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ÎNCEP CU*

DE HÎRTIE...I

Ștefan Purice
maestru emerit al sportului la aeromodelism

Interesul manifestat de 
tineret pentru cele mai im
portante și mai spectaculoase 
realizări tehnice din dome
niul marinei, aviației, auto
mobilismului, radiofoniei, ra
chetelor este o realitate in
contestabilă și un fapt per
fect justificat.

Aeromodelismul este poate 
cel mai accesibil și îndrăgit 
sport de către copii și tineri, 
prin posibilitățile reale care 
le oferă de a reproduce, la o 
scară mai mică, aparatele de 
zbor mult visate. Dar, din 
păcate, secțiile unde se des
fășoară această activitate 
și-au redus, în ultimii ani. 
simțitor numărul, sînt slab 
dotate, avînd deci posibilități 
foarte mici față de cerințe, 
de a stimula și dezvolta gustul 
și pasiunea pentru tehnică, 
de a atrage tineri tot mai 
mulți la o asemenea utilă 
activitate. Tabloul poate fi 
completat cu mențiunea că 
sînt cazuri unde nu există 
nici o formă de organizare, 
iar cei cîțiva pasionați lu
crează sporadic, pe unde și 
cum poate fiecare. Formele 
de organizare existente se 
reduc Ia două : cercurile de 
aeromodelism din cadrul ca
selor de pionieri, pentru în- 

, cepători și secțiile asociații
lor sportive, pentru avansați.

In decursul activității sale, 
mai mult în faza de docu
mentare decît în cea de ate
lier, modelistul acumulează 
o gamă destul de întinsă de 
cunoștințe teoretice ți prac
tice în domeniul tehnologiei 
și construcției motoarelor, 
electricității, fizicii, chimiei, 
mecanicii aero ți hidrodina- 
mieii, meteorologiei. El înva- . I
ță desenul tehnic descifrînd |
planșele și-și stimulează ima- ‘

ginația tehnică. Este, credem, 
exact cadrul preocupărilor 
unor viitori specialiști ca
pabili să stăpînească ți să 
conducă tehnica modernă.

îmbrățișînd din fragedă 
copilărie aceste frumoase și 
utile preocupări, pe măsura 
perfecționării în executarea 
de prototipuri de aeromo- 
dele. a cunoașterii pînă la 
detalii , a aparatelor de zbor, 
pasul de trecere de. la con
structor la pilot se face 
aproape de la sine.

Faptul că în țara noastră 
astfel de preocupări suferă 
încă de o inexplicabilă iner
ție, iar nucleul acestor activi
tăți — secțiile specializate — 
își trăiește o viață de anoni
mat, trebuie să ne dea serios 
de gîndit. Aceasta din două 
motive : mai întîi pentru că 
pe plan mondial modelismul 
cunoaște o amplă dezvoltare 
bucurîndu-se de o conside
rație și un sprijin deosebit, 
ajungîndu-se chiar la orga
nizarea unor institute superi
oare și academii de aero- 
navo — automodelism (de 
exemplu in Iugoslavia și 
S.U.A.) și, în fine, pentru că 
și la noi, pînă în anul 1954 
aeromodelismul, îndeosebi, a 
cunoscut o dezvoltare armo
nioasă, similară cu cea din 
alte țări, ceea ce denotă că W 
tradiții și, în egală măsură, 
experiență pozitivă există în 
acest domeniu. Care sînt A 
deci cauzele stagnării șl ee 
se poate face pentra redre
sarea șl reactivizarea pe A 
principii noi mai moderne, a ” 
acestei activități ?

Aeromodelismul se prac- A 
tică în țara noastră de peste 
30 de., ani, iar; construcția

Două fotografii de ION CUCU
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Studenții politeh

nicii pe scenă
Evenimentul studențesc la 

ordinea zilei — lucrările ce
lei de-a IX-a Conferințe pe 
țară a cercurilor științifice 
studențești a fost însoțit — 
la București, unde-și desfă
șoară lucrările secțiile meta
lurgie și construcții de mașini 
— de o manifestare artistică 
tot studențească. Artiștii, 
studenți ai Institutului ■ poli
tehnic „Gheorghe. Gheorghiu- 
Dei", și-au desfășurat 
spectacolul pe scena Casei 
de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" din Capitală, 
îh onoarea delegațiilor și in- 
Vitaților la Conferință. Poli- 
tehniștii au trecut cu bine 
șl examenul artistic în fața 
unui ptiblic exigent: profe
sori Și studenți.

FANUȘ BĂILEȘTEANU 
student

Am în minte unul din „in
cidentele" căruia i s-a pus 
capăt imediat și care, după 
părerea mea, e unul din mo
mentele cînd noi acționăm in
conștient în slujba anihilării 
spiritului. O profesoară a a- 
postrofat un practician în 
timp ce preda, zicînd că cele 
spuse de tînăr sînt necon
forme cu litera manualu
lui. Concluzia imediată este 
că elevii n-au voie să știe 
lucruri — de mult dovedite 
ca adevăruri reale — ce sînt 
dincolo de ele... Interzi
cem astfel cu o lovitură de 
paloș posibilitatea ca ei să 
privească peste gardul scund 
al unor litere de evanghelie, 
îl facem să creadă că reali
tatea la sfirșit aici, că ei nu 
au voie să gîndească, fiindcă 
acest lucru îl face tovarășul 
profesor și autorul manualu
lui. Dacă manualul prin na
tura sa este doar un frag
ment dintr-o realitate deose
bit de complexă, rolul profe
sorului este acela de a dez
vălui elevului continuitatea 
realului. în caz contrar, se 
netezește drumul comodității 
în gîndire. Absolvirea unei 
clase nu trebuie să lase im
presia unui fapt închis. Or,

a spune „pînă aici", în cla
sa următoare făcînd cunoș
tință cu același fapt la nivel 
superior, confuzia este ime
diată. Lipsește elementul de 
continuitate. Neliniștii spiri
tului este necesar să i se 
dea o permanentă posibili
tate să se întindă spre necu
noscut. de unde să smulgă

ții. Celor care sînt puși să 
vegheze la cultivarea acestei 
indispensabile coordonate li 
se impune un subtil tact pe
dagogic și psihologic. Mult 
mai important decît așa zi
sul talent pedagogic utilizat 
în modul de transmitere a 
cunoștințelor. Anumite reali
tăți se altoiesc în spiritul a-

polii. Apoi aceste personali
tăți au devenit realități isto
rice, rămîn uriașe -prin rolul 
jucat în epocă, valoric, ele 
nu pot fi depășite decît prin 
același rol uriaș, de data a- 
ceasta însă, undeva într-un 
timp avansat* cu o realitate 
mai complexă comparativ 
cu precedenta.

SPIRITUL
ROTUND
taine extraordinare, împin- 
gînd lumina din ce în ce 
mai departe. Neglijînd a- 
această nevoie spirituală se 
petrece un fenomen ce gene
rează o ascunsă spaimă în 
fața permanentelor întrebări 
date omului spre descifrare, 
se retează una din laturile 
fundamentale ce dau posibi
litatea afirmării personalită-

dolescentului atît de organic 
încît, chiar într-o flagrantă 
netemeinicie. continuă să fie 
pentru el ani în șir temei
nicii de nezdruncinat. Cele
brități din toate domeniile 
și-au educat discipolii în sen
sul . unei totale libertăți de 
gîndire. Și sînt celebri și prin 
conservarea, acestei fecunde 
atitudini în relație cu disci-

Scoborînd treptele la di
mensiunile unor posibilități 
colective, cîți dintre noi nu-și 
amintesc de măcar unul din 
dascălii avuți care deși ră
mas obscur, a sădit în noi 
necesitatea păstrării nealte
rate a libertății spiritulni ? 
Efortul și măiestria de a o 
cultiva a fost răsplătit, a ră
mas, în sensul unei dirijări

O întrebare pentru 
cititorii noștri:

CE PERSONALITĂȚI 
DORIȚI SĂ VI SE 
ADRESEZE PRIN 
PAGINILE ZIARULUI?

Tn numerele noastre din ultimele zile 
ale anului 1967 și în numărul festiv de Anul 
Nou, vom publica o suită de reportaje, inter
viuri și convorbiri, în care diverse persona
lități ale vieții științifice și culturale, ale ar
tei și învățămîntului, ale sportului etc. vor fi 
invitate să vorbească cititorilor „Scînteii ti- 
neretului“ despre preocupările și proiectele 
lor, despre tendințele și fenomenele cele mai 
noi ale domeniului lor de activitate și vor 
răspunde, în același timp, la întrebările ce 
le vor fi adresate.

Pentru ca alegerea interlocutorilor să co
respundă unui cerc cît mai larg de preferințe, 
invităm pe cititorii noștri să ne propună în 
scris, pînă la 15 decembrie 1967 :

— NUMELE PERSONALITĂȚILOR 
VIEȚII ARTISTICE, CULTURALE, ȘTIIN
ȚIFICE, SPORTIVE ETC. CARE AR DORI 
SĂ LI SE ADRESEZE PRIN PAGINILE 
ZIARULUI.

- ÎNTREBĂRILE LA CARE AR DORI 
SĂ PRIMEASCĂ RĂSPUNS.

PREȚUL DE

SUCCESE HU- 
NEDORENE

DEVA (de la teiesponde»- 
tul nostru).

Exploatarea minieră Ln» 
peni, cea mai importantă ex
ploatare minieră din Valea 
Jiului, a raportat îndeplinirea 
cu 12 zile mai devreme a pla-> 
nului aferent primelor 11 luni, 
ale anului, extrăgînd în acea- 
stră perioadă cu 55 000 tona1; 
de cărbune cocsilicabil mai 
mult decît erau prevederile. 
Creșterea producției a avut 
loc concomitent cu micșorarea 
consumului de materiale și- 
reducerea cu 1,65 lei a prețu
lui de cost

Un alt obiectiv din regiu
nea Hunedoara raportează în- . 
deplinirea mai devreme a pla
nului de producție pe 11 luni. 
Este vorba de oțelăria electri
că de la Combinatul siderur
gie din Hunedoara care pro
duce o gamă variată de oțe
luri speciale unde „avansul"1, 
luat este de 10 zile. In paralel 
au fost reduse cu T0 la sută 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut pierderile la tur
nare și laminare Acest succes, 
se datore?te folosirii depline a 
capacităților de producție, u- 
tilizării raționale a timpului 
de lucru și respectării cu stric
tețe a tehnologiei de elabora
re a oțelului.

Un nou 
S. M. T.

ORADEA (De la corespon
dentul nostru) în localitatea 
Cernei, raionul Ineu, au în
ceput lucrările de construc
ție a unui nou S.M.T. care 
va cuprinde un modern ateli
er mecanic cu o capacitate 
de reparare de 250 de trac
toare și mașini agricole a- 
ferente, o cantină cu 200 de 
locuri, un bloc de locuințe 
precum și alte amenajări. 
Noua unitate S.M.T. va de
servi 15 cooperative agricole 
de producție din raionul I- 
neu cu o suprafață de 24 000 
hectare pămînt arabil.

Tot în această perioadă vor 
începe lucrările de moderni
zare ale S.M.T. Sîntana.

COST
IL. REMOIIU J H A C TII A lî 11IIH
ÎN S. M. T.-URILE DIN REGIUNEA BANAT

Peste 4 500 tractoare și un 
corespunzător număr de ma
șini agricole, utilaje și agre
gate deservesc în prezent co
operativele agricole din re
giunea Banat. Extinderea me
canizării lucrărilor și diversi
ficarea acestora au avut ca 
prim și esențial efect obține
rea de către cooperativele 
agricole a unor producții din 
ce în ce mai mari. La cultura 
griului și porumbului, spre 
exemplu, media pe regiune în 
ultimul an a fost cu 500 kilo
grame mai mare decît în 1962, 
iar la sfecla de zahăr cu 9 200 
kilograme. Se dovedește ast
fel că rolul și aportul stațiu
nilor de mașini și tractoare 
crește continuu. Dar cu ce 
cheltuieli realizează stațiunile 
lucrările agricole contracta
te? Chiar și o analiză su
mară a unuia dintre cei mai 
sintetici indicatori care oglin
dește modul și capacitatea 
de organizare a procesului 
de producție în folosirea 
parcului de mașini și trac
toare — prețul de cost — ne 
dovedește că acesta se men
ține încă la un nivel foarte 
ridicat (pe ansamblul regiu
nii fiind de 74,20 lei pe nec
tarul de arătură normală). 
Justificări ? In hîrtii sînt 
pentru fiecare leu. La 
S. M. T. Freidorf, unitate 
considerată ca avînd rezultate 
oarecum bune, care a „reușit" 
să realizeze hectarul de ară
tură normală cu 70,17 lei, re
parațiile la tractoare și mași
nile agricole reprezintă peste

spre o utilitate socială. Im
posibilitatea și, adesea, u- 
mana noastră suficientă, nu 
are voie, în numele progre
sului să rateze o tentativă, 
oricît de timidă ar fi, care 
încearcă să bată la poarta 
necunoscutului. Și dacă nu 
sîntem în stare să pricepem, 
atunci să facem efortul unei 
accepțiuni cerebrale de mo
ment. Ne revine această 
mare responsabilitate. Cine 
n-a avut, iarăși, cel puțin un 
dascăl, care într-un moment 
sincer să nu fi recunoscut 
că elevul i-a fost prin inteli
gență la un moment dat su
perior ? Și dacă n-a făcut a- 
ceastă recunoaștere imediat, 
atunci ulterior a admis-o. E 
un act de mare onestitate în 
față căruia posteritatea s-a 
închinat cu smerenie și i-a 
luat pilda.

