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CAPITOLUL UNU Nicolae Ceaușescu
a primit delegația

AL ANULUI guvernamentală din
Republica Africa Centrală

ȘCOLAR
luni, in Întreagă țară se redeschid școlile

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit vineri la amiază 
pe șeful delegației guvernamen
tale din Republica Africa Cen
trală, Louis Alazoula, ministrul 
economiei naționale. Oaspetele 
a fost însoțit de Kombot Na- 
guemon, ministrul dezvoltării 
și Thimotee Malendoma, minis
trul foștilor combatanți.

Au participat Corneliu Mă-

nescu, ministrul afacerilor ex- B 
terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, Dumitru Mosora mi- 
nistrul industriei constricțiilor, B 
Mihai Suder, ministrul econo
miei forestiere.

în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate, a avut loc un 
schimb de păreri asupra sta
diului actual și perspectivelor 
de dezvoltare a relațiilor din
tre cele două țări.

Simțim de cîteva zile că începe școala : s-au reîntors co
piii pe la casele lor din călătoriile și vizitele de vacanță. Lar
ma lor nu ne-a supărat, dimpotrivă, ne-a plăcut pentru sem
nul anticipat pe care l-a dat de început a unei activități 
serioase.

Luni. însă, vom băga de seamă, pe străzi, se va așterne 
liniștea. Copiii noștri pleacă la școală. Vor intra în posesia 
darului de început de an, darul țării pentru toți școlarii săi : 
manualele. Vor începe lecțiile, prima oră de școală. Iar noi, 
— noi vom fi liniștiți că ne știm copiii pe mîini bune, sigure, 
responsabile — ale școlii, ale dascălilor. Cum să spunem, — 
e o liniște activă, căci nu stăm cu mîinile la piept lăsînd tot 
greul pe umerii școlii» Noi toți începem școala, ne simțim cu 
toții răspunzători de • destinele ei. După cum remarcăm, o 
răspundere la dimensiuni naționale, așa cum începutul de 
an școlar înseamnă în viața țării noastre un act național de 
cultură. Legea învățămîntului, sub auspiciile căreia începe 
școala anul acesta, dă semnificații sporite acestui act ce 
continuă, ca în fiecare toamnă, migala cu care cei mai tineri 
culeg semnele înțelepciunii, ale priceperii, ale științei de-a 
construi dăruindu-și energiile

Noi am sunat clopoțelul mai 
de mult pentru prima oară, de 
fapt, nu de școală, ci despre 
școală. Catalogul anchetei noas
tre este cuprinzător ; răspund 
directori de școală, diriginți, 
profesori, elevi.

Putem fi optimiști și semna 
,,în alb", cum se spune, pe cu- 
vînt de încredere, promisiunile 
pentru noul an școlar. Sînt gene
roase și nicidecum făcute sub 

mnul atmosferei festive, nu au 
aerul provizoratului. Dimpotri
vă. Legătura răspunsurilor pri
mite, ca și propriile noastre 
constatări ,,la fața locului", ne 
dau dreptul la certitudini. At
mosfera din școală este atmos
fera întregii țări — o atmosfe-

ră de lucru. Oamenii școlii 
chibzuit îndelung cum să-și o- 
rînduiască treburile în acest an 
de învățămînt. Pentru aceasta a 
fost nevoie de o privire în urmă 
și înainte cu răspundere și 
ochi critic, recunoscînd succese
le ca și greșelile cu aceeași lu
ciditate pedagogică.

Legea învățămîntului — 
tează toți — le-a fost 
dreptar. Ea dă măsura 
tivității ce va urma, 
cipal, firește. Amănuntele, mo
dul de a acționa, le stabilește 
fiecare școală, fiecare cadru.

(Continuare in pag. a IV-a)

Constructii de locuințe
în „Cartierul marinarilor" 

din apropierea portului Con
stanța au fost date în folo
sință primele patru blocuri 
din cadrul noului ansam
blu de locuințe ce se constru
iește aici. într-un stadiu 
avansat se află și construcția

celorlalte blocuri prevăzute 
pentru anul acesta, a centra
lei termice și a două posturi 
de transformare 
electrice pentru 
noului ansamblu

LUCREȚIA LUSTIG

patriei, poporului.

