte la grevă re- 
vendicînd majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Șoseaua care leagă capitala 
țării de aeroportul internațional 
a fost barată de muncitori. Aici 
au avut loc cele mai grave in
cidente. în capitală cît și în ora
șele mari, poliția a intervenit, fi
ind masată încă din ajun pentru 
a-i împrăștia pe manifestanți.

Prefectura poliției din Santiago 
de Chile a anunțat că, potrivit 
datelor oficiale, cinci persoane 
au fost ucise, 63 rănite și 223 au 
fost arestate în cursul gravelor 
incidente ce s-au produs joi cu 
prilejul grevei generale. Toată 
presa chiliană a publicat vineri 
fotografii acuzatoare privind re
presiunile poliției împotriva 
monstranților.

Majoritatea presei chiliene
vinuiește partidul democrat creș
tin de guvernămînt de gravele 
tulburări ce au avut loc joi.

de-

în-

Ora confesiunilor?
După momentul critic 

al devalorizării lirei ster
line și a celorlalte mo
nede din zona ei, a în
ceput operațiunea in
grată de... „stabilire a 
răspunderilor".

Pe lingă obișnuitele acuzații 
reciproce ale guvernului laburist 
și opoziției conservatoare, dezba
terile din Camera Comunelor 
(care s-au încheiat, așa cum a- 
nunțam în ziarul de ieri, cu un 
vot de sprijinire a guvernului) au 
adus un element considerat sen
zațional : ministrul de finanțe, 
Callaghan, a atacat „o organizație 
a marei finanțe în frunte cu a- 
numite elemente dubioase care 
pretind că actualul parlament și 
guvernul nu sînt în stare să re
zolve problemele economice..." 
Stupoarea Camerei, urmată de 
cereri zgomotoase de precizări, 
l-a determinat pe ministru să 
facă pe un ton iritat următoarea 
completare : „Una din organi
zațiile la care m-am referit este 
cea condusă de sir Paul Cham
bers. Oamenii lui pot fi cei mai 
mari exportatori din lume, dar ei 
trebuie... etc. etc.".

Joi seară, la televiziunea bri-

Febra aurului, care a cu
prins lumea occidentală ime
diat după devalorizarea lirei 
sterline, s-a accentuat la bur
sele din Paris și Londra. Toate 
recordurile au fost bătute joi 
după-amiază pe piața aurului 
la bursa din Paris, serie agen
ția FRANCE PRESSE, iar 
tendința este spre o continuă 
creștere.

Intr-un comentariu din 
Londra dl agenției FRANCE 
PRESSE se arată că „o in
contestabilă neliniște dom
nește în capitala Angliei cu 
privire la viitorul sistemului 
monetar interoccidental în an
samblul său".

1

tanică ziariștii l-au hărțuit 
de rău cu întrebări pe primul 
ministru Wilson, îneît acesta a 
fost nevoit nu numai să-și a- 
prindă de trei ori pipa sa tradi
țională, dar să declare oarecum 
resemnat : „Noi am subestimat 
forța speculanților din țară și din 
străinătate". încercarea de a ri
dica un colț al cortinei îndără
tul căreia se ascunde activitatea 
de afaceri a primit indirect o re
plică în presa britanică. Ziarul 
TIMES a publicat în prima pa
gină un mare portret al lui sir 
Paul Chambers, „cel criticat în 
Cameră de ministrul de finanțe" 
și un comentar intitulat cu tîlc ! 
„Cîntecul de lebădă din cuvîn- 
tarea lui Callaghan"...

Iar valul speculațiilor se um
flă. Ultimele două zile au fost 
marcate la bursa din Londra de 
așa-numita „febră a aurului". în 
timp ce cursul acțiunilor diver
selor companii s-a redresat, pe 
piața monetară se înregistrează o 
tendință nouă : ca expresie a ne
încrederii în lira sterlină, se 
schimba moneda pe aur. Pentru 
a evita panica, Banca Angliei a 
anunțat vineri la prînz că a luat 
contact cu alte cinci bănci și a 
primit asigurări de sprijin nelimi
tat, ceea ce îi dă posibilitatea să 
schimbe orice cantitate de aur. 
Dar actuala „goană după aur" 
lărgește sfera incriminărilor din
colo de insulele britanice. Asal
tul împotriva lirei vizează și do
larul, iar cercurile financiare a- 
mericane nu pot rămîne impasi
bile față de dorința unor cercuri 
de afaceri de a-și „manifesta în
crederea" exclusiv în aur.