Efortul pedagogului, în 
anumite momente mai esen
țial decît acela de transmi
tere a cunoștințelor, este 
acela de a cultiva, de a des
coperi direcțiile spre care 
se îndreaptă spiritul adoles
centului. O mică neatenție 
într-un moment crucial nu 
face decît să favorizeze ge
neza unor creaturi imperso
nale, oameni cu un spirit ro
tund ce se vor rostogoli in 
cotidian, fără putința înțele
gerii mecanismului de func
ționare a realului.

ION D. DANCEA

53 la sută din totalul cheltuie
lilor, iar la Remetea Mare 
unde prețul ds cost pe h.a.n. 
a fost mai mare cu 4 lei, aces
tei categorii de cheltuieli îi 
revin peste 40 la sută. Cifrele 
reflectă destul de clar mo
tivul menținerii nivelului ridi
cat al prețului de cost: chel
tuielile cu reparațiile. Se de
fectează mașinile și tractoa
rele atît de repede ? „Le re
parăm pentru că... trebuie, și 
planurile de reparații ne dau 
acest drept" — îți răspund 
cam toți cei cu care stai de 
vorbă. Inginerii și tehnicienii 
prezintă documente „justifica
tive", economiștii le înregis
trează și banii Vin de la buget. 
Dacă li se dă tot ce cer, de ce 
să nu ceară mereu ? „La noi 
s-a mers cam pe linia aceasta 
— spunea tovarășul Traian 
Manciu, economist la S.M.T. 
Freidorf — să avem cît de

multe mașini, agregate, piese 
de schimb, materiale că nu se 
strică, și... de folosit, vedem 
noi cum le vom folosi". Și 
iată un exemplu de cum se 
folosesc : Deși atelierul de la 
S.M.T. Freidorf a fost dotat 
cu cele necesare pentru repa
rarea tractoarelor și mașinilor 
în flux tehnologic, producti
vitatea muncii nu a crescut 
corespunzător dotării.

înseși dările de seamă, ra
poartele explicative, conțin 
recunoașteri că rezultatele 
sînt nesatisfăcâtoare. Reți
nem cîteva: randamentul 
tractoarelor în brazdă nu e cel 
corespunzător, reparațiile, re
viziile și îngrijirile se fac de 
calitate slabă din care cauză 
se repetă des, încărcînd ne-

N. COȘOVEÂNU

(Continuare in pag. a IlI-a)

O ZI DIN VIAȚA LUI

ANDREI 
B Ă J E N A R U

de Ștefan Iureș
Ca pielea, timpul prezintă 

pori. Mulți, milioane. Nu-i 
poți vedea cu ochiul liber, 
dar ei există, ziua e plină de 
pori prin care limpid respiră. 
Sînt fragmente: infinitezimale 
de timp, nu poți spune exact 
cum s-au cheltuit, în ce miș
care, cu ce gînd; dar dacă ai 
lipsi acestea, existența ar 
fi atît de searbădă și oamenii 
atît de uscați încît ne-ar fi 
urît de noi înșine și de ceilalți. 
E adevărat că, notînd suma’ 
o zi din viața cutăniia, ne 
oprim la fapte, mișcări, "în
duri exacte, definite, ușor 
sesizabile. Să nu uităm însă de 
porii zilei... Andrei Băjenaru 
e maistru constructor, o viață 
întreagă (are 31 de ani) a fost 
obișnuit să muncească intens; 
oprește-te la ziua de 23 no
iembrie dacă vrei, sau la alta, 
vei găsi în oricare o muncă 
intensă, despre porii aceia 
nu-ți va spune nimic — și 
totuși...

E încă întuneric afară, 
bucătăria e calda, cafeaua e 
caldă în ceașcă, și caldă e și 
mîna nevestei, trezită ca să-ți 
pregătească gustarea. Pînă 
spre șantierul Studioului de 
Televiziune' căldura aceasta 
trimite o prelungire, o rezervă 
pentru mai tîrziu, pentru 
toată ziua de sfirșit de toamnă,.

la hotarul iernii. Se face pre
zența cu muncitorii, se face 
recapitularea punctelor de 
lucru și se desemnează munci
torii pentru lucrările respec
tive. Trebuie-să aibă loc „în- ? 
chiderile" de iarnă, pregătirile' 
șantierului pentru anotimpul 
rece. Pentru asta echipei de 
dulgheri ai lui Marinescu 
trebuie să-i dai materialul 
necesar, panouri prefabricate 
din PEL, foi de geam din. po
lietilenă, trebuie șă-i indici ce 
goluri să închidă. Vin la rînd, 
apoi, problemele de aprovi
zionare cu. materiale pentru a 
doua zi —- betoane, mortare, 
— tocmai are loc turnarea 
planșeului peste etajul 1 la 
tronsonul 3 ateliere și uite că 
echipa de fierari condusă de 
Nicolae Smeu trebuie să intre 
repede în posesia materialului 
aflat deocamdată la stația de . 
fasonare a armăturilor, dacă 
Băjenaru vrea ca pînă diseară 
fierarii să-și termine treaba la 
tronsonul 3 și mîine betoniștii 
lui Călin Marin să poată în
cepe turnarea betonului. 
„Dacă Băfenaru vrea'4 —- nos
timă expresie ! Nu e vorba să 
vrea sau să nu vrea; trebuie 
să asigure materialul — îl 
asigură. Intre timp, trece pe

(Continuare în pag. a IlI-a;
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AZI ARTICOLEelNTERVIURI

REALITATEA ASCUNSĂ A UNUI TEXT
— Știu că lucrați la 

transpunerea scenică a 
celebrei satire „Nepotul 
lui Rameau", da D. Di
derot. Care ar fi specifi
cul viitorului spectacol șl 
eventual care stnt dificul
tățile pe care le intimpi- 
nați — avînd în vedere 
faptul că textul nu e scris 
pentru a fi jucat ?

— Așa e. Nu este un text 
scris pentru scenă ci un dialog 
filozofic între două personaje cu 
o existență istorică cunoscută ; 
Diderot — autorul însuși așa
dar, și Jean Franțois Rameau, 
nepotul marelui compozitor, u- 
nul dintre cele mai ciudate per
sonaje ale epocii dinaintea re
voluției franceze, un soi de bu
fon josnic și uimitor, nebun și 
mlrșav, deșirat moralmente dar 
cu o enormă și precisă capaci
tate de intuire a adevărului.

Dialogul e dens, subtil, elas
tic, derulînd prin fața noastră 
aspectele grave și comice, diur
ne sau istorice ale realității cu

Convorbire cu regizorul 

despre „Nepotul lui

D. ESRIG

R a m e a u“

Sărbătorirea acad. 
Mihai Beniuc

PE SCENĂ NAȚIONALULUI

o fluiditate și o precizie puțin 
obișnuite. Este o adevărată acro
bație a spiritului, o competiție 
a rațiunii și intuiției, a princi
piului natural și al celui moral 
— care solicită de la noi, cei ce 
ne-am încumetat s-o realizăm 
pe scenă, într-adevăr tot ce 
știm despre arta spectacolului.

Dacă pătrunzi în universul a- 
cestui text, admirabil tradus și 
adaptat de poetul Gellu Naum, 
asiști la un spectacol-conținut 
de cuvinte, în care valorile cele 
mai ferme, cele mai NORMALE 
sînt răsturnate, transformate în 
contrariul lor într-un mod esen- 
țialmente spectaculos. Dificul
tatea și în același timp răsplata

muncii noastre e încercarea de 
a realiza cu mijloacele uneori 
grosolane ale teatrului, specta
colul pe care îl „vedem" atunci 
cînd închidem ochii.

— Ținînd seama de 
densitatea cu totul deose
bită a materialului lite
rar, pe ce urmăriți să 
puneți accentul in monta
rea dv 1

— în modul cel mai curent 
un spectacol e definit prin con
flictul său. De pildă, obișnuim 
să spunem despre Romeo și 
Julieta că e lupta între iubire 
și niște împrejurări sociale osti

le. Și avem de o parte protago
niștii iubirii, de cealaltă parte 
pe cei ai luptei mărunte și or
golioase dintre cele două familii 
rivale.

Dacă am încerca să definim 
„Nepotul lui Rameau" cu aju
torul acestei metode a numirii 
conflictului, ni trebui poate să 
neglijăm ciocnirea reală dar 
mai puțin însemnată dintre Ra
meau și Diderot și să ne oprim 
asupra aceleia mai adinei și mai 
grave intre infinita complexita
te a existenței și capacitatea li
mitată de a o cuprinde a eroilor 
— indiferent de poziția lor — și 
a noastră odată cu ei.

Toate aceste lucruri par mai

curînd materia unei dezbateri 
poetice și filozofice destul de în
depărtată de imaginea unul spec
tacol de teatru. Numai că aici 
activitatea frămîntată, dramati
că și comică a spiritului uman 
e vie și artistică. Adevărurile nu 
se ridică în conștiința eroilor 
ca niște ecuații matematice, ci 
ele vin cu o enormă încărcătură 
afectivă — totul e extrem de 
concret, ca o realitate visată — 
cu scurtările, Inadvertențele dar 
și claritâțile pină la cruzime ale 
unui vis.

împreună cu scenograful Ion 
Popescu — Udriște și cu ing. D. 
Manolescu, care semnează sce- 
notehnica, încercăm să creăm 
un decor de oglinzi și o lume 
de reflexii multiple între care 
sperăm să devină perceptibilă, 
vie și accesibilă realitatea as
cunsă și pentru noi mereu ui
mitoare a acestui text.

— Interpreții ?
— Marin Moraru — Diderot, 

Gh. Dinică — Rameau.

M. B.

L A S ERII 
vor revoluționa 
C H I M I A...

Cunoscuți publicului larg 
ca „arme secrete" în arsena
lul supraoamenilor, eroi de 
serial — James Bond, Fan- 
tomas et compania — laserii 
își datoresc faima proprie
tăților lor surprinzătoare, 
posibilității folosirii lor cu 
rezultate spectaculoase în 
cele mai diverse ramuri ale 
științei șl tehnicii. într-ade- 
văr, ca surse de lumină co
erentă și datorită posibilită
ții transmiterii unui fascicol 
luminos de o intensitate ex
traordinară, ei pot deveni 
auxiliari prețioși ai omului 
de știință.

Pătrunzînd rapid în dife
rite domenii de activitate 
științifică, laserii nu au oco
lit nici chimia. în această 
privință este suficient, cred, 
să amintim că pentru lucrări 
avînd la bază aplicații ale 
laserilor s-a decernat de 
două ori Premiul Ndbel pen
tru chimie.

Posibilitatea Interacțiunii 
lumină-substanță stă la baza 
tuturor reacțiilor fotochi- 
mice, în care transferul de 
energie face posibilă rupe
rea vechilor legături chimice 
și stabilirea altor legături 
noi — deci obținerea altor 
substanțe. Studiul acestor 
reacții cunoscute de mai 
multă vreme a fost revolu
ționat de pătrunderea lase
rilor. Aș vrea să amintesc 
aici studiul reacțiilor foarte 
rapide care au loc în cazul 
arderilor violente, în explo
zii. cu ajutorul metodei „fo- 
tolizei în fulger" preconiza
te de prof. Porter (Anglia), 
prin care s-a cercetat reacti
vitatea chimică a unor mo
lecule excitate, lucrări pen
tru care s-a acordat premiul 
Ndbel pentru chimie pe anul 
1967.

Un alt domeniu în care 
laserii și-au cîștigat o bine
meritată reputație este cel 
al studierii structurii mate
riei. Datorită coerentei lu
minii emise, spectroscoapele 
Raman cu laseri sînt capa
bile de performanțe mult 
superioare celor cu surse 
„clasice", progresele realiza

te constituind baza obținerii 
unor noi informații privind 
aranjarea particulelor și fe
lul legăturilor chimice din- 
tr-o anumită substanță.

în privința viitorului apli
cării laserilor în chimie, oa
menii de știință sînt foarte 
optimiști. Experimente de 
laborator reușite, efectuate 
în mai multe țări, privind 
mărirea considerabilă a vi
tezei reacțiilor fotochlmlce 
cu ajutorul laserilor deschid 
perspective nebănuite pentru 
folosirea la scară industria
lă a unor reacții care, în 
condiții obișnuite, ar fi inu
tilizabile practic datorită 
modului lent în care țîecurg.

Datorită energiei mari pe 
care sînt capabili să o trans
mită. laserii pot fi folosiți la 
producerea unor radicali cu 
mare reactivitate — resturi 
de molecule „rupte" cu aju
torul energiei luminoase — 
care să permită realizarea 
industrială a celor mai spec
taculoase sinteze chimice.

Un alt aspect, interesant 
prin consecințele pe care le 
poate avea, este posibilita
tea accelerării fantastice a 
procesului de fotosinteză din 
plante. Se știe că sinteza 
clorofilei în frunze este o 
reacție ce se produce numai 
cu ajutorul luminii. Dar ab
sorbția de energie luminoa
să are loc numai în două re
giuni ale spectrului. Deci 
comunicînd plantei cu aju
torul laseriloi energie de in
tensitate foarte mare, toc
mai în aceste regiuni, se 
creează posibilitatea sintezei 
clorofiliene într-un ritm 
deosebit de rapid.