(Agerpres)
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a energiei 
deservirea 

de locuințe.

Cu prilejul sărbătoririi 
Centenarului Filarmonicii 
de stat „George Enescu" 
din București, vineri dimi
neața, la Palatul Republi
cii, a avut loc solemnitatea 
luminării de ordine ale Re
publicii Socialiste România, 
unor oameni de cultură și 
artă.

înaltele 
inminate

distincții au fost 
de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de 
Stat.

Ea
parte 
ghe
Apostol,
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Manea Mane seu, 
Dumitru Popa, Constanța 
Crăciun, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Con-

solemnitate au luat 
tovarășii Ion Gheor- 
Maurer, Gheorghe 

Emil Bodnaraș,

stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Pompi- 
liu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, precum 
președinți 
creație și 
ale vieții 
și artistice.

ai uniunilor de 
alte personalități 
noastre culturale

(Continuare în pag. a Vll-a)

CUVlNTUL ROSTIT
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

ORĂȘEL 
AL ELEVILOR

Coloanele argintii ale chimiei, 
sfredelind înălțimile

CU 
Și 

de

EUGEN BARBUIn universul meu 
infantil populat 
păpuși de cîrpă 
talaj, cu cercuri 
metal șleampete la
concurență, cu per
fecte produse ale ar
tei manufacturiere, 
cu prăștii, arcuri și 
mica industrie născu
tă din lecturi inter
zise, figura un insfcru- 
ment savant de doi 
bani furnizat tot
deauna de un băcan 
inventiv, gata să 
schimbe terezia cu 
produsul de papetă- 
rie : caleidoscopul.

Văzută retrospec
tiv, invenția mi se 
pare și-acum o mi
nune a tehnicii do
mestice, un fel de o- 
chean gata să-mi a- 
rate fețele necunos
cute ale infinitului 
mic și-ale infinitu
lui mare. Intr-o ma
gazie ce închipuia 
fortul Knox, apărat 
împotriva unor in
dieni ce se dove
deau în cele din 
urmă numai oltenii 
cu cobiliță ai străzii, 
cărînd vinetele și ri- 
dichiile de lună, stu
diam un cer magna- 
nim plin de plachete 
albastre, verzi și roz,

constelații cum car
tea de Astronomie 
de mai tîrziu nu a- 
vea să-mi releve. 
Bietele bucăți de si
fon fărîmițat arunca
te de capriciul unei 
întoarceri de mină 
aveau o fantezie fără 
sfîrșit și cînd negus
torul a introdus și 
apa în scara alhimi- 
că a vrăjitoriilor ief
tine, stupoarea și 
dragostea mea pen
tru instrument au 
crescut pînă la pa
roxism. De atunci, 
m-am uitat încă de 
cîteva ori prin a- 
ceste ocheane mirifi
ce de carton și am 
putut să regret că 
totdeauna nu vom 
ști totul despre un 
lucru. Apăruseră lu
pa, lentila, pelicula 
colorată, filmul rupt 
la un colț, mixtura 
de fotografie în ce
luloid cu bucata de 
confetti; o, ce mira
je noi, ce fericire 
pentru copiii acestor 
zile ce se joacă cu 
pistoale de cow-boy 
aduse în pachet din 
Texas, uitînd mo-

Și
ca-

nos- 
fic-

destul, sublimul 
de neînlocuitul 
leidoscop I

Interlocutorul 
tru spre lumea
tivă, cel ce biciuia 
istovita închipuire a 
unor băieți sărmani 
ia locul oricărei me
tafore cînd e vorba 
de artă. Sînt între
bat cîte ceva despre 
tainele călimării 
mărturisesc că 
cîte ori am în 
o foaie albă de 
tie, mă simt ca un 
scafandru la primul 
său plonjon în o- 
cean. Știu eu ce e 
dincolo de imensul 
plancton alb, ce ca
racatițe ale condeiu
lui îmi vor devora 
vreun personaj și 
cum va muri o apri
gă femeie ce mi-o ia 
înainte din uzina 
scris ?