S-au adresat voci de mustrare 
peste Atlantic și peste Canalul 
Mînecii : cercurile financiare pa
riziene n-ar fi străine de „febra 
aurului". Comentariile presei 
franceze au respins vineri acu
zația că ar exista o acțiune pre
meditată, și au arătat că este 
vorba de „un fenomen natural" 
după aplicarea devalorizării. Și 
căutarea vinovaților continuă...

ORIENTUL APROPIAT
• După rezoluția adoptată in Consiliul de Securitate • Reacții 

la Cairo, Tel Aviv, Damasc și

Biroul Politio al Partidului Co 
munist Francez într-o declarația 
dată publicității în „L’Huma- 
nite", protestează cu indignare 
contra verdictului nedrept pro
nunțat la 21 noiembrie de Tribu
nalul militar din Atena împotriva 
unui grup de democrați greci.

în declarație se subliniază că 
„dezaprobarea contra regimului 
militarist ți arbitrar, plin de pe
ricole pentru pacea tn Europa, 
crește neîncetat". Biroul Politio 
al P.C.F. reafirmă deplina sa 
solidaritate cu forțele progresiste 
grecești, care luptă cu curaj pen
tru democrație.

Amman
U Thant Secretar general al 

O.N.U., a informat printr-o notă 
guvernele Izraelului, Iordaniei, 
Libanului, R.A.U. și Siriei des
pre numirea lui Gunnar Jarring 
ca reprezentant special al secre
tarului general al O. N. U. în 
Orientul Apropiat. U Thant și-a 
exprimat speranța că fiecare din
tre guvernele interesate va da 
lui Jarring întregul său sprijin.

Secretarul general menționează 
că, potrivit rezoluției adoptate 
miercuri de Consiliul de Securi
tate, reprezentantul său special 
va pleca în Orientul Apropiat cu 
scopul de a stabili și menține 
contacte cu statele interesate în 
vederea favorizării unui acord și 
de a sprijini eforturile îndreptate 
spre o reglementare pașnică și 
acceptabilă, conform principiilor 
rezoluției.

„Rezoluția asupra conflictului 
din Orientul Apropiat, care a fost 
votată de Consiliul de Securitate, 
nu va modifica în nici un fel ho- 
tărîrea izraeliană de a rămîne pe 
liniile de încetare a focului. A- 
ceastă hotărîre nu va putea fi 
modificată decît tn cazul în care 
un tratat de pace va fi semnat 
între Izrael și vecinii săi", a de
clarat joi ministrul izraelian al 
informațiilor, Israel Galili.

„De această dată Națiunile 
Unite au evitat eșecul spre care 
se îndreptau reuniunile lor de 
peste cinci luni, dar în ce ne pri
vește este mai important să se 
asigure aplicarea rezoluției", 
scrie în editorialul său ziarul 
egiptean „EL MESSA", comen- 
tînd rezoluția britanică adoptată 
de Consiliul de Securitate în ve
derea reglementării crizei din 
Orientul Apropiat. Ziarul subli
niază că acceptarea de către 
R.A.U. a hotărîrii Consiliului de 
Securitate este dictată de grija sa 
pentru menținerea păcii.

• ••••••••ft

IUGOSLAVIA. — Construcții noi la Zagreb

parizieni
„Cercul Europa" al studenților Institutului de studii 

politice al Universității din Paris — institut care pregă
tește cadre pentru administrația de stat, activitatea eco
nomică și diplomație — a invitat joi după-amiază pe am
basadorul Republicii Socialiste România la Paris, Victor 
Dimitriu, să facă o expunere în fața studenților despre 
politica externă a României și despre concluziile practice 
privind dezvoltarea relațiilor economice dintre Franța și 
România. Au participat aproximativ 300 de studenți, pre
cum și cadre didactice ale Institutului.

După ce ambasadorul român a expus liniile principale 
ale politicii externe a României, participanții au pus nu
meroase întrebări la care a răspuns ambasadorul român, 
întrebările au scos în evidență interesul crescînd mani
festat în Franța față de politica externă a României.

Mulțumind ambasadorului României pentru expunere, 
Philippe Toussaint, președintele „Cercului Europa", a 
subliniat că aceasta a oferit o mai bună cunoaștere a poli
ticii externe a României. El a relevat totodată rolul im
portant al politicii externe a României pentru destinde
rea între Est și Vest.