PETRE JUNIE

„Triptic" Foto : SORIN DAN

OMAGIU LA 100 DE ANI
Azi, liceul „Vasile Alecsan

dri" din Galați - veche cti
torie a învătămîntului din 
țara noastră — împlinește o 
sută de ani de existentă^ și 
de rodnică activitate. La în
ceput, sub denumirea de gim
naziu, liceul din Galați avea 
să-și capete certificatul de 
naștere pe temeiul importan
tei legi „asupra instrucțiunii 
publice" dată do Alexandiu 
Ioan Cuza.

Ce a fost gimnaziul de la 
Galați în 1867 și ce a deve
nit el azi, în perspectiva ce
lor o sută de ani încheiat! ?

Monografia acestei institu
ții școlare cu tradiție șl cu 
un binemeritat prestigiu 
vorbește despre începuturi

modeste șl grele ; despre cei 
3 profesori și 6 elevi ai pri
mului an și. pentru a com
pleta parcă tabloul, despre 
cele două bănci care țineau 
drept loc tuturor felurilor de 
mobilier necesar unei școli. 
După multe peregrinări i 
se construiește în cele din 
urmă localul unde se află și 
azi. Din dragostea și pasiu
nea primilor învățători, ale 
căror strădanii n-au fost 
spulberate de vitregiile vre
murilor, și-au extras elanu
rile generațiile următoare de 
profesori șl elevi. Așa se face 
că de aici au plecat în ple
iade oameni de prestigiu al 
patriei noastre, personalități 
care au acoperit cu valoarea 
lor incontestabilă perimetrul

vast al economiei, științei și 
culturii țării.

Ușor de imaginat că liceul 
„Vasile Alecsandri" se pre
zintă, la vîrsta celor o sută 
de ani ai săi, mal tînăr și 
mal viguros decît orieînd. 
Laboratoare și cabinete în
zestrate cu aparatură și uti
laj corespunzător nevoilor 
procesului de învățămînt, bi
bliotecă cu multe mii de vo
lume, terenuri și săli de 
sport, internat — iată zes
trea cu care se prezintă a- 
cum școala din Galați. în 
prima zi din cel de al doilea 
veac al existenței sale urăm 
elevilor șl cadrelor didactice 
ale liceului „Vasile Alecsan
dri" succese tot mai mari.

I. BODEA

• • • O
In urmă cu cîtăva vreme 

s-au desfășurat la Mangalia 
contractările produselor de 
artizanat care vor forma 
fondul de marfă al anului 
viitor. Revenim asupra lor 
deoarece controversele iscate 
cu acel prilej între furnizori 
și rețeaua comercială, prin
cipiile după care s-a desfă
șurat, în genere, operațiunea 
precum și constatările de 
ultimă oră făcute cu prilejul 
unor vizite întreprinse în cî- 
teva magazine ne lasă să în
țelegem că desfacerea obiec
tului de artizanat va con
tinua să fie teatrul unor ten
dințe contradictorii Situa
ția este în măsură nu numai 
să ne intereseze dar să ne și 
pună pe ginduri fiindcă după 
începutul timid din 1960 mij
loacele financiare întrebuin
țate pentru punerea în circu
lație a obiectului de artă 
populară se ridică la circa 
300 de milioane de lei anual. 
Valoarea unei asemenea in
vestiții trebuie să-i limpe- ' 
zească oricui exigentele în 
numele cărora se cuvin ope
rate eliminări din vitrinele 
magazinelor pentru -că men
ținerea vechilor centre ale 
culturii noastre materiale și 
introducerea producției lor 
în circuitul pieței întrece cu 
mult simpla rațiune comer
cială.

După o primă vămui
re la București, în cadrul 
unei expoziții cu premii ofe
rite de către UCECOM, au 
ajuns la Mangalia circa 4500 
de produse de artizanat între 
care aproape 1400 noi. Me
toda concursurilor s-a do
vedit foarte utilă. Au apă
rut, astfel, anul acesta o 
serie de vase de ceramică 
noi din Vama-Oaș. din Cri- 
șana precum și de la Poie- 
nița-Argeș ; au fost îmbună
tățite smalțurile de Hurez, 
îmbogățite colecțiile de Obo- 
ga, ceramica colorată roșie, 
de tip Kutti, de Tansa-Iași și 
cea neagră de Miercurea ; țe
săturile au scos la lumină 
ornamentele și cromatica 
unor zone mai puțin bătute 
(Lugoj, Făget, porțile Timi
șoarei. Beiuș). au impus 
cîteva polectii de ștergare 
gin Argeș, Oltenia, Suceava

extrem de valoroase, cîteva 
mici seturi de masă inteligent 
împodobite cu motive tradi
ționale absolut autentice și o 
sumedenie de piese vestimen
tare dispuse pe un larg re
gistru de inuri topite și de 
abale ; în sfîrșit, domeniul 
produselor din lemn a cu
prins noutăți în proporție de 
40 la sută față de ceea ce a 
fost prezentat pentru achiziții 
în 1966. iar furnizorii de fier 
forjat au ajuns să figureze 
în 6 centre, fată de unul 
singur acum doi ani.

Diversitatea aceasta repre
zintă, desigur, un bun cîști- 
gat în favoarea îmbogățirii 
tipurilor de obiecte de artă 
populară puse în circulație.

Direcția de artizanat 
din UCECOM trebuie să lă
murească unitățile furnizoare 
că obiectul de artă populară 
nu este unul de mică serie 
industrială care acceptă în
locuitorii plastici, că el se 
supune altor legi.«Chiar dacă 
sînt acceptate abaterile de la 
prototip, abaterea trebuia să 
fie un act creator în spiritul 
tradiției bune a prototipului. 
Confuziile stăruie de mai 
multă vreme. în anii din 
urmă s-au manifestat mereu 
denaturări, datorită și lipsei 
de exigentă cu care furnizorii 
au asimilat punctul de vedere 
al comerțului. Vechile con
cesii au făcut să apară și cu 

prilejul contractărilor de anul

plină consonantă cu vitrinele 
magazinelor specializate ne 
demonstrează, de asemenea, 
— deși ne-am putea lipsi cu 
plăcere de această demon- 
trație — că superficialitatea 
tratării motivelor autentice 
duce, de cele mai multe ori, 
la execuții tehnice de slabă 
calitate. Iată exemplele : re
produsă cu inexactitate, o 
solniță din Muzeul de la Go
lești rămîne departe de cali
tățile originalului, o parte din 
ceramica smălțuită, cu motive 
maramureșene și bănățene, 
arsă inabil are smalțul dis
pus neuniform ceea ce îi 
compromite nuanțele detalii
lor ; coperțile cu ferecături 
sînt atît de superflue îneît

ARTÂ FÂRÂ
BILET DE VOIE
— Premizele producției de artizanat pe anul 1968 —

Dar chiar în cadrul diversi
tății acesteia trăiește ten
dința sesizabilă de a aban
dona elementul autentic și 
de a înțelege produsul de 
artizanat ca pe o marfă oare
care de bazar. Numai așa se 
explică imixtiunea, acceptată 
și de data aceasta inexplicabil 
de UCECOM, a gablonzului 
în lumea sensibilității națio
nale. agresiunea bufonilor de 
manșete, a brelocurilor, a 
mărtișoarelor, a morochină- 
riei mediocre, a sticlăriei po
trivită cu rafturile unui ma
gazin de menaj și a unei în
tregi producții de suburbie 
cu canafi și perne pe fețele 
cărora sînt pictate pisici și 
berze și vopsiți căței.

acesta casete din lemn lăcuit 
cu trubaduri, ciobănași și ță
răncuțe purtînd costume du
bios pastișa te, bomboniere de 
fag lucioase ca sticla, supor
turi foto, cutii lustruite pen
tru țigări, vaze japoneze din 
lemn, cu alte cuvinte tot 
atâtea forme străine artizana
tului tratate într-un material 
pretabil la alte interpretări. 
Ceea ce ne miră este faptul 
că falsurile acestea își au, în 
general, sursa peste munți, 
adică în locuri cu bogate 
zone folclorice cunoscute 
pentru indiscutabila lor fer
tilitate a creației : Apuseni, 
Bistrița, Năsăud, ținutul Hu
nedoarei etc.

Ultimele contractări în de-

oricine a văzut cărțile păs
trate între chivoți la mînăs- 
stiri surîde punîndu-le pe 
unele lîngă celelalte. Nici un 
strop de frumusețe nu se 
poate ascunde în cutiile de 
scoici vinete, în corăbiile ne
semnificative, în aricii roșii 
și verzi din material plastic, 
în aplicele cu intarsii. Și așa 
mai departe.

Din păcate, nici reprezen
tanții comerțului nu demon
strează preocupare, în toate 
cazurile, pentru exegeze es
tetice. Ei cer, uneori, pur și 
simplu să li se livreze în 
bucăți din cutare produs 
care „s-a vîndut bine" 
în anii trecuți. în fața mul
tora din articolele noi mani

festă reținere. Motivul 7 în 
afara propriei inerții persis
tă încă sistemul greoi practi
cat de UCECOM în definiti
varea prețurilor. Mai mult 
de jumătate din produ
sele oferite la ultima 
contractare comerțului, n-au 
avut fixate prețuri fer
me. Carențele mai vechi 
ale furnizorilor — lipsa de 
punctualitate în livrare — 
au alimentat, de asemenea, 
expectativele. Astfel că, o 
parte din obiectele de arti
zanat de o mare plasticitate 
și expresivitate se vor găsi 
în anul viitor pe piață în 
cantități mai mult decît sim
bolice. Un sondaj informativ 
ne-a arătat că din valoarea 
totală a obiectelor contracta
te abia 20 la sută au fost in
vestite în noutăți.

Este momentul să se aplice 
remedii. Este momentul ca 
UCECOM prin Direcția sa de 
artizanat să retragă avizările 
pentru seriile mediocre care 
încă se mai produc, așa cum 
a izbutit, de pildă, să nu 
accepte, la recentele contrac
tări, ceramica deformată de 
Cucuteni, să dea recoman
dările ce se cuvin ca o serie 
de piese să fie prezentate în 
servicii, pe seturi etnografice, 
să editeze chiar prospecte și 
considerații etnografice pen
tru aceste seturi sau chiar 
pentru exegeze estetice, să în
drume uniunile regionale că
tre alegerea acelor elemente 
de cultură populară a zonei 
pe care o reprezintă încit în 
cel mai scurt timp să se poată 
atinge gradul de specializare 
pe care spiritul contemporan 
îl cere. Există încă resurse 
neexploatate și ne-am putea 
referi, din acest punct de ve
dere, pînă și la producția de 
artizanat din regiunea Do- 
brogea, greșit scocotită re
giune fără specific propriu. 
Diversitatea de preocupări, 
evoluția ca atare în timp a 
ținutului, oferă imaginației 
creatoare posibilități cum nu 
se poate mai vaste. Obiec
tul de artizanat trebuie să-și 
capete, însă fără concesii 
meșteșugărești, locul cuvenit 
în circulația produsului de 
artă.

MIRCEA TACCIU

Cu prilejul împlinirii vir
atei de 60 de ani, acad. Mi
hai Beniuo a fost sărbătorit 
simbătă la amiază în cadrul 
unei adunări festive organi
zată de Academia Republi
cii Socialiste România și 
conducerea Uniunii Scriito
rilor. La adunare erau pre- 
zenți membri ai Prezidiului 
Academiei și ai biroului 
Uniunii Scriitorilor, ai sec
ției de literatură și artă a 
Academiei, profesori univer
sitari, scriitori și alți oameni 
de cultură.

Despre viața și activitatea 
sărbătoritului — ca scriitor 
și poet, profesor universitar, 
psiholog — au vorbit acad. 
Alexandru Philippide, pre
ședintele secției de litera
tură și artă a Academiei șl 
acad. Zaharia Stancu. preșe
dintele Uniunii Scriitorilor. 
Sărbătoritul a fost, de ase
menea, felicitat de acad. 
Athanase Joja, vicepreșe
dinte al Academiei, de Ion 
Pas. vicepreședinte al Uniu
nii Scriitorilor, șl de scriito
rul Alexandru Andritoiu.

Arhiva unei 
societăți literare

Nu demult, s-au descoperit 
la Dej documentele Societă
ții literare „Alexi Sincaiana" 
înființată la Gherla în 1869 
de către studenții școlii ro
mânești de teologie. Societa
tea avea o revistă numită 
„Steaua mării". întreaga ac
tivitate a societății, scopurile 
propuse se încadrau într-un 
context umanist și național: 
„propagare științifică, mora
lă și estetică prin lectură, 
conversație, traduceri, cule
geri și editări de lucrări".

Revista a menținut o lar
gă corespondență cu perso
nalități românești : T. Cipa- 
riu, loan Ratiu, Florin Por
cius, Papiu Ilarian etc. Va
sile Alecsandri a fost ales 
membru de onoare al socie
tății și în semn de apreciere 
și încurajare a trimis entu
ziaștilor tineri din Gherla o 
scrisoare și un exemplar din 
„Despot Vodă".

Deși caligrafiată cu mi
gală, revista era scoasă în 
multe exemplare și păstra 
legături permanente cu alte 
societăți : „Junimea" din 
Cernăuți, „Societatea studen
ților în medicină" din Bucu
rești, Societatea „Petru Ma
ior" din Pesta, „Reuniunea 
de cîntăreți a tinerilor din 
Oravița" care militau perdru 
afirmarea drepturilor națio
nale.