Cochetării o 
spuneți, dar nu 
nevoie să duc 
la inimă 
conving, 
îl trimit deci Ia ve
chiul și inestimabi
lul instrument al 
copilăriei : caleido
scopul. Din trei bu-

Și 
de 

față 
hîr-

de

să 
e 

mîna 
ca să vă 
Pe auditor

căți de sticlă — un 
univers fără hotar, 
mereu în alte forme 
și culori, desenînd 
idei, reliefuri, chi
puri și dulci hărți 
inexacte, teritorii ale 
visului. Caleidoscopul 
e ca o cafea răstur
nată în fundul unei 
cești, închipuirea u- 
nui ocean 
de 
de 
în 
să

străbătut 
inefabili, 
ciudate, 

poți

curenți 
animale 
ecranul lui _ . 
vezi o floră mai 

subtilă decît produ
sul gerului în februa
rie pe un geam sau 
pur și simplu MO- 
BILURI, cum elabo
rează sculptorii mo
derni, natura con- 
strînsă să intre în
cuburi și linii, în 
delirul metalelor con
torsionate sau în îm
binarea de materii 
eterogene.

Cu aceste zise o 
să-mi dați voie să 
privim zilnic prin 
jucăria mea de cio
buri și culori la a- 
ceastă scenă pestri
ță a lumii ? ?
încercăm să ne 
cam 
de-a 
de-a 
putem juca ?

O să 
ju

de-a oamenii, 
sentimentele, 

ce naiba nu ne

La Cluj, 
ului cartier______
ghieni, s-a construit 
al elevilor. Pînă în 
aici s-au ridicat 15 corpuri de 
clădiri, urmînd ca numărul 
construcțiilor să crească. între 
noile edificii de învățămînt 
terminate recent menționăm 
un liceu energetic, un liceu 
care va pregăti cadre pentru 
construcții și transporturi, un 
liceu de specialitate pentru 
muncitori calificați în indus
tria alimentară. S-au constru
it, de asemenea, două cantine, 
una cu 2 000 locuri și alta de 
300 locuri, 4 cămine care vor 
putea caza circa 1500 elevi, 
ateliere didactice, diferite alte 
clădiri anexe.

în vecinătatea no
de locuințe Gheor- 

t un orășel 
prezent

Stimați tovarăși,
Dați-mi voie să felicit în 

mod călduros colectivul Filar
monicii din București cu oca
zia sărbătorii centenarului 
existenței sale. Distincția acor
dată colectivului filarmonicii 
este o apreciere, aș putea spu
ne modestă, a contribuției de 
seamă pe care această institu- m ție a adus-o de-a lungul ani
lor la ridicarea culturii româ- 
nești, la înfăptuirea idealului B unității naționale a poporului 
nostru, la înflorirea muzicii 

_ țării noastre. (Vii aplauze). In 9 același timp, aceasta este o 
dovadă de prețuire a activită
ții depuse de Filarmonică pen
tru interpretarea și propagarea 
în România a creației marilor 
compozitori străini, pentru în
tărirea și pe această cale a 
prieteniei dintre popoare. Doar 
este știut că muzica, mai mult B poate ca. celelalte arte, slujește 
cunoașterii reciproce și comu- 

■ nicării între popoare, înfrățirii
lor pe calea progresului. (A- 
plauze puternice).

■ Doresc, totodată, să vă adre
sez dv., tuturor celor care ați 
fost distinși astăzi cu ordine

■ ale Republicii noastre socialis
te, cele mai calde felicitări (A-

plauze). Aceste felicitări sînt 
adresate în aceeași măsură co
lectivelor în care vă desfășu- 
rați activitatea, tuturor oame
nilor de artă din aceste dome
nii de activitate. (Aplauze).