Cu prilejul acestei expuneri, la sediul Ambasadei româ
ne din Paris a fost organizat un stand cu publicații româ
nești de politică externă, economice, culturale, științifice 
și turistice.

Z. FLOREA

într-o cuvîntare rostită la Ra- 
kka, șeful statului sirian, Noured- 
din El Atassi, a declarat că gu
vernul său „denunță și respinge" 
rezoluția britanică cu privire la 
Orientul Mijlociu adoptată de 
Consiliul de Securitate — rela
tează agenția FRANCE PRESSE.
• ••••••• ••••

Regele Hussein al Iordaniei 
care a făcut recent o vizită la 
Paris a acordat presei un inter
viu înainte de a părăsi capitala 
Franței, în care a arătat că după 
părerea sa rezoluția britanică a- 
probată de Consiliul de Securi
tate, „este pozitivă și ar putea 
deschide calea, printr-un media
tor numit de U Thant, spre o 
pace justă și durabilă între Izrael 
și țările arabe". El a relevat cu 
acest prilej faptul că arabii, evi- 
tînd să comită „greșelile grele 
ale trecutului", sînt în măsură 
să-și pledeze cauza de o manieră 
„rezonabilă și realistă". Odi
nioară, a arătat Hussein, lăsam 
falsa impresie că nu avem alt 
scop în viață decît de a amenința 
securitatea vecinilor noștri și pa
cea mondială. Felul în care pre
zentam dosarul nostru contribuia 
la acreditarea acestei teze în fața 
opiniei mondiale".

„Există, de exemplu, problema 
refugiaților și ar fi scandalos să 
nu o reglementăm cît mai au
rind posibil. Ocuparea de către 
Izrael a teritoriilor arabe, face 
totuși foarte dificilă o examinare 
calmă a litigiului. Nu putem ac
cepta — și comunitatea interna
țională nu ar trebui să accepte 
un precedent atît de periculos — 
ca un ocupant să-și poată dicta 
condițiile".

Referindu-se Ia problema ne
gocierilor prin intermediul unor 
state ți la recunoașterea de jure 
a statului izraelian, regele 
Hussein a declarat „va trebui de
semnat care este statul Izrael ce 
ni se va cere să-l recunoaștem. 
Acela ale cărui contururi au fost 
fixate de O.N.U. in 1947, cel 
care fi-a lărgit teritoriul ca ur
mare a războiului din 1948 sau 
cel care revendică „frontiere na
turale'" trasate în timpul ostilită
ților din luna iunie ? In orice 
caz, această problemă, ca și toa
te celelalte, va putea fi abordată 
cu mediatorul pe care îl va numi 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant".

Premierul Iordaniei a anunțat 
că țara sa sprijină propunerea 
președintelui R.A.U. Gamal Ab
del Nasser, privind convocarea 
unei noi reuniuni arabe la nivel 
înalt pentru a examina situația 
actuală 
relatează 
Hussein 
parte la 
reuniuni 
hotărîre

După 
pondentul din Bagdad al agen
ției M.E.N., ministrul de stat 
pentru problemele prezidențiale, 
a anunțat vineri oficial că Irakul 
sprijină ideea convocării unei 
reuniuni arabe la nivel înalt.

Agenția France Presse relatea
ză că și guvernul marocan a 
propus convocarea unei reuniuni 
arabe la nivel înalt destinată 
examinării situației din Orientul 
Apropiat. La R'bat s-a anunțat 
că Irakul și Sudanul au răspuns 
pozitiv la această nouă propu
nere marocană, dar este necunos
cută deocamdată poziția altor 
țări arabe.

din Orientul Apropiat, 
agenția M.E.N. Regele 
al Iordaniei va lua 

lucrările unei asemenea 
dacă se va adopta o 

definitivă.
cum transmite cores-
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Președintele Adunării Generale a O.N.U., Corneliu Mănescu, a 
participat joi la o masă care a fost oferită în cinstea sa de minis
trul afacerilor externe al Izraelului, Abba Eban, cu ocazia ple
cării acestuia în țară.

Vineri, Corneliu Mănescu l-a primit in vizită de rămas bun pe 
ministrul afacerilor externe al R.A.U., Mahmoud Riad, înaintea 
întoarcerii acestuia în patrie.