I. R.

„ROMEO Șl JULIETA"

Eugenia Popovici și Ion 
Caramitru intr-o scenă din 

spectacol

Marti, 28 noiembrie 7967, 
are loc premiera „Romeo și 
Julieta" în regia lui Vlad 
Mugur, cu o distribuție de 
înalt nivel artistic (Silvia 
Popovici, Ion Caramitru, 
Gheorghe Cozorici, Eugenia 
Popovici, Marieta Deculescu, 
Nicolae Brancomir, Damian 
Crîșmaru). Prilej cu care am 
solicitat un scurt interviu re
gizorului Vlad Mugur :

— Ce v-a determinat să 
montați „Romeo și Julie
ta “ ?

— Tragediile anticilor, pie
sele shakespeariene, dau per
manent posibilitatea de-a pre
zenta spectatorului contem
poran îmbinarea unei desăvîr- 
șite construcții dramatice cu 
o problematică etern umană.

De aceea, însă, e poate cel 
mai greu lucru să realizezi 
spectacole cu astfel de piese 
și, mai ales, în căutarea de 
modernizare, să nu pleci de 
la „forme", de la soluționări, 
regizorale sau actoricești, pur 
formale.

— „Romeo și Julieta" 
a cunoscut multe montări 
și ecranizări. Cum priviți 
dumneavoastră piesa ?

— Am pornit de la ideea că 
fiind o piesă a tinereții, cu 
problemele tinereții, toată 
lupta spectacolului o va con
stitui împotrivirea acestei tine
reți față de puternicele men
talități retrograde. „O piesă a 
piedicilor", dramatismul luînd 
tocmai din această pricină o 
amploare nebănuită. Dragostea 
eroilor, dorința de a obține 
libertatea iubirii lor, poate 
n-ar fi cunoscut această mă
reție dacă n-ar fi fost oprită, 
îngrădită. Cu cît piedicile se 
înmulțesc cu atît dragostea lor 
crește și se maturizează; so
cotesc că acesta va fi crescen- 
doul dramatic.

— Cîteva cuvinte despre 
interpreți.

— Silvia Popovici și Gheor
ghe Cozorici, a căror largă 
respirație actoricească este 
cunoscută și apreciată, consti
tuie, de fapt, pentru mine, 
continuări de colaborare. Un 
exemplu ar fi „Hamlet". Asu
pra lui Ion Caramitru m-am 
oprit după foarte multe în
cercări și căutări. Mi-a dat 
curaj după un Hamlet reușit 
și un rol nuanțat în „Candi
da", cît și faptul că a „știut" 
să tacă în „Danton".

— Nici cu scenograful 
Jules Perahim și compozi
torul Pascal Bentoiu nu co
laborați pentru prima 
oară ? .

— Cred că oamenii de artă 
trebuie să se cunoască foarte 
bine pentru a lucra împreună, 
să-și stabilească în creație o 
comunitate de gîndire. Numai 
așa se poate obține armonia 
colaborării. Decorul, o dantelă 
de opreliști, și muzica lui 
Bentoiu susțin subliniind idei
le de care vorbeam la în
ceput.

LILIANA MOLDOVAN

Va ajunge
departe...

Acest „băiat-broscuță“ e 
cel mai tinăr scufundător din 
Franța și, poate, din lume ; 
se numește Marc Alexander, 
are 9 ani și e campionul 
Franței Ia înot subacvatic. 
El efectuează coborîrea la 30 
de metri în mare fără nici 
un efort, pentru faptul că 
poartă o butelie de 17 kg. 
iar el are o greutate de 2'5 
kg.

Piper și muștar

împotriva

gastritei ?!...

Prof. dr. Hans Glatzel din 
Dortmund afirmă că este cit 
se poate de recomandabilă 
folosirea condimentelor în 
prepararea mîncărurilor die
tetice. Cercetările efectuate 
au dovedit că acestea accele
rează digestia gastro-intes- 
tinală și au influență poziti
vă asupra inimii și aparatu
lui circulator. Substanțele 
din condimente împiedică, 
sau cel puțin frînează, acce
lerarea bătăilor inimii. Se 
presupune că este influien- 
țată și activitatea glandei 
suprarenale, care, după cum 
se știe, slujește în calitatea 
ei de important rezervor de 
hormoni la contracararea su
prasolicitării organismului.

Apel la „sentimentele" hofilor

Lordul Montgo
mery de Alamein, 
celebrul comandant 
britanic din al doi
lea război mondial, 
a fost lipsit de bas
tonul său de mare
șal ; în timp ce își 
sărbătorea a optze- 
cea aniversare la 
Royal Hospital din

Chelsea, răufăcă
tori deocamdată ne- 
cunoscuți i-au jefu
it locuința, furîndu-i 
argintăria. steaua 
de aur a ordi
nului Jartierei, o 
medalie oferită de 
regele Danemarcei 
și multe alte obiecte 
de valoare. Dintre

toate, el regretă însă 
cel mai mult basto
nul de mareșal ; în
vingătorul de la A- 
lamein, care e pro
fund atașat de amin
tirile sale, a lansat 
în disperare de cau
ză un apel la..... sen
timentele patriotice" 
ale hoților.

Ce vîrstă are „strămoșul"?
Profesorul Simons de la 

Muzeul de Istorie naturală 
al Universității din Yale a 
prezentat cu mîndrie congre
sului de specialitate ținut la 
New Haven (Connecticut) o 
piesă extrem de rară : cra
niul unei maimuțe (de altfel 
conservat destul de bine

nu-i lipsesc decît patru dinți) 
care a trăit acum circa 
25 000 000 de ani. Examenul, 
afirmă ziarul „Paris Jour" 
care relata acest fapt, de
monstrează că animalul po
seda de pe atunci cea niai 
mare parte a caracterelor 
primatelor superioare.

încălzire prin... telefon
Pentru a găzdui 

cea mai mare cen
trală telefonică din 
lume o companie 
din New York inten
ționează să constru
iască în plin centrul 
Manhattanului un 
zgîrie-nori de 168 
m. Clădirea însă nu

Insulă 
plutitoare

în S.U.A. s-a con
struit pentru explo
rarea oceanelor o 
navă specială. Este 
alcătuită dintr-o pu
pă clasică de vapor 
iar în loc de proră 
are un depozit pen
tru balast. Cînd acest 
depozit e gol, vasul 
navighează normal, 
cînd depozitul se 
umple cu apă nava 
se așează în poziție 
verticală, cu chila în 
aer. Transformată 
astfel în insulă plu
titoare nava servește 
Ia explorarea ocea- 
nografică prelungită 
timp nelimitat. După 
terminarea lucrului 
balastul se elimină, 
nava își reia după 
cîteva minute poziția 
normală șl poate 
porni în cursă.

va avea nici o insta
lație de încălzire : 
ea va fi alimentată

cu căldura pe care o 
vor degaja înseși in
stalațiile telefonice.

Liszt văzut de Maurice Sand

l AL1H .c :.

i ’TV

In colecția parizia
nă „Genii și reali
tăți" s-a editat de 
curînd un album con
sacrat lui Liszt, in 
care figurează prin
tre alte ilustrații, a-

cest desen umoristic 
reprezentindu-1 pe 
Liszt la munte ; ca
ricatura e semnată 
de un băiat de 13 
ani, fiul marei scrii
toare Georges Sand.
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ACOLO UNDE SE,bim!l'111
NAȘTE CRISTALUL

Cotim și iarăși cotim 
de 154 de ori tn mai 
puțin de 15 km. Sîntem țn 
munți, tn apropiere de A- 
leșd. Mașina urcă mereu. Pă
durea de fagi și stejari, care 
se tntinde pînă in cimpta 
Crișurilor, devine și mai 
deasă. In stingă, rămîne „cas
telul turcului" cu bastioanele 
sale stelate, platinate de ani. 
Jos, tn dreapta, printre pie
tre se strecoară Bistra. Pă
durea piere înlături, drumul 
se deschide și deodată apare 
o îngrămădire de case. Am 
ajuns. Sîntem la Pădurea 
Neagră, acolo unde mîinile 
pricepute ale sticlarilor dau 
viață de zeci de ani sticlei.
Pădurea Neagră este poa- 
* te singura fabrică din lu
me care nu este înconjurată de 
ziduri și n-are poartă. Dar 
nici nu are nevoie. Toți lo
cuitorii pădurii au lucrat, lu
crează sau vor lucra în fa
brică. Descendența meșteri
lor sticlari de acum 127 de 
ani, învirtesc cu aceeași iu
țeală țeava de suflat cu bul
gărele de pastă roșie la cap. 
Meșter celebru la vremea lui 
a fost și Laurențiu Rozin. 
Mîinile pricepute ale urma
șilor săi, șlefuiesc și astăzi 
sticla la Pădurea Neagră cu 
o măiestrie adunată în cei 
peste 600 de ani ai familiei.

La secția șlefuire lucrează 
Schneider Anton.
tatăl lui Anton au lucrat tot 
aici la fabrică. E o adevă
rată minune cum reușește 
suflătorul de sticlă să dea 
viață picăturilor de sticlă in
candescentă.

Alături de vanele cuptoru
lui, unde nisipul cuarțos, soda 
calcinată și piatra de var 
se topesc din pasta „mira
culoasă", suflătorii cu țevile 
într-o veșnică mișcare de ro
tație fac să apară din ma
trițe produsele apreciate în 
toată lumea.

Anton Schneider lucrează 
tn fabrică de 9, ani, aplecat 
asupra polizorului electric. 
Piatra se mișcă din ce în ce 
mai repede. Mina lui Anton 
apropie o cupă subțire și 
elegantă de piatra polizoru
lui, Piatra ia contact cu sti
cla, o atingere, elastică, con
dusă cu siguranță. O nouă 
înclinare și pe locul atins 
apare o altă frunză, aceeași, 
dar totuși alta, fără nici un

Bunicul,

tipar, fără nici o linie, lup- 
tînd parcă cu inerția sticlei. 

— In fiecare floare pe care 
o fac, în fiecare pahar pe ca
re-l cizelez, încerc să ofer 
oamenilor utilul și frumosul, 
căci au nevoie de așa ceva. 

In același atelier lucrează 
Iuliu Maior. Suflător mai 
întîi, ca și tatăl său, calificat 
sculptor acum.

— Și dacă aș fi vrut să 
plec de aici, nu puteam. Tra
diția familiei, noastre de sti
clari, locurile, fabrica, toate 
mă opreau. Tata a lucrat 
43 de ani la fabrică, suflînd 
sticlă. Bunicul la fel. Eu nu 
puteam să trădez tradiția. 
După 7 clase, am venit la fa
brică șl ' 
timp de 
aici.

i _____
Jilnic sosesc pe adresa fa- 
A-'bricii comenzi din partea 
diferitelor firme 
Producția fabricii 
bla, tripla aproape, 
torii ani pentru a putea face 
față acestor cereri.

Noul și-a făcut apariția ,și 
în această industrie manuală 
prin excelență : diferite cup
toare și instalații de polizat 
ce permit o tehnologie mai 
bună.

Nu au fost uitați nici sti
clarii Pădurii Negre, adevă- 
rați artiști ai sticlei : blocuri, 
un nou cămin cultural iși 
ridică promițătoare clădirile 
deasupra așezării.

Camera de mostre a fa
bricii are sute de exponate 
lucrate de-a lungul anilor în 
fabrică. Sticla de Pădurea 
Neagră, semicristalul alb sau 
colorat, vestit în toată lumea, A 
este reprezentată aici prin 
adevărate piese de muzeu. 
Paharele „Chery", prezen- a 
tate în servicii de 6 culori, a- ™ 
mințind de sticla de Boemia 
sau Murano, sînt cunoscute • — 
în lumea întreagă (Numai 9 
firma new-yorkeză „Cristal 
Arcadia" a comandat sute 
de mii pahare „Chery"). £

Camera de mostre, adevă
rat muzeu al fabricii, păs
trează în sticla inertă, în li- A 
niile fantastice înscrise, ca- 
racterul, pasiunile, viața a- 
cestor oameni, meșteșugari 
iscusiți, artiști ai cristalului W 
din Pădurea Neagră.

de atunci, zi de zi,
14 ani, am lucrat

străine. 
se va du- 
în urmă-

M. STBlMBEI

Marii piloți

incep cu

avioanele

de hîrtie...

(Urmare din pag. I) 

machetelor de nave, navo- 
modellsmul, de 11 ani. In 
cursul acestor perioade de 
timp s-au format, în aproape 
toate orașele, secții de spe
cialitate sub conducerea unor 
instructori pasionați. Pen
tru perfecționarea și unifica
rea metodelor de construcție 
funcționa chiar un centru 
experimental de aeromode- 
lism, format din cei mal 
buni specialiști în acest 
sport, dotați cu o aparatură 
și materiale de construcție 
corespunzătoare. Tot aci se 
pregăteau și instructorii ne
cesari pentru conducerea 
centrelor din provincie, se 
studiau cele mai moderne 
metode din acest domeniu, 
elaborîndu-se planuri și in
strucțiuni. Activitatea com- 
petițională cuprindea con
cursuri intersecții, interre
gionale cu fază finală pe 
țară. Se decernau premii pe 
secții, regiuni și titluri de 
campioni republicani. Româ
nia era prezentă la startul

9 Sîmbătă după amiază, a pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se spre

•
 Budapesta, o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist, condusă 
de tovarășul Oană Constantin, 
a membru al Biroului C.C. al 
" U.T.C., prim secretar al Comite
tului regional Ploiești al U.T.C., 

gt care, la invitația C.C. al K.I.S.Z., 
face o vizită în R, P. Ungară.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
• neasa, delegația a fost condusă 

dp mpmhri aî "Rimulul 3Cti-de membri ai Biroului 
viști ai C.C. al U.T.C.• *Ministrul justiției și _____
franceze din Belgia, Pierre Wig- 

• ny, care împreună cu soția a
făcut o vizită în tara noast.ă’la 
invitația președintelui Comite- 
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovei, a pă
răsit sîmbătă dimineața Capi
tala.

culturii

•
Artistul poporului, Ion Fin- 

teșteanu, unul dintre cei mai 
• reputați slujitori ai primei noas

tre scene dramatice, distins re
cent cu ordinul „Meritul cultu- 

®ral“ clasa I, împlinește 50 de 
ani de neîntreruptă activitate 
actoricească. Cu acest prilej, 

• Sala Palatului a găzduit sîm
bătă seara un spectacol jubiliar 
cu comedia „Tartuffe" de Mo- 
liere, în interpretarea colecti- 
vului Teatrului Național „I. L. 
Carartale". Interpretul rolului 
principal, artistul poporului, Ion 

A Finteștcanu, este și semnatarul 
v regiei spectacolului.