Cunoașteți activitatea neobo
sită a poporului nostru în edi
ficarea noii orînduiri sociale. 
Cunoașteți rezultatele obținute 
în această măreață operă con
structivă. Doresc să subliniez 
că prin activitatea desfășurată 
în colectivele din care faceți 
parte, prin eforturile dv. de a 
da expresie sentimentelor no
bile ale poporului nostru, idea
lurilor umanitare de care el 
este animat, prin munca închi
nată propășirii culturii noastre 
noi, dumneavoastră aduceți o 
contribuție însemnată la mari
le succese- dobîndite în. con
strucția socialistă în România.

în zilele noastre, arta a înce
tat de a mai fi în România pri 
vilegiul unui grup restrîns de 
persoane. Ea a devenit, cu a- 
devărat, un bun al întregului 
popor. Muncitori, țărani, inte
lectuali, tineri sau bătrîni, do
resc ca după muncă să ascul
te o muzică frumoasă. Cînte- 
cul poate să-i și destindă, și, în 
același timp, să-i îmbărbăteze

în munca și lupta lor. în tre
cutul zbuciumat și eroic al 
poporului nostru știți cu toții 
ce rol important au jucat mu
zica, cîntecul, arta în general. 
Noi apreciem contribuția adusă 
și în trecut și astăzi de artiștii 
patriei noastre, sîntem convinși 
că ei vor ști să dezvolte cele 
mai bune tradiții ale muzicii 
și cîntecului poporului român, 
să ridice pe trepte tot mai 
înalte tradițiile noastre revolu
ționare, patriotice și umanita
re. (Aplauze entuziaste, 
lungite).

Dorim ca, militînd prin 
dv. în spiritul dragostei 
patrie, al devotamentului 
tru cauza socialismului în Ro
mânia, să militați în același 
timp pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării între toa
te popoarele țărilor socialiste, 
între toate popoarele lumii. 
Creația dv., întreaga artă a 
poporului nostru să fie închi
nată progresului și păcii în 
lume. (Aplauze puternice).

Felicitîndu-vă cu acest pri
lej, vă doresc din toată inima 
cele mai depline succese în ac
tivitatea dv. și multă sănătate. 
(Aplauze însuflețite, îndelungi).

pre-

arta 
de 

pen-

o ~noua speranță In lupta Împotriva cancerului

SPECIALIȘTII ROMÂNI
• Prof. dr. N. CAJAL
• Prof. dr. O. COSTĂCHEL
• Dr. M. STERESCU
Ne vorbesc despre senzaționalele 
rezultate ale prof. GEORGES MATHE

PROIECȚIILE CINCINALULUI

ORGA
Coincidență de nume, supra

punere de imagini. Brazi. Statură 
masivă, miresme de cetini, rășina 
traversînd trunchiuri robuste. Di
ferența e insesizabilă. Arome de 
țiței își fac loc prin labirintul ar
gintiu, în drumul spre poarta fi
nală care își mută, la comandă, 
locul de fixare.

Depășind odată pragul de in
trare, ai sub priviri paradoxul 
chimiei. Unul din ele. Cit vezi cu 
ochii, sfredelind cerul, cilindri de 
metal. Sînt parcă puse anume 
să-ți smulgă vocaliza, să te fixeze 
locului mut de uimire. Este ceea 
ce se întîmplă călătorului aflat la

I PAG. A 3-A
THALIA(CITIȚI IN PAG. 5-A)
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la început de
STAGIUNE

I Satiră și umor
fereastra vagonului venind sau 
plecînd spre Ploiești. Dar cîți 
dintre aceștia n-au încercat să le 
dezlege sensul, misterul existen
ței, întoreînd. pe dos, cu mintea 
vasele imense, argintii ? Nici un 
răspuns. Novicele este obligat să 
rămînă la ușă. Purtată, pe retină, 
imaginea aleargă, multiplicată — 
la ce ordin oare ? — în toate di
recțiile. Așa se face că emblema 
Brazilor este prezentă, familiară 
oriunde.