R.A.U., Mahmoud Riad, înaintea

„Maladie
comuni
tară“

• PREȘEDINTELE Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, Miron Nicolescu, care se 
află în vizită în R. D. Germa
nă, a fost primit de ministrul 
pentru știință și tehnică al R.D. 
Germane, Giinter Prey.

• LA PRAGA s-au încheiat 
vineri lucrările celei de-a IX-a 
Consfătuiri a miniștrilor sănătă
ții din țările socialiste la care 
au participat delegații din R. P. 
Bulgaria, R.P.D. Coreeană, R.S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară și U.R.S.S. Dele
gația Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale din Re
publica Socialistă România, a 
fost condusă de dr. Eugenlu 
Mareș, adjunct al ministrului 
sănătății și prevederilor sociale. 
Participanții au realizat un 
schimb de experiență în pro
bleme curente ale ocrotirii 
nătății.

• GREVA

STUDENȚILOR
URUGUAYENI

să-

• STUDENȚII ți profesorii 
Universității naționale din Uru
guay au declarat grevă tn semn 
de protest împotriva reducerii 
fondurilor destinate tnvățămîn- 
tului superior în proiectul de 
buget pe anul viitor.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ, pre
sa italiană, ministrul comerțu
lui exterior al Italiei, Giusto 
Tolloy, va pleca duminică în- 
tr-o vizită în Iugoslavia, Româ
nia și Bulgaria. Programul a- 
cestor vizite prevede o serie 
de contacte și discuții privind 
dezvoltarea relațiilor comercia
le ale Italiei cu țările respec
tive.

• DEZVOLTAREA

SCHIMBURILOR

ECONOMICE

FRANCO

POLONE
Co• IN URMA ȘEDINȚEI 

misiei mixte polono-franceze 
pentru problemele economice, 
la Geneva a fost semnat un 
protocol referitor la schimbul 
de mărfuri intre cele două țări 
pe anul 1968. In protocol este 
consemnată existența unor con
diții favorabile pentrn colabo
rarea celor două țări. El con
ține, de asemenea, o serie de 
elemente noi care ușurează 
dezvoltarea schimbului reci
proc de mărfuri. Potrivit agen
ției P.A.P., printre aceste ele
mente se numără liberalizarea 
largă a exportului industrial 
polonez în Franța șl mai ales 
liberalizarea deplină a livrări
lor efectuate în cooperare de 
către cele două părți. Protoco
lul consemnează, de asemenea, 
că Polonia a devenit recent 
membru plin al G.A.T.T.

• LA BERLIN a avut loc 
zilele de 23 șl 24 noiembrie 
de-a 3—a Plenară a C.C. 
P.S.U.G. Giinter Mittag, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., a prezentat ra
portul Biroului Politic. Refe- 
rindu-se la realizările din acest 
an ale R.D. Germane, G. Mit
tag, a anunțat că în majoritatea 
sectoarelor economiei naționale 
planul pe anul 1967 a fost înde
plinit și depășit.

Sarcina fundamentală a pla
nului economiei naționale a 
R.D.G. pe anul 1968, se arată în 
raport, constă în atingerea unui 
înalt nivel tehnico-științific în 
ce privește productivitatea mun
cii și calitatea producției.

• POTRIVIT unul comunicat 
al Frontului Sandinist de Elibe
rare Națională (F.S.L.N.) — or
ganizație a partizanilor din 
Nicaragua — publicat de ziarul 
cuban „Granma", Casimiro So
telo, secretar general al Frontu
lui Studențeso Revoluționar 
(F.E.R.), a fost ucis la 4 noiem
brie de către forțele de poliție 
din Nicaragua. împreună cu el 
au fost uciși aiți trei partizani.

Sotelo, in virstă de 22 de ani, 
era student în ultimul an la Fa
cultatea de Drept de la Univer
sitatea din Managua, și preșe
dinte al Asociației Studenților 
din această facultate.

în 
cea 

al

• LA VARȘOVIA s-a deschis 
la 24 noiembrie cea de-a 10-a 
Plenară a Comitetului Central 
al P.M.U.P. Ștefan Jedrychow- 
ski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Comisiei de Stat a Planificării 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R. P. Polone, a prezentat ra
portul Biroului Politic cu pri
vire la problemele actuale ale 
aprovizionării pieței interne.