★
Al VlII-lea Concurs pe țară al 

formațiilor artistice de amatori, 
organizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, împre
ună cu Consiliul Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor, 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniu
nea centrală a cooperativelor 
meșteșugărești, se află în pre
zent în faza finală.

Spectacolele prezentate pînă 
acum, dovedind înaltul nivel ar
tistic și bogăția artei noastre 
populare, sînt închinate anul a- 
cesta de sute de mii de artiști 
celei de-a XX-a aniversări a 
Republicii.

★
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Constantin Ba- 
beanu a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiai al Republicii So
cialiste România în Republica 
Democrată Vietnam. în locul to
varășului Ion Moangă, care a 
fost rechemat în centrala Mi
nisterului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

i

„Cupa orașelor" la handbal

ÎNFRÎNGEREA NU ARE GUST AMAR
PRIN TELEFON, DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU.
După cîteva minute de joc, aseară, echipa noastră de tineret 

conducea pe campioanele mondiale cu 3—0. Am reținut din acest 
moment ridicările din umeri ale jucătoarelor maghiare care nu 
sugerau indiferență ci surprindere, derută. Gestul l-am asociat 
altuia, în ultimele minute ale meciului: marcajul strict la jucătoare, 
ceea ce nu se face decit în situațiile Intr-adevăr ■ critice. Echipa 
maghiară a trăit aseară o astfel de situație, deși a reușit să conducă 
la începutul reprizei a Il-a cu 6—3. Campioanele mondiale n-au 
putut: menține diferența, care să le permită economisirea forțelor 
pentru meciul de mîine seară cu prima reprezentativă a Bucureștiu- 
lui. „Tinerele" noastre au reușit aseară să echilibreze jocul, să 
egaleze și să ia chiar conducerea, lăsîndu-ne să sperăm, cîteva 
minute, o victorie. Iată de ce victoria cu 10—-9 a campioanelor 
lumii la handbal nu ne-a lăsat totuși gustul amar al înfrîngerilor. 
In al doilea meci, echipa Moscovei și cea a Iugoslaviei au realizat 
un joc spectaculos. Jucătoarele sovietice au dat dovadă că sînt 
greu de învins, deși echipa Iugoslaviei a avut tot timpul inițiativa. 
Scor final 10—-10.
A7A, PE STADIOANE 

SI IN SĂLI
• In cadrul ultimei etape a 

turului campionatului catego
riei A de FOTBAL, astăzi se 
vor desfășura numai trei me
ciuri : Steagul Roșu Brașov — 
A.S.A. Tg. Mureș. Farul Con
stanța — Dinamo Bacău și Jiul

Petroșeni — U.T. Arad. Cele
lalte întîlniri au fost amînate.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite în cadrul emisiunii 
„Sport și Muzică" aspecte de la 
aceste meciuri și rezultatele al
tor manifestații sportive. Trans
misia va începe la ora 13,45 pe 
programul I.

ciuri : ora 10,30 : Politehnica 
București — Mureșul Tg. Mu
reș (fem. categ. A) și în conti
nuare Politehnica București — 
Comerțul Tg. Mureș (mase, ca
teg. A).

Viitori pricepuți constructori de avioane, temerari aviatori iși fac ucenicia și la cercul de 
aeromodele al Casei Pionieri lor din Craiova

marilor competiții interna
ționale...

Treptat, însă, o anume 
optică greșită, care consi
dera modelismul ca fiind, pe 
undeva, pe la periferia noți
unii de sport și întrecere 
sportivă, a făcut ca preocu
pările în acest domeniu să 
se reducă substanțial, să fie 
diminuat programul compe- 
tițional, să slăbească dotarea 
cu materiale. Pasiunile nu 
s-au stins, cum s-ar putea 
crede. Ele sînt astăzi, poate, 
mai efervescente ca oricînd 
șt este o obligație cetățe
nească să le dăm curs, să 
creiem tineretului toate posi
bilitățile de afirmare în di
recțiile care-l atrag și-l preo
cupă. Munca asiduă din ate
liere, cu zumzetul ei aidoma 
stupului, trebuie să reîn- 
ceapă neîntîrziat. Și primul 
lucru este, de bună seamă, 
dotarea secțiilor cu materiale 
și utilaje fără de care nu se 
poate concepe redresarea 
acestor sporturi tehnico- 
aplicative, urmată de înfiin
țarea de noi secții puternice 
pe lingă cluburi.

Un cuvînt important de 
spus îl au, și așteptăm, Mi
nisterul Învățămîntului, Fe
derația română de aviație și 
conducerile unor întreprin
deri șl instituții unde tinerii, 
mii și mii, pasionați pentru 
tehnică așteaptă astfel de 
măsuri. Cred că și organi
zațiile și organele U.T.C. au 
un cîmp fertil pentru iniția
tive în acest sens, mai ales 
acum cînd sînt chemate să 
se ocupe nemijlocit de activi
tatea sportivă și munca de 
educație a tinerilor din toate 
verigile : școală, întreprinde
ri, sate, facultăți.

Pentru practicarea în 
masă a tnodelismului sînt 
necesare înființarea unor 
magazine de desfacere a 
produselor specifice aces
tui gen de activitate ; e- 
ditarea de planuri pentru 
aero-navo-automodeie : or
ganizarea de concursuri, gen 
„cupe", sub patronajul Di
recției Aviației Civile — ae
romodele și Marinei comer
ciale — navomodele ; con
cursuri, foarte multe con
cursuri, pentru pionieri și

școlari ; editarea unei reviste 
de modelism cum există pes
te tot în Europa, mal puțin 
la noi...

Avînd aceste premize ale u- 
nei activități cu adevărat de 
masă, țara noastră va putea 
participa din nou la marile 
competiții internaționale cu 
cei mai talentat! constructori 
și cu modele valoroase pe 
măsura prestigiului de care 
se bucură în lume numele 
de rezonanță mondială ale 
școlii românești de aviație 
ea : Vlaicu, Vuia, Coandă, 
Carafoli. Micii constructori 
de azi vor fi șl marii piloți 
de mîlne fiindcă, să recu
noaștem, fiecare copil care 
azi lipește cu iscusință așchii 
de placaj șl pergament se 
visează în carlinga proto
tipului său, la dimensiuni 
reale, executînd complicate 
figuri de acrobație sub cupo
la albastră a cerului.

ȘTEFAN PURICE

® în campionatul republican 
de RUGBI se desfășoară as
tăzi numai trei partide. In Ca
pitală sînt programate două 
meciuri : 
Dihamo 
Giulești, ora 13) 
București — Steaua

programate i 
Rapid București 

București (stadionul' 
și Progresul 

București
(stadionul Constructorul, or» 
10,30). La Iași, Politehnica' din 
localitate va primi vizita echi
pei Grivița Roșie București.

• Campionatele republicane 
de BASCHET programează as
tăzi..dimineață în sala Floreasca 
din Capitală următoarele me-

tN SEMIFINALELE C.C.E. 
LA POLO : DINAMO 

BUCUREȘTI-DINAMO 
BERLIN 4—2

• Aseară în cadrul semifina
lelor „Cupei campionilor euro
peni" la polo pe apă, echipa 
Dinamo București a repurtat o 
prețioasă victorie, cu scorul de 
a—2. în fața echipei Dinamo 
Berlin. în urma acestui rezul
tat, sportivii români sînt vir
tual calificați pentru finala 
competiției.

★
Sîmbătă dimineața, la bazinul 

de la Floreasca au continuat 
meciurile din a doua semifina
lă a „Cupei campionilor euro
peni" la polo pe apă. Partizan 
Belgrad a terminat la egalitate: 
5—5 (2-1. 1-1. 1-1, 1-2) cu Dyna
mo Berlin, iar T.V.S.K. Mosco
va a întrecut cu 6—0 (1-0. 1-0, 
1-0, 3-0) pe Den Roben Hilver- 
sum.

ALIONESCU ÎNVINGĂTOR 
IN TURNEUL INTERNAȚIO

NAL DE LA ! BAGA

• La Praga a început un tur
neu internațional de lupte gre- 
co-romane, la care participă 
sportivi din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R.D. Germană, Polonia, 
România și U.R.S.S.

Tn prima zi, luptătorul român 
Ion Alionescu (categ. 57 kg) l-a 
învins pe' polqnezul Marciniak. 
în limitele categoriei 63 kg, ce
hoslovacul Szvek a terminat la 
egalitate cu Zaițev (U.R.S.S.), 
iar sovieticul Kalupo (categ. 
70 kg) a cîștigat la Perny 
(Cehoslovacia).

(Agerpres)

O ZI DIN VIAȚA LUI

ANDREI BĂJENARU
(Urmare din pag. I)

la fiecare echipă în parte, 
vede situația, dă indicațiile 
tehnice cerute pe loc, rezolvă 
neconcordanțele ivite și la 
care poate interveni, bună
oară între planul de armă
tură și cofraje. (Asta nu e 
greu pentru el, care pînă anul 
trecut a fost fierar-betonist).

Și uite așa pînă la ora 17,30. 
Unde sînt porii ? Pînă aici un 
program înțesat de treburi, 
numai amănunte necesare, 
munca așa zis curentă, com
pactă ca un bloc de beton 
bine îndesat cu vibratorul. 
Unde sînt porii ?

Vedeți, la 23 noiembrie, 
maistrul Andrei Băjenaru a 
avut trei momente greu de 
încadrat în programul zil
nic de activitate : unu
— a \ prins din zbor o 
idee și-a prefăcut-o în iniția
tivă ; doi — s-a supărat pe 
Georgeta, fetița lui de 7 ani; 
trei — a urmărit o emisiune- 
concurs care i-a plăcut.

Către lăsarea lucrului s-a 
dus sus, la turnarea betonului, 
să se asigure că echipa a luat 
măsuri de protecție împotriva 
înghețului. Da, rogojinile erau 
la locul lor. Cum stătea sus, 
pe terasă, a simțit căldura de
gajată de coșul centralei ter
mice, intrat în funcțiune de 
48 ore. Căldura asta se va 
pierde de pomană, i-a trecut 
prin minte. Nu-i păcat ? Ar 
fi bine, i se adresă maistrul 
inginerului de șantier, să fa
cem sus o pîlnie de captare, 
să coborîm o conductă prin 
golul liftului și prin ramifi
cații să transportăm în inte
rior aerul încălzit de gazele 
astea arse. Au socotit îm
preună economia rezultată 
pe toate atelierele; în 
loc de lemne, gaze arse, altfel 
neutilizate. Se va vorbi cu 
grupul de servire, tinichigii 
vor face treaba, pîlnia de cap
tare se va monta, un ventila
tor va propulsa căldura, bur
lanele- o vor ramifica. Căldură 
în șantier, iarna. Mina mais
trului simți ceașca fierbinte 
de cafea din zorii zilei. O me
morie tactilă.

Fetița e în clasa întîia, Ce 
probleme ridică, în fond, cla
sa a întîia, chiar după depă
șirea etapei „bastonașelor" și 
„cîrligelor" ? Una din proble

me este structura memoriei. 
Nu-i place lui Andrei Băjena
ru că fetița lui înclină spre 
o memorie mecanică. S-a su
părat pe ea. Poftim, citește 
o dată bucata de lectură și 
ți-o repetă papagalicește, de 
parcă ar fi imprimat-o pe 
bandă; pune-o să reia din 
mijloc, șovăie, se bîlbîie, ci
tește împiedicat. Așa nu mer
ge — trebuie ca Georgeta să 
înțeleagă fiecare cuvînt, re
prezentarea grafică asociată 
cu sensul real. Altfel de 
memorie nu interesează. 
Care fetiței i se pare 
că omul acesta înalt și 
uscățiv care e tăticu e prea 
tipicar ? Dacă-i așa, mai e 
timp pentru reconsiderări. 
Ceasul petrecut zJ’nic în corn- 
van io fetitei, are tot otita 
greutate ca nesfârșitele zile și 
nopți, din ultimii 7 ani de în
vățătură (patru ani la seral li
ceul, trei ani la seral școala 
de maiștri). Tipicar, tată P 
Hm.