OPTIMISMC’L
MEMORIEI

evenimentului. Debutul — 30 iu
nie 1965. Anul Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân avea să deschidă cartea de 
existență a Combinatului Petro- 
chimic-Brazi, acoperindu-i prima 
filă cu datele biografice ale uni
tăților inaugurale. Fabrica de 
piroliză. Fabrica de polietilenă și 
instalația de modificatori s-au a- 
liniat la start existenței cetății do
minată de liniștea modestă a sal
turilor spectaculoase pe care le 
acceptă în circuitul său ceea ce 
figurează sec în limbajul de uzan
ță — materie primă.

A fost un prim gest al construc
torilor în colocviul angajat cu 
viitorii stăpîni ai lucrurilor. In

Memoria invită la precizări, la 
ierarhizarea datelor. De loc inco
mod, în cazul de față, prin cursul

N. UDKOIU

(Continuare în pag. a Il-a)
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CRONICA PLASTICĂ

Am încercat să înțelegem de 
ce se numește acest volum „Pre
siunea luminii" și am văzut ca 
este un titlu incidental fiindcă 
nu e vorba de o operă diurnă, 
senină „luminoasă". Există o 
poezie cu acest titlu, dar și aici 
poetul caută „nordul obiectelor", 
partea lor umbroasă, ascunsă și 
are — cu acest prilej — revela
ția unui „zgomot infernal". Po
etul nu esle străin de receptivi
tatea simbolistă și nici chiar de 
acel satanism pe care îl știam 
foarte datat — fusese al epocii 
lui Macedonski („pe cînd de
zastrul firii satanei sună-n mine / 
mutîndu-și dumnezeii ca piesele 
de șah"). Acest poet talentat se 
resimte de pe urma unui anume 
bacovianism, însă fără acea de- 
mtantă simplitate a lui Bacovia, 
ci complicat de concepte, e vor
ba de o regresiune suferindă 
spre elementar : „Organic mă 
las de pămîntul bolnav / Prin 
nervi dilatați curg spre iarnă și 
plîng“.

Războiul a însemnat un trau
matism care a marcat universul 
poetului și poate atmosfera gravă 
a acestui volum, tocmai de acolo 
vine (,.Nici somnul", „Cînd se

IOANID 
ROMANESCU ■ 

„PREȘ UNEA
LUMINII**

•) Expoziția de sculptură și
țesături — Peter și Angela 
Balogh — Galeriile de Artă 
din B-dul Magheru nr. 23.

deschide cafeneaua', „Cazema
tele". Să citim : „Vîpzătorul de . 
ziare infirm de război / strigă 
evenimentele de parcă răzbună/ 
groaza din mașina ambulantă )

Se întrezărește o copilărie de 
spaimă și tristețe, privită cu în
duioșare șcrîșnită, uneori violen
tă („Voi locuitorii copilăriei 
mele / aceleași rîșnițe de noapte/ 
din care'' deseori săreau bucăți / 
și o nevăzută mînă vă pocnea / 
CU stele peste ochi"), alteori cu 
ironic neagra („Șînteți obosit 
domnule profesor"). Ne-a plăcut 
acest volum fiindcă e lipsit de 
sentimentalismul facil — semnul 
sigur al deficitului lînced de 
talent. Chiar pură, iubirea ado
lescentină cunoaște drăgălășenii 
sumbre: „în adolescență cu 
prima dragoste / fugeam din 
oraș noaptea pe lună / în cimi
tirul dintre două ospicii / ne 
dăruiam crinii de pe piepturile / 
morților și iarba o tundeam".