• ÎNCETARE A FOCULUI IN NIGERIA?
Autoritățile rebele biafreze au anunțat vineri că sînt gata 

să negocieze în vederea încetării ostilităților militare cu 
guvernul militar de la Lagos, informează agenția U. P. I. 
într-o declarație transmisă de postul de radio Vocea Biafrei 
se arată că există posibilități de cooperare, indicînd că poate 
să se întrevadă posibilitatea încheierii războiului civil, care 
a costat sute de vieți omenești.

„în toate regiunile miniere 
ale țărilor din Europa occi
dentală, inclusiv Marea Bri- 
tanie, dificultățile se agra
vează". Afirmația este cu
prinsă într-un comentar-bi- 
lanț consacrat situației in
dustriei carbonifere vest-eu- 
ropene, publicat de ziarul 
„LE MONDE". Cotidianul pa
rizian menționează că in 
țările Comunității economice 
a cărbunelui și oțelului (or
ganism specializat al Pieței 
comune) numărul minerilor 
a fost redus cu un sfert din
1964 și pînă în prezent — iar 
situația industriei carboni
fere este evidențiată, în mod 
pregnant, de o seamă de eve
nimente recente ce au avut 
loc în principalele țări pro
ducătoare de cărbune din 
Europa occidentală : Anglia 
și Republica Federală a Ger
maniei.

în Anglia, „profunda mî- 
nie" a minerilor — cum a 
fost caracterizată starea de 
spirit a acestei categorii de 
muncitori britanici de către 
președintele sindicatului mi
nerilor scoțieni — s-a dez
lănțuit în urma dezvăluiri
lor făcute de lordul Robens, 
președintele comisiei națio
nale a cărbunelui, potrivit 
cărora unei scăderi a produc
ției de la 165 milioane tone, 
în prezent, la 80 milioane 
tone în 1980, îi va corespun
de o reducere a numărului 
minerilor de la 387 000 la... 
65 000. Confirmarea oficială a 
acestei intenții a avut loc ci- 
teva zile mai tîrziu, cînd a 
fost dată publicității „Cartea 
albă" cu privire la politica 
energetică și care precizează 
că de aici înainte, datorită 
planului de închidere a mi
nelor, urmează să fie ame
nințați de șomaj în fiecare 
an alți aproximativ 26 000 
mineri. Aceste măsuri, cali
ficate „dezastruoase" de li
derii sindicatelor minerilor, 
au avut drept consecință nu 
numai demonstrații de pro
test ale reprezentanților mi
nerilor din întreaga țară în 
capitala britanică, dar și a- 
menințarea sindicatelor aces
tora cu încetarea acordării 
sprijinului lor partidului la
burist — fapt nu lipsit de 
importanță pentru acesta, 
știut fiind că respectivele 
sindicate constituiau pînă a- 
cum unul din stîlpii de nă
dejde ai mișcării laburiste.

Dezbaterile din Bundesta- 
gul vestgerman, au demon
strat, la rîndu-le, că „printre 
grijile care asaltează guver
nul cancelarului Kiesinger, 
criza cărbunelui nu este cea 
mai mică" (LE MONDE). De
ja redusă din 1957 pînă în
1965 cu aproximativ 10 mi
lioane tone, producția de căr
bune a R.F.G. a continuat să 
scadă în 1966 cu alte circa 14 
milioane tone, deși intențiile 
guvernului ținteau la o stabi
lizare a situației. în mod co
respunzător numărul mine
rilor a „scăzut" cu 100 000 iar 
acum, cînd se vorbește de 
o nouă „stabilizare a situa
ției" prin încă o reducere a 
producției i se asociază ne
cesitatea concedierii a altor 
80 000—100 000 mineri. Este 
de înțeles deci de ce, situația 
industriei carbonifere vest- 
germane se află în aceste zile 
în centrul atenției presei din 
această țară. Și, dacă se ia 
în considerare și situația din 
alte țări vest-europene — de 
pildă Consiliul național al 
cărbunelui din Belgia pre
vede o scădere a extracției 
de la 16 milioane tone, în 
1967, la 11 milioane tone în 
1970, prin închiderea unor 
mine, îndeosebi din bazinele 
din sudul țării și, implicit, 
concedierea a 20 000 mineri 
— rezultă că este vorba de o 
adevărată „maladie comuni
tară" care, de astă dată însă, 
nu lasă insulele britanice în 
afara „bătrînului continent".

I. c.
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