La 21,15, emisiune-con- 
evrs de cultură generală: 
„Răspundeți la 10 întrebări". 
O concurentă a avut ca temă 
Stradivarius: un concurent 
opera beethoveneană. Au răs
puns la toate întrebările și 
i-au plăcut lui Băjenaru. li 
plac multe emisiuni de televi
ziune și nu pentru că în be
neficiul acestei instituții su
praveghează el lucrările pe 
6 000 metri patrați de con
strucție 1 Dar să știi totul, sau, 
mă rog, să știi foarte multe 
despre maestrul constructori
lor de viori sau despre titanul 
simfonismului — nu e rău 
deloc ; brusc răsare o amintire 
de undeva din trecut, imagini 
de pe un podium, „cine știe 
meserie, cîștigă", cinci concu- 
renți, întrebări din domeniul 
oțelului — beton, și: „se acor
dă concurentului Andrei Bă
jenaru premiul concursului, 
trei cărți de literatură, două 
tehnice..."

Păcat că s-a făcut prea tîr- 
ziu ca să urmărească și emi
siunea de teatru transmisă din 
Studioul mic. La culcare. 
Noapte hună. Porii zilei, ca și 
porii pielei sînt mici, de ne
văzut cu ochii liberi.

ȘTEFAN IUREȘ

PREȚUL DE COST
(Urmare din pag. I) 

justificat prețul de cost. Orga
nizarea nerațională a muncii, 
care nu merge pînă la stabi
lirea precisă a atribuțiilor pe 
fiecare lucrător, o demon
strează între altele, și numă
rul mic de tractoare ce revine 
la un muncitor din ateliere : 
4 la 1, în timp ce pe regiune 
sînt 6 tractoare la un munci
tor. Tovarășul Ionică Grigore, 
tot economist, dar la S.M.T. 
Remetea Mare, ne-a comple
tat astfel tabloul reparațiilor : 
„Dotate fiind cu tractoare și 
mașini noi, brigăzile trimit si
tuații în care arată că au 
schimbat piese, că tractoriș
tii au prestat ore pentru revi
zii ți reparații curente dar 
acestea de multe ori pun la 
îndoială sinceritatea lor". Da
că unele cauze se știu — 
a cui inițiativă se așteaptă 
pentru a se lua măsurile cuve
nite ?

Că treburile se desfășoară 
fără o urmărire atentă, cu 
spirit nu suficient de gospodă
resc, o reflectă și alți indica
tori. Din totalul orelor reali
zate de tractoare, cele lucrate 
in brazdă reprezintă cu mult 
sub 70 la sută. Se irosește 
mult timp datorită lipsei de 
continuitate în munca unei 
zile ; pentru că brigăzile nu 
iși fixează dinainte lucrările 
ce le vor efectua, alergînd de 
ta o parcelă la alta, iar încer
cările de lucru le fac cu toate 
tractoarele deplasînd inutil

întregul parc în cîmp. De 
multe ori numai pentru a 
strînge un șurub vin cu trac
toarele cale de zeci de kilo
metri la atelierul S.M.T.

Numărul mare de salariați 
ce revin pe un tractor fizic 
peste 1,8 — arată o dată în 
plus efectele nedorite ale or
ganizării nesatisfăcătoare a 
muncii. In timp ce în alte 
unități acest indicator se 
apropie de unu, aici continuă 
să se mențină ridicat.

Iată cum în afara factori
lor obiectivi, cheltuielile de 
producție sînt artificial spo
rite de către efectele unei 
munci duse în afara coordo
natelor între care este cu
prins spiritul gospodăresc, ac
tivitatea științific desfășura
tă. A accepta cu bună știin
ță „investirea" unei sume de 
bani în repararea trac
toarelor sau mașinilor a- 
gricole ce abia sosesc din 
fabricile producătoare numai 
datorită obișnuinței ; a ur
mări și îndruma activitatea 
tractoarelor în așa fel incit 
numărul orelor funcționate 
dincolo de ceea ce numim 
ogor să reprezinte aproape o 
treime din total ; a vedea ca 
„logică" situația polarizării 
a aproape doi oameni pentru 
fiecare tractor ce lucrează în 
cîmp doar circa 8 luni din 
an, toate acestea apar ca do
vezi elocvente ale unei con
cepții eronate despre ceea ce 
înseamnă răspundere și com
petență în exercitarea de

către unele conduceri ale 
unităților S.M.T., a îndatori
rilor ce le au privind desco
perirea și valorificarea rezer
velor interne, stimularea spi
ritului de economie și gos
podărire superioară. Reduce
rea numai cu un leu a pre
țului de cost pe hectarul de 
arătură normală (și, prin mă
suri organizatorice era posi
bilă o scădere și mai substan
țială) la nivelul regiunii s-ar 
fi realizat o economie de 
peste 1 400 000 lei. Așa, însă, 
această sumă a fost lăsată să 
se piardă printre degete...

Trecerea la o activitate 
desfășurată pe baza gestiunii 
economice proprii, impune 
și în stațiunile de mașini și 
tractoare din regiunea Banat, 
o structurală îmbunătățire a 
organizării procesului de 
producție care să ducă la 
folosirea completă și rațio
nală a tuturor resurselor 
materiale și de muncă. In- 
trucît cei mai mulți dintre 
mecanizatori sînt tineri, or
ganizațiilor U.T.C. le revin 
obligații sporite în ce pri
vește dezvoltarea și întărirea 
disciplinei muncii, a mobili
zării largi a uteciștilor la 
acțiunile de importanță ma
joră — perfecționare profe
sională, introducerea și gene
ralizarea experienței valoroa
se, reducerea permanentă a 
cheltuielilor de producție.

N. COȘOVEANU

Luna aceasta, regiunea 
Ploiești este bogată în eveni
mente cultural-educative.

Mi se pare interesantă, de 
exemplu, întîlnirea pe care 
a avut-o cu peste 200 de ti
neri din orașul Tîrgoviște 
criticul de artă Jak Brutaru. 
La casa de cultură a orașu
lui, prin intermediul proiec
țiilor unor interesante dia
pozitive, prin explicații co
respunzătoare, criticul de ar
tă a făcut cunoștință celor 
prezenți cu un bogat tezaur 
de valori de artă plastică 
existente în muzeele țării 
noastre. La Sinaia, compozi
torul Doru Popovici, în fața

INITIATIVE 
CULTURALE

unei asistențe și mai nume
roase, a explicat pe larg o 
serie de idei legate de spa
țiul de graniță și cel de in
terferență dintre arta cuvîn- 
tului și cea a sunetelor, în- 
soțindu-și afirmațiile prin 
exemple fonice pe bandă de 
magnetofon. Tot aici, la Ca
sa de cultură din Sinaia, 
cercetătorii științifici, Romu
lus Vulcănescu și Ițăzvan Te- 
odorescu au susținut simpo
zionul „Atlas istoric", cu- 
prinzînd date deosebit de 
atractive despre vechile așe
zări omenești, vechile monu
mente și evenimente legate 
de trecutul de luptă al po
porului nostru. Numărul ma
nifestărilor de acest gen des
fășurate de la începutul lu
nii noiembrie pînă acum în 
regiunea Ploiești, se cifrează 
la peste 300, iar tinerii par- 
ticipanți întrec cifra de 15 800.

ION TEOHARIDE
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Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia) Romeo și 
Julieta, ora 19,30 ; Apus de 
soare, ora 10; (Sala Studio) 
Jocul adevărului, ora 19,30 ; 
Patima roșie : ora 10 ; Opera 
Română : Coppelia — ora 11 ; 
Don Carlos, ora 19,30 ; Teatrul 
de Stat de Operetă : Singe vie- 
nez ora 19,30 ; Ana Lugojana : 
ora 10,30 ; Abecedar muzical, 
ora 16 ; Sala Palatului : Ca-n 
filme (spectacol prezentat de 
Teatrul ..Barbu Delavrancea", 
ora 19,30 ; Teatrul de Comedie : 
Opinia publică, ora 15,30 ; Troi- 
lus și Cresida, ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu) : Procesul Ho- 
ria, ora 10 ; Luceafărul, ora 13; 
Cazul Oppenheimer : ora 20 ; 
(Sala Studio) „Privește înapoi

cu mînie: ora 15; Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Lo
vitura, ora 19,30 ; Absențe ne
motivate, ora 10; O noapte fur
tunoasă, ora 15,30; (Sala Stu
dio) : Spectacol Lucian Blaga 
ora 16 ; Cînd luna e albastră, 
ora 20 ; Teatrul ..Barbu Dela
vrancea" Inelul lui Jupiter, ora 
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat: 
Umor de vară, ora 11 ; Căută
torii de noroace, ora 19,30 ; Stu
dioul Institutului de Artă Tea
trală și Cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Spectacol de bala
de, ora 20; Teatrul „Ion Crean
gă" Toate pînzele sus, orele 10 
și 16 ; Teatrul „Țăndărică" : 
Tigrișorul Petre, ora 17.

O FATA FERICITA
rulează Ia Luceafărul (orele
9; 11,15; 13,30; 16.15; 18,30;
20,45). Feroviar (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), Excel
sior (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16,15; 18,45; 21) Modern (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20.45).

LOANA

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

rulează la Republica (orele 
8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 17;
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
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomls (orele 9,30; 12; 14,30; 
17; 19,30).

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 Lumina (orele 
8,30 — 16,30 în continuare).

CELE DOUĂ ORFELINE
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
RA, SENZAȚII, ATRACȚII, O 
FABULA MODERNA

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 Ia înfrățirea (orele
14; 16; 18; 20).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Dacia (orele 7.30—
20,45 în continuare)

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

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

SURCOUF, V RUL CELOR 7 
MĂRI

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

UN IDIOT LA PARIS

rulează la Volga (orele 9,So
le,15 în continuare. 18,30; 
20,45), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

OAMENI IN RULOTA
rulează la Flacăra (orele 
14,30—20,30 în continuare).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Vitan (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 SĂ 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 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

PASĂREA PHONIX
rulează Ia Lira (orele 15; 
17,45; 20,30).

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

OCOLUL
rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 16. 18,30; 21).

UN MINUT DE ADEVĂR
(dimineața) 
rulează la Cinemateca

SCURT METRAJE BELGIENE 
(24—26 noiembrie dimineața)

9,00 Cum va fi vremea ? ; 9,02 
Gimnastica de înviorare ; 9,10
Emisiunea pentru copii și tine
retul școlar ; Filmul serial „Me
teor XL-5" ; Aplauze pentru co
legii noștri ; Poșta copiilor ;
10.30 Emisiunea pentru sate ;
12,15 Concert simfonic : 14,30
Fotbal ; Bulgaria-Portugalia 
(Transmisiune de la Sofia) ; 17,30 
„Dorul meu — purtat de ape" 
(Muzică populară românească) ; 
18,00 Curierul artelor (Emisiune 
de actualitate teatrală, muzicală 
și plastică) ; 18.30 Magazin 111 ;
19.30 Telejurnalul de seară ;
19,50 Desene animate ; 20,00
Spectacol muzical-distractiv 
prezentat de Teatrul muzical din 
Galați ; 21.15 Filmul artistic 
„Cartouche" ; 22,45 Telejurnalul 
de noapte ; 22,55 Telesport.



Situația din Cipru în dezbaterea CONGRESUL
P. c. DIN

Consiliului de Securitate MAREA BRITANIE

O Apelul lui U Thant • Adoptarea unei rezoluții
NEW YORK 25 — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 

transmite : Ca urmare a menținerii stării de încordare din 
Cipru, secretarul general al O.N.U., U Thant, a adresat în 
cursul după-amiezii de vineri un nou apel președintelui Re
publicii Cipru și primilor miniștri ai Greciei și Turciei; de 
asemenea, Consiliul de Securitate a fost convocat în ședința 
de urgență, la cererea reprezentantului cipriot la O.N.U.

în apelul său, U Thant arată 
că, potrivit informațiilor primite 
din partea reprezentantului său 
personal, Jose-Rolz Bennett, se
cretar general adjunct al O.N.U. 
pentru problemele politice spe
ciale, situația este cît se poate 
de serioasă. „Secretarul general 
al O.N.U. adresează din nou în 
termenii cei mai categorici un 
apel celor trei state direct impli
cate — Cipru, Grecia și Turcia 
— pentru a da dovadă de cea 
mai mare moderație în special 
în acest moment critic, pentru a 
evita orice act de folosire a for
ței sau amenințarea cu recurge
rea la forță, pentru a manifesta 
o atitudine ponderată în decla
rațiile publice cu privire la pro
blema Ciprului și la rela
țiile reciproce".

Secretarul general al O.N.U. 
subliniază că actuala stare de în
cordare poate fi atenuată, și 
pericolul unui conflict poate. 
fi înlăturat dacă părțile în 
cauză vor cădea de acord cu re-

ducerea pe etape, pînă la com
pleta retragere, a forțelor armate 
necipriote prezente pe insulă — 
cu excepția celor aparținînd 
O.N.U. — forțe al căror număr 
depășește în prezent nivelul sta
bilit. „Aceasta va crea condițiile 
demilitarizării Ciprului și va re
prezenta un pas decisiv în vede
rea asigurării păcii pe insulă", 
declară autorul mesajului.

în ședința Consiliului de Se
curitate, care a început în jurul 
orei 4,00, ora Bucureștiului, au 
luat cuvîntul reprezentanții Ci
prului, Turciei și Greciei, precum 
și ai U.R.S.S., S.U.A. și Angliei. 
Reprezentantul cipriot, Rossides, 
a cerut adoptarea de către mem
brii Consiliului a unei rezoluții 
care să afirme necesitatea respec
tării integrității teritoriale, a su
veranității și independenței poli
tice a Ciprului. Reprezentantul 
Turciei, Orhan Erlap, și cel al 
Greciei, Dimitri Bitsios, au negat 
răspunderea guvernelor lor pen
tru recentele incidente care au

dus la actuala situație de încor
dare din Cipru, atribuind-o celei
lalte părți.