Poate că la prima impresie 
„basmul cult" pare o contradic
ție în termeni : doar se știe, 
basmul e o specie a folclorului, 
artă colectivă și anonimă, iar 
scriitorul, dimpotrivă, e o perso
nalitate pronunțată. Și totuși, co
lecția aceasta de basme ale u- 
nora dintre scriitorii noștri cla
sici te face să reflectezi asupra 
termenilor. Este evident că 
scriitorii reuniți aci, Alecsandri, 
Odobescu, Eminescu, Creangă, 
Slavici, Caragiale, Delavrancea, 
Coșbuc, au cunoscut bine bas
mul popular românesc. Alegînd 
unul sau altul dintre motivele 
estetice ce se oferă, ei au mers 
în direcția spiritului popular 
lucrînd, ca și genialii anonimi, 
la dezvoltarea, îmbogățirea, „în
florirea" unor sugestii, sensuri 
etc. Așadar, nu e vorba de o 
prelucrare ci de o continuare. 
De altfel, dacă vedem mai de
parte, orice opeiă cu adevărat 
artistică exprimă nu doar pe au
torul ei ci universalitatea spiri
tualității umane ; scriitorul este 
el însuși, dar e și instrumentul 
ce exprimă umanitatea care se 
manifestă în formele specifice 
ale individualității unui popor.

„ANTOLOGA
BASMULUI

CULT**
De aceea basmul cult — la fel 
balada, ori lirica sourtă — nu se 
refuză semnăturii și, în același 
timp, nu-și pierde specificitatea. 
Cu o condiție: să fie iscălit de 
o mînă de artist. Se poate în- 
lîmpla și astfel: din contactul 
cu literatura populară, Ion 
Creangă, chiar atunci cînd își 
scrie nuvele care sînt foarte ale 
stde, adoptă tehnica povestitoru
lui de basm. Asta nu înseamnă 
că în basmul zis „cult" nu se 
poate detecta amprenta culturii 
scriitorului. Astfel în „Fat- 
frumos din lacrimă" al lui 
Eminescu, G. Călinescu, ob
serva cum Castelul (element 
nelipsit din epica vitejas- 
că populară) este gîndit după 
o arhitectură preconizată și 
în Orlando furioso. însă ele
mentele de acest fel sînt exteri
oare sau, mai bine zis, decorative 
(aducînd, firește, un farmec 
anume). Substanța basmului cult 
este pur folclorică.

Deosebit de interesantă această 
istorie a bătăliei și victoriei de 
la Mărășești. O bibliografie care 
întrunește surse de prima mînă 
stă la baza textului. Cităm cîte- 
va: Nicolae Iorga — „Histoire 
des roumains et de la românite 
orientale", București 1945 ; Mi
hail C. Schiria — „Mackense.n 
vorbește", București 1939; J. Ursu 
— „Pourquoi la Roumaine a fait 
la guerre", Paris, Payot, 1918; 
Cassian R. Munteanu — „Bă
tălia de la Mărășești", București, 
1919 etc încercarea de epicizare 
a evenimentelor, conturarea silu
etelor unor personalități istorice 
care s-au distins atunci, fac ca 
această carte în care sînt expuse 
probleme specifice de strategie 
și tactică să poată fi parcursă 
fără greutăți de cititorii de toate 
vîrstele.

Ilustrații deosebit de intere
sante și reproduceri ale unor ta
blouri celebre adaugă valorii ști
ințific — informative a paginii, 
atmosfera autentică, trăită a ace
lor mari momente.

Autorul oferă o interesantă 
documentație privind modul în 
care a reflectat presa din alte 
țări victoria românească. Ziarul

RADU
VALENTIN:

„MĂRĂȘEȘTI 
1917“

englez Times scria: „Românii 
s-au bătut cu un eroism care-i 
mai presus de orice laudă (...) 
Românii au luptat cu o tenaci
tate extraordinară". L’Echo de 
Paris: „în fața necesității severe 
a situațiunii extrem de grele de 
a face față invaziei germane, 
armata română și-a împlinit în
sărcinarea sa cu un curaj și o 
competență demnă de admirat 
și de laudă". Corriere della 
Sera „Din punct de vedere al 
acțiunilor militare, ca și din punct 
de vedere moral, armata română 
stă azi alături de puternicele ar
mate aliate din Occident". Mă
rășești 1917 este încă un elo
giu adus ostașilor români care 
au știut să apere independența 
și suveranitatea țării.

ADRIANA ILIESCU

20,00 — Post scriptum săptămî- 
nal. Prezintă ziaristul 
Radu Vasiliu.

20,05 — Centenarul Filarmonicii 
din București. Concertul 
orchestrei simfonice și 
al corului Filarmonicii

Recenta expoziție de sculp
tură a artistului Peter Balogh 
impune rememorări. Pe de o 
parte datorită consecvenței cu 
care își realizează intențiile, 
evoluției logice, organice a vi
ziunii desfășurată ritmic, pe 
etape (aproape metodic și lu
crul nu surprinde la o struc
tură cerebrală), pe de altă 
parte, datorită indubitabilelor 
cîștiguri ale ultimei perioade, 
cîștiguri care evident nu se 
referă numai la o nuanțare și 
plasticizare a mijloacelor de 
expresie. în ultima sa expozi
ție personală (1965) deși se sim
țea atras către arta de for, 
mai precis către semnifica
țiile ei generalizatoare, mi
litante, predominau totuși, 
lucrările (compoziții cu co
pii, țărani, nuduri etc.) de 
un tonus elegiac, intimist, 
cu suavități nedisimulat juve
nile. Materia predilectă în 
care se exprima (lemnul de 
tisa) întreținea și completa 
formal această predispoziție 
către un sentimentalism do
mestic. în actuala expoziție 
deși întîlnim cîteva lucrări ale 
acestei perioade (numai din 
rațiuni de jalonare) ele sînt 
retranșate către o zonă mai 
gravă, mai larg sugestivă, de 
rezonanțe mitice („Așteptare", 
,.Idol“). Corpul uman se des
fășoară mai robust, mai ple
nar, mai lipsit de artificii de
corative și cu o poetizare ex
presă, voită („Visul"). Aceste 
lucrări împreună cu „Reve
dere", „Pază" și „Familia", 
grupuri statuare ce reunesc 
simbolic mai multe personaje 
într-o verticalitate pură, de o 
eleganță giacometiană, edifică 
și lămuresc saltul la acele lu
crări care domină astăzi ex
poziția și care reprezintă cîști- 
gul cel mai de seamă al actua
lei etape („Cei mari și cei 
mici", „Grup — Solidaritate",

TELEVIZIUNE

16.30 — Fotbal : Rapid—Vagonul
Arad

18,15 — Film pentru copii.
18.30 — Noile aventuri ale echi

pajului Val-Vîrtej : 
„Perlele negre"

19,00 — „Mult e dulce și fru
moasă" — emisiune de 
limba română.

PROGRAMUL I.

19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Tele-enciclopedia
21,00 — Estrada tinereții.
21.30 — Film serial : Răzbună

torii.
22,20 — Parada vedetelor.
23,00 — Telejurnalul de noapte

PROGRAMUL II

de Stat „George Enescu"
21,30 — Telejurnal.
21,50 — Bis pe 16 mm. Cîntă 

Caterina Valente.
22,20 — Roman foileton : Forsy

te Sage (I).
23,10 — închiderea emisiunii.