Reprezentantul U.R.S.S., N. Fe
dorenko, a cerut părților să ma
nifeste moderație, să acționeze 
în mod rațional și să nu încerce 
să rezolve problemele litigioase 
în legătură cu Cipru prin folo
sirea forței. El a cerut, de ase
menea, respectarea drepturilor 
suverane ale poporului cipriot și 
a rezoluțiilor anterioare ale Con
siliului de Securitate în problema 
Ciprului. Un apel similar la mo
derație și cooperare în eforturile 
care se desfășoară în prezent 
pentru înlăturarea crizei l-a lan
sat și reprezentantul 8.U.A., 
Arthur Goldberg, Lordul Cara- 
don (Anglia) a propus ca apelul 
secretarului general în vederea 
reducerii forțelor armate neci
priote de pe insulă pînă la com
pleta lor retragere să primească 
aprobarea unanimă a Consiliului 
de Securitate în vederea tradu
cerii sale în practică cît mai grab
nic.

Ședința a fost suspendată pen
tru consultări.

La reluarea ședinței Consiliu
lui de Securitate s-a anunțat că 
s-a adoptat o rezoluție care cere 
Ciprului, Greciei și Turciei să 
abțină de la orice acte care 
duce la agravarea situației.
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MAKARIOS: „Problema cipriota poate fi țtf;

reglementata pe cale pașnică"

‘note d e drum

• INTR-UN mesaj radiodifu
zat, adresat populației din Cipru, 
președintele Makarios a decla
rat : „Doresc ca rațiunea să pre
valeze, pentru ca rezolvarea pro
blemei cipriote să fie discutată 
într-o atmosferă de pace“. EI a 
subliniat că „problema cipriotă 
poate fi reglementată pe cale 
pașnică".

• ACTIVITATEA diplomati
că declanșată de criza cipriotă 
continuă cu intensitate în di
verse capitale interesate. La 
Nicosia, se semnalează, potrivit

agenției France Presse, o anu
mită acalmie a spiritelor ca 
urmare a rezoluției adoptate de 
Consiliul de Securitate ai cărei 
termeni sint primiți cu satisfac
ție în cercurile guvernamentale 
cipriote. Cu toate acestea, in 
Cipru s-au produs simbătă cî- 
teva explozii care au contribuit 
la persistența încordării.

La Ankara, oficialitățile turce 
au avut simbătă o zi foarte în
cărcată. Se remarcă îndeosebi 
întrevederile succesive pe care 
membri ai guvernului turc le-au 
avut cu trimisul personal al 
președintelui Johnson, Cyrus

laVance. Acesta a adus de 
Atena un număr de propuneri 
privind solutionarea actualei 
crize. Consiliul de Miniștri turc 
a examinat timp de patru ore 
aceste propuneri. Poziția turcă 
a fost comunicată emisarului a- 
meriean, care, simbătă seara a 
părăsit Ankara, plecind din nou 
la Atena. Surse Informate citate 
de agenția France Presse. sint 
de părere că punctul esențial al 
propunerilor grecești ar fi ac
ceptarea 
retragerii
Greciei și 
insulă.

in principiu a ideii 
forțelor armate ale 
Turciei staționate ia

R. P. BULGARIA. — La combinatul de ciment de la Vrața

Simbătă s-a deschis la 
Londra cel de-al 30-lea Con
gres Național al Partidului 
Comunist din Marea Brita- 
nie, la care iau parte circa 
500 de delegați, precum și 
reprezentanți ai unor partide 
comuniste și muncitorești din 
alte țări. Delegația C.C. al 
Partidului Comunist Român 
este formată din tovarășii Vir
gil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R. și Ghizela Vass, mem
bră a Comitetului Central al 
P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

BELGRAD

Măsuri preconizate 
de conferința miniștrilor 

învățămintului
Propunerile delegației române

VIENA 25. — Corespondentul Agerpres, P. STANCESCU, 
transmite : Conferința miniștrilor învățămintului din țările 
europene membre ale U.N.E.S.C.O. și-a încheiat simbătă seara 
lucrările. Conferința a adoptat în unanimitate raportul final, 
concluziile și recomandările adresate statelor membre ale 
U.N.E.S.C.O. Au fost preconizate o serie de măsuri menite să 
îmbunătățească și să perfecționeze accesul tineretului în ins
tituțiile de învățămînt superior. Totodată, au fost formulate 
recomandările adresate U.N.E.S.C.O. pentru dezvoltarea pro
gramului de cooperare europeană în domeniu] învățămintului, 
in cadrul organizației.

La propunerea delegației române, conferința a inclus in 
documentul său final ideea că recomandările și concluziile 
conferinței vor contribui, prin formele de colaborare pe care 
le implică, la progresul educației in Europa și prin aceasta 
Ia cauza înțelegerii internaționale și a păcii. Conferința a 
adoptat, de asemenea, în unanimitate, la propunerea delega
ției române, recomandarea ca U.N.E.S.C.O. să studieze posi
bilitatea organizării în viitor a unei noi conferințe a miniș
trilor învățămintului din Europa.

N.A.T.O.: împotriva
Consumarea la Bruxelles a recentei runde de dezbateri din ca

drul grupului special al N.A.T.O. însărcinat cu studierea faimoasei 
„reforme" a alianței atlantice (reformă care urmărește, sub masca 
„adaptării la noile realități" perpetuarea N.A.T.O.) adaugă un 
nou indiciu la seria de fapte care atestă eforturile promotorilor 
fervenți ai „atlantismului" de a 
evident anacronism.

menține un bloc militar de un

curentului 9

9

De obicei cu bune legături în 
sferele militare ale N.A.T.O., re
vista TIME relevă 
său număr 
actualmente 
tru o 
tivării 
NATO" .
a fost preconizată de reuniunea 
din mai a miniștrilor apărării 
ai alianței atlantice). Dezvălui
rea aceasta apare confirmată în 
discursul rostit la Bruxelles de 
generalul Lemnitzer. comandan
tul șef al forțelor atlantice. Din 
textul prolix al discursului, un 
amănunt a atras atenția obser
vatorilor : stăruința cu care 
vorbitorul a relevat ..eforturile 
care se fac în cadrul diferitelor 
comandamente" pentru o plani
ficare a acțiunilor NATO pe 
perioade ce depășesc anul 1969.

De ce atîta zel și grabă 
materie de planificare pe 
men lung ? Dacă amintim 
Pactul atlantic expiră în 1969, 
că ..planul cincinal" în curs de 
elaborare merge pînă în 1972, 
că pînă acum se foloseau doar 
planuri anuale, sensul miș-

ultimul 
depun 

pen- 
defini- 

al

în 
că „se 
insistențe 

urgentare a 
planului cincinal 
(plan a cărui elaborare

zn 
ter- 

că

cării e ușor sesizabil. Este vor
ba. așadar, de a impune obli
gații actualilor membri ai NATO 
și dincolo de anul 1969. Ace
leași tendințe manifeste de a 
lega prin noi obligații partene
rii în cadrul mecanismului mi
litar integrat, se conturează și 
în recenta recomandare făcută 
de comitetul militar al NATO 
privind crearea unei ..forțe na
vale conventionale multilatera
le". variantă a faimosului pro
iect eșuat al „forțelor multila
terale nord-atlantice". In acest 
context se înscrie și proiectul 
instalării „minelor nucleare" la 
granițele unor țări ale NATO, 
menit să angajeze țările respec
tive în planuri periculoase.

Două observații se impun :
PRIMA : faptele amintite se 

înscriu în încercările de „reani
mare" a alianței atlantice, care 
au ca substrat menținerea. în 
fond, cu modificări fo'male, a 
esenței N.A.T.O.

A DOUA : eforturile de perpe
tuare a mașinii militare inte
grate si. în genere, a sistemu
lui blocului atlantic, sînt între-

prinse intr-un moment cînd în 
rîndurile partenerilor atlantici 
din Europa occidentală se ac
centuează îndoielile cu privire 
la utilitatea menținerii NATO 
și cînd pe continentul european 
se amplifică tendințele spre de
pășirea barierelor artificiale 
promovate în anii .războiului re
ce. spre dezvoltarea colaborării 
întristatele din Estul și Vestul 
Europei, spre o largă și con
structivă cooperare inter-euro- 
peană. \

In ace\stă lumină, devine evi
dent că eforturile adepților fer
venți ai NATO sînt. pe cît de 
contrare intereselor destinderii, 
pe atît de precare sub aspectul 
șanselor de reușită. Pentru că 
ele sînt îndreptate în sensul e- 
xact contrar evoluției, pe are
na mondială, aspirațiilor popoa
relor Europei si ale lumii în
tregi. „Efortul spre întărirea a- 
lianței atlantice — remarcă 
prestigiosul ziarist american 
Walter Lippman — este curios 
de demodat... Pledoaria pentru 
întărirea NATO este în con
tradicție flagrantă cu destinde
rea pe care majoritatea europe
nilor o doresc si o caută cu 
perseverență". Pentru majorita
tea masivă a europenilor — sub
liniază Lippman — aceste două 
obiective — destinderea și per
petuarea NATO sînt incompati
bile.

EM. BUCAB
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Intr-o așezare omenească, fie 
ea sat sau oraș, nimic nu-ți 
poate vorbi mai bine de spiri
tul oamenilor (evident, in a- 
fara lor înșiși !) decit concep
ția, modul de organizare, sti
lul instituțiilor publice, al așe
zămintelor culturale, al monu
mentelor.

Vizita Belgradului începe cu 
un drum la Avala, monumen
tul luptei poporului pentru in
dependență națională, lucrat 
de Mestrovici. Ascensiunea pe 
Avala îți relevă un 
Golgotă (împrumut 
scriitorului Eugen 
descoperind privirii 
șase femei din marmură nea
gră de pe culme, intruchipind 
Republicile. Locul este exce
lent ales, orice drum intr-acolo 
al belgrădenilor nu poate fi de
cit o ascensiune pioasă și în
fiorată de majestatea extatică 
a ansamblului de pe culme, de 
unde privești în jos, spre nord, 
întreaga Serbie.

Ca să ajungi in Belgradul 
nou — cel mai mare car
tier al orașului (circa 

100 000 locuitori) — treci podul 
peste Sava. Dintr-un anume 
loc, spectacolul vărsării acestui 
rîu în Dunăre merită o privire 
îneîntată, de spectator.

Retrasă în cimp, aproape la 
cheiul Savei, ca un hotar afa
bil între vechiul și noul Bel
grad — clădirea modernă a 
Muzeului de artă contempora
nă. Galeria de la primul etaj 
este consacrată noutăților lu
mii (în mai toate muzeele Iu
goslaviei este vădită preocupa
rea pentru informarea panora
mică asupra artei plastice con
temporane). tn zilele vizitei 
noastre, această parte a mu
zeului cuprindea o retrospec- 

, tivă Picasso. Cîteva tablouri 
, erau aduse din Muzeul națio

nal din Paris și cel din Praga.
> Intre altele, observ în treacăt 
, ambiguitatea, echivocul drama

tismului acestui mare artist. 
Contururile lui subțiri („ma
niera." desenului) nu prea par 
să suporte dramaticele con
vulsii ale figurilor. E o nepo
trivire trădătoare, intr-un fel. 
Cit privește convulsiile inseși. 
acestea par să exprime repro-

drum de 
impresia 

Barbu) 
pe cele

Oamenii 
întune
ricului

Agenția REUTER ne adu
ce vestea că faimoșii „tontons 
maeoutes" din Haiti nu exis
tă. Dictatorul de la Port au 
Prince a desființat sinistra 
instituție ? Inutil să căutăm 
un răspuns afirmativ la a- 
ceastă întrebare. Duvalier 
pretinde că despre „tontons 
maeoutes" nu a aflat decit 
din... presa americană. „Ei nu 
există in realitate" — decla
ră categoric „președintele pe 
viață" intr-un interviu radio
difuzat. Atunci cine sînt cei
3 000 de „oameni ai întune
ricului" pe care poporul îi 
asemuiește cu spiritele rele 
din basmele haitiene ? Cine 
sînt acești oameni pentru 
care nu există omenie, pen
tru care legea reprezintă un 
petec de hîrtie fără valoare ? 
Duvalier a găsit pentru a- 
cești odioși „tontons macou- 
tes" o denumire mai onora
bilă : „voluntarii siguranței".

Voluntari ? Poate. Dar 
despre ce „siguranță" ar pu
tea fi vorba ?

Pentru haitienii tîrîți in 
beciurile palatului preziden
ția! sau în catacombele po
liției (2 000 execuții în ulti
mii ani I) schimbarea de eti
chetă n-are nici o importanță. 
„Tontons maeoutes" au o de
viză singeroasă înscrisă la 
loc de frunte în ziarele ofi
ciale : „Haitsanul care nu-1 
iubește pe președintele Du
valier este un inamic pericu
los al țării". „Inamicii" sînt...
4 300 000 (cît numără popu
lația republicii insulare). Mi
nus „oamenii întunericului..."

Arestarea liderilor 
sindicali din Chile

Guvernul Republicii Chile a ordonat, potrivit agenției Reu
ter, arestarea liderilor tuturor organizațiilor sindicale care au 
participat la greva generală de 24 de ore. Ei sînt acuzați de a 
fi declanșat tulburări în cursul grevei.

Șase morți, zeci de răniți și 
peste 150 de arestați, acesta este, 
așa după cum am mai anunțat, bi
lanțul ciocnirilor petrecute joi în 
capitala chiliana între detașamen
te ale trupelor de asalt și greviș
tii care protestau contra proiec
tului de lege guvernamental pri
vitor la salarii. Greva de 24 de 
ore declarată la chemarea Centra
lei unice a oamenilor muncii din 
Chile a paralizat aproape în în
tregime activitatea în comerț, 
transporturi și bănci și industria 
minieră. Complexul Chuquicama- 
ta — cea mai mare mină de cu
pru la suprafață din lume — a- 
parținînd trustului nord-american 
„Anaconda", va rămîne paralizat 
peste termenul grevei, conform 
hotărîrii greviștilor. A încetat, de 
asemenea, munca la minele de 
fier și cărbune, la complexul si
derurgic din Huachipato și în in
dustria de nitrați. Greva generală 
de joi a însemnat protestul oa
menilor muncii din Chile contra 
proiectului de lege guvernamen
tal ce urmează să fie aprobat de 
parlament Proiectul prevede o 
reducere de zece la sută a sporu
lui de salarii de 25 Ia sută ce 
urma să fie aplicat anul viitor 
precum și interzicerea grevelor 
care ar revendica majorarea sala
riilor peste limita acordată de gu
vern. Pe lîngă faptul că procen
tul de sporire a salariilor este 
inferior celui solicitat de organi

zațiile sindicale, guvernul îl re
duce și pe acesta, mărind astfel 
discrepanța între cîștigurile sala- 
riaților și continua creștere a cos
tului vieții. In capitală, trupele 
de asalt au deschis foc asupra 
greviștilor ce instalaseră baricade 
în diverse cartiere pentru a îm
piedica circulația autobuzelor și 
tramvaielor. Este pentru a doua 
oară de la instalarea la putere a 
guvernului Frei cînd poliția și ar
mata intervin cu arme contra 
mișcării revendicative din țară. 
Evenimentele sîngeroase de joi 
vor slăbi și mai mult pozițiile 
democrat-creștinilor în perspecti
va viitoarelor alegeri.

Ministrul de externe vest- 
german, WiUy Brandt, a ce
rut colegului său francez, 
Couve de Murville, să se în
tâlnească cu el la începutul 
lunii viitoare pentru a discuta 
procedura de urmat în ve
derea primirii Angliei în Piața 
comună, transmite agenția 
D.P.A. Intr-o scrisoare adre
sată ministrului francez, 
Brandt exprimă o anumită în
grijorare în legătură cu în- 
tîrzierea deschiderii tratative
lor dintre „cei sase" și gu
vernul englez. Ministrul de 
externe al R.F.G. urmează să 
viziteze Londra la 8 și 9 de
cembrie.

lui Belgrad. Strada se nu
mește Skadarlia și evocă 
atmosfera veacului trecut, 
cu trupele de excelenți ac
tori improvizatori, cu boe
ma în floare. Intr-un colț ex
pun desene și tablouri cunos- 
cuți actori de azi. Teatrul de 
vară prezintă in fiecare seară 
„culegeri" din 
ciuri, momente 
ce sau numai 
blind scos de la 
mosfera e întregită de un ci
nematograf unde rulează fil
me scoase din arhivă. Efectul 
terapeutic al acestei 
prinderi 
neașteptat. Cine cunoaște, apoi, 
dinamica mișcare teatrală a

ducerea „scientistă" a unei a- 
natomii exacte, tn marile efor
turi, perplexități, emoții, vor
bim de „ieșirea din fire", de 
dublarea ori triplarea (multi
plicarea) monstruoasă a sim
țurilor. Cîteva din „scenele" 
pictorului „modernist" sint 
de-a dreptul naturaliste prin 
logica lor simplă, de o fideli
tate obositoare, medicală. în
cleștări in care organele, stă
rile se multiplică violent, mon
struosul aparent nefiind decît 
expresia unor foarte banale și 
adevărate modificări biologice.

La etajele următoare observ 
un fenomen curios și, intr-un 
fel, amuzant (acest cuvint, 
muzant. nu ar trebui atît 
bagatelizat, în- 
țe'egîndu-se fa
cil, frivol etc. 
El traduce o 
stare de perple
xitate foarte a- 
decvatâ con
cepției dinami
ce, de panora
mă vie, a mu
zeului). Pictori 
„cuminți" la e- 
tajul doi devin 
surprinzător de 
„extravaganți" 
la al treilea. 
Muzeul, din ci
te îmi dau sea
ma, nu este o 
luri, ci expresie a unor proce
se, o divulgare a psihologiei 
creației. Peter Lubarda, repu
tat artist iugoslav, va fi pre
zent atît în galeria etajului 
doi cît și in aceea din cel ur
mător.

Subliniez această modalitate 
de panoramă dinamică foarte 
instructivă și atractivă pentru 
un public nespecialist, care, 
la muzeu. Ia orice muzeu, nu se 
documentează, nu face investi
gație savantă, ci simplă ex
cursie. Universul acestei ex
cursii trebuie să-i dea satisfac
ția parcurgerii nu a unei ar
hive de stiluri, ci a unor struc
turi modificabile și modificate. 
Excursia este o aventură ac
ceptată și săvirșită fără stînje- 
nitoare solemnitate.

stradă întreagă pavată 
cu piatră de rîu, garni
sită cu0

• Muzeul de artă contemporană

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

R.A.U. A CERUT CONVOCAREA UNEI 
REUNIUNI A ȘEFILOR DE STATE ARABE
Guvernul Republicii Arabe 

Unite a cerut simbătă oficial 
Ligii arabe să întreprindă con
tactele necesare în vederea con
vocării unei reuniuni a șefilor 
de state arabe în timpul cel 
mai scurt — transmite din 
Cairo corespondentul agenției 
France Presse. O cerere în acest 
sens a fost adresată de Hassan 
El Fikky, ministru adjunct al 
afacerilor externe, secretarului 
general adjunct al Ligii arabe, 
Sayed Nofal.

Premierul sudanez, Mohamed 
Ahmed Mahgoub, a declarat 
sîmbătă că țara sa nu acceptă 
rezoluția britanică adoptată 
de Consiliul- de Securitate în 
scopul reglementării crizei din 
Orientul Apropiat, deoarece „ea 
oferă Izraelului dreptul de a 
naviga pe Canalul de Suez și 
impune arabilor negocieri di
recte cu Izraelul. ceea ce este 
în contradicție cu hotărîrjle 
conferinței arabe la nivel în;lt“ 
desfășurată la Khartum îq au
gust a.c.

a- 
de

vechile sche- 
vesele. satiri- 
de un umor 
naftalină. At-

între- 
sentimentale este

Casa Sindicatelor

* r ru y * * . r c t

galerie de sti-

tei și mese ve
tuste, bazare, 
vitrine lumina
te seara de fe
linare și lumi
nări de seu. La 
mese lungi se 
vînd fotografii 
ale unor actori 
și cintăreți 
populari pe la 
sfîrșîtul sec. 
XIX, reviste 
vechi, curioase 
vechituri. E un 
duios anticariat 
sentimental în 
plin centrul 
m o d e r n u-

Belgradului înțelege intenția 
de completitudine a unui stil 
cultural emancipat.

Nu este tot una a merge la 
O seară de poezie cu a da 
cur* unei invitații „La 

Orfeu la ora 18". Aceasta <lin 
urmă are un nume, nu este o 
activitate anunțată abstract. 
Cum s-ar spune, știi unde mergi. 
Serile acestea de poezie de la 
Casa tineretului din Belgrad 
adună amatorii in jurul unor 
poeți aparținînd tuturor gene
rațiilor. Sondajele casei tine
retului indică preferințe obiș
nuite : muzică, dans, poezie. 
„La Orfeu la ora 18“ este și, 
intr-un fel, un for public cu 
dreptul de a descoperi. Veli- 
mir Abramovici, elev, 14 ani. 
a citit aici prima dată („Vasul 
turmentat") fără a risca să nu 
fie „recepționat" de marea casă 
de editură NoRi, care-l și edi
tează. Primele expoziții plas
tice ale tinerilor sint găzduite 
tot în .saloanele" Casei tinere
tului. în fine, mi s-a amintit 
popularitatea frumoasei săli de 
dans din aceeași instituție, 
sală, cum spunea cineva, „eu
ropeană". Aici debutează or
chestrele tinerilor, care în a- 
cest fel sînt și „lansați".

In general vorbind, presti
giul Casei tineretului izvorăște 
dintr-o activitate nepretențioa
să dar eficace, adică interesîn- 
du-se îndeaproape și consec
vent de rezultate.

C. STANESCU

________________________

• AU LUAT sfîrșit lucrările 
Plenarei a 10-a a C.C. al 
P.M.U.P. în încheiere a luat 
cuvîntul Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

• LUlND cuvîntul I* Plenara 
lărgită a Comitetului regional 
de partid Ruse, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, a relevat succesele ob
ținute în economia țării, mai 
ales după Plenara C.C. al P.C. 
Bulgar din aprilie 1956.

• ÎN ZILELE de 23 și 24 no
iembrie, la Budapesta a avut 
loc o plenară lărgită a C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.
• „FEBRA AURULUI" din 

Europa occidentală, declanșată 
de devalorizarea lirei sterline, 
a dominat vineri activitatea 
bursei din New York. In prima 
parte a zilei, cotările an fost

puternio influențate de temerile 
legate de compromiterea inte
grității dolarului prin cumpără
rile masive de aur. Valorile in
dustriale au înregistrat o reve
nire abia după declarația pur
tătorului de cuvînt al Casei 
Albe privind hotărîrea S.U.A. 
de a menține paritatea dola
rului.

• O DECLARAȚIE In care 
se protestează împotriva perse

cuțiilor la care sint supuși ce
tățenii coreeni din Japonia a 
fost dată publicității de către 
un purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene. Declarația cere 
încetarea imediată a acestor 
persecuții, respectarea dreptu
rilor naționale ale cetățenilor 
coreeni din Japonia, inclusiv 
dreptul de repatriere în R.P.D. 
Coreeană.
• AVIONUL francez cu geo

metrie variabilă „Mirage G“ a 
atins vineri, în cursul celui 
de-a! patrulea zbor experimen
tal, viteza de 1,15 mach (1 
macii este egal cu viteza su
netului). Specialiștii conside
ră că această performanță 
este probabil fără precedent. 
„Mirage G“ este un mono- 
reactor produs de firma 
„Marcel Dassault" și cîntărește 
16 tone, fiind mult mai ușor 
decit concurentul său american 
„F-lll". Cu acest aparat, Fran
ța se situează pe locul trei în 
lume în domeniul construcții
lor de avioane cu geometrie 
variabilă.
• POTRIVIT ziarului „Al 

Ahram", noul ambasador al 
Marii Britanii în Republica 
Arabă Unită, Harold Beeley va 
sosi Ia Cairo la 12 decembrie.

Vizita delegației guvernamentale 
române in Cuba

HAVANA 25. — Corespondentul Agerpres, V. STAMATE, 
transmite: In cursul zilei de vineri, delegația guvernamentală con
dusă de tovarășul Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, însoțit de Marcello Fernandez, ministrul comer
țului exterior, și de Vasile Mușat, ambasadorul României la Ha
vana, a vizitat zona agricolă din jurul Havanei. In această zonă 
se înfăptuiesc lucrări importante de dezvoltare a agriculturii — 
cunoscute sub numele de „planul cordon al Havanei" — menite 
să rezolve problema aprovizionării populației capitalei cu unele 
produse alimentare. In comuna El Cano, delegația română a 
vizitat marea pepinieră de pueți de arbori de cafea, șantierul de 
construcție a lacului de acumulare și a- sistemului de irigații La 
Ceiba.

Peste tot, muncitorii agricoli, constructorii, tehnicienii și spe
cialiștii care lucrează în cadrul planului cordon, al Havanei, au 
făcut o caldă primire oaspeților. Șeful delegației române i-a fe
licitat, urindu-le succese în realizarea importantelor obiective eco
nomice.

Demonstrațiile de la 
Calcutta

Remanierea guvernului japonez
Primul ministru Eisako Sato a anunțat sîmbătă o remaniere 

a cabinetului japonez. El a declarat că în noul guvern au fost 
menținuți doar opt miniștri care au făcut parte din cabinetul pre
cedent, printre care Takeo Miki la externe și Mikio Mizuta la 
finanțe.

In cercurile ziaristice din capitala Japoniei se apreciază că prin 
această remaniere, premierul Salo a urmărit menținerea unui 
echilibru între toate fracțiunile partidului de guvernămînt și în
tărirea poziției sale în cadrul partidului.

In orașul Calcutta, capi
tala statului indian Benga
lul de vest, vineri, după 
cîteva ore de aparentă a- 
calmie, au continuat de
monstrațiile și ciocnirile 
între partizanii fostului gu
vern de stingă și unitățile 
polițienești.

O mare demonstrație studen
țească a avut loc în apropierea 
gării „Sealdah" din partea de 
est a Calcuttei. Agenția Reuter 
anunță că poliția a deschis focul 
împotriva studenților. Studenții

s-au apărat, aruncînd.în polițiști 
cu pietre și cărămizi. Doi stu- 
denți au fost uciși, și mâi mulți 
alții răniți. Intr-unui din cartie
rele unde autoritățile au decretat 
vineri interdicții de circulație a 
avut loc o altă demonstrație a 
studenților. Poliția a deschis foc 
pentru a împrăștia pe demon
stranți. Agenția France Presse re
levă .că în urma ciocnirilor din 
Bengalul de vest au muri! cel 
puțin zece persoane, 300 au fost 
rănite, iar 1 300 de manifestanți 
au fost arestați.
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