„Mersul", „Transhumanță" 
etc.). Căldura și înțelegerea cu 
care artistul s-a apropiat per
manent de universul uman 
s-au canalizat în aceste lucrări- 
mai decis către ipostaza gene
ralizatoare, filozofică, către o 
simbolică mai subtilă și 
mai bogat cuprinzătoare în a- 
celași timp. E saltul calitativ 
de la celebrarea omului la ce
lebrarea umanității (reprezen
tată plastic permanent printr-o 
reuniune de capete), de la re
levarea frumuseții individuale 
la relevarea frumuseții colec
tivității, a nucleului uman re
ținut pe aceeași orbită de a- 
celeași valori morale și spiri
tuale. în acest sens creația sa 
vădește un filon moralizator 
care nu înseamnă un spirit di
dactic și anacronic, ci mai de
grabă un gest civic, de o strin
gentă actualitate, ca și un fi
lon festiv, omagial al unor 
valori umane eterne, indes
tructibile în care artistul 
crede și pe care le apără cu 
convingere. Mai toate aceste 
lucrări sînt elansări în spațiu, 
avînturi, zboruri (realizează 
în general o sculptură dina
mică, a ritmicii) căreia i-am 
putea oferi global titlul sem
nificativ al uneia dintre reu
șitele expoziției : „Cantata Hu
mana". în viziunea sa nimic 
nu se repetă, deși elementul 
plastic al grupului uman re
vine ca un leit-motiv muzical, 
el desfășurîndu-se nuanțat în 
planul unei gîndiri abstracte, 
de la o desfășurare ușor ba
rocă, pe orizontală (ca în lu
crarea „Epic", excelentă ca 
idee plastică pentru a sugera 
în planul concretului o evo
luție narativă) pînă la una pe 
verticală, de o sugestivă sim
plitate, ca în „Gotic" unde în
drăzneala gîndirii arhitectu
rale se asociază îndrăznelii și 
aspirației umane printr-un 
proces de metamorfoză sau 
mai bine-zis de osmoză a ce
lor două concepte. Sensul os
mozelor mai ales al osmoze
lor între regnuri, a unor noi 
cosmogonii de tipul Henri 
Moore e tatonat și enunțat 
numai (spun enunțat datorită 
reținerii, singularizării a ce
lor două lucrări ca „Zbor" și 
„Compoziției- care în viitor 
pot constitui impulsul unei e- 
voluții neașteptate). Un alt 
cîștig neîndoielnic al actua
lei etape este și purificarea 
liiȚiba/jUhriț ■ 6 descătușare de 
compoziția prea căutat și inu
til hieratică („Pod", „Ochii"), 
cîștigarea în firesc, în plenar, 
într-o nouă spațial itate arhi
tecturală dacă ne referim la 
abuzul de traforuri din trecut 
și mai ales intuirea materiei 
care se pretează cel mai a- 
decvat structurii sale : meta

„CANTATA
HUMANA**)

lul. Material care îi permite 
o gîndire îndelungată în ma
terie, o gestație a ideii și o 
transpunere fidelă a ei, neal
terată de dialoguri inevitabile, 
imprevizibile pe care i le poate 
impune piatra sau lemntil, ar
tistului. Deși se înscrie astăzi 
net în monumental Peter Ba
logh, care știe să revină și la 
zîmbetul duios din sculptura 
mică, de interior, nu și-a 
fixat — și lucrul mi se pare 
esențial — proporțiile defi
nitive. Tot ceea ce realizează 
este conceput evident la o 
scară mică, cu intenția trans
lației în gigantesc. Așteptăm 
fixarea dimensiunilor, mai 
bine zis a acelui sistem de 
proporții definitoriu pentru 
viziunea unui artist, crearea 
acelui univers volumetric pro
priu și unic. Expoziția de as
tăzi este, fără îndoială, peste 
cîștigurile viitoare, un mo
ment de constituție și clarifi
care.

Angela Balogh cunoscută ca 
graficiană, expune „tradițio
nal" aș zice, alături de soțul 
său, țesături de rafie, în care 
cultivă într-o manieră deco
rativă, textilă, o viziune cu 
subtilități și valori cromatice 
picturale. Motivele acestor 
țesături nu sînt atît de „in
diferente" pe cît ar îngădui 
genul, ele vizînd o evocare 
lirică a naturii, a ciclurilor ei 
naturale (și nu numai o rit
mică agreabilă de elemente 
plastice), într-o tonalitate stră
lucitoare, degajînd căldură și 
optimism. Sobrietatea peisa
jului maramureșan („Mara
mureș") e tradusă în ritmuri 
reținute și culori dense în 
timp ce incandescența solară 
și puțin somnolentă a verii e 
impusă printr-o infinitate de 
roșu și efervescente, divizată 
în semitonuri picturale. („Ar
șiță", „Printre flori", „Grîu"). 
Toamna.se întruchipează într-o 
delicată și discretă imagine 
propusă de un elegiac „Des
frunziși (cîteva trunchiuri so
litare despărțind pe verticală 
compoziția alături de care su
prafețele cîtorva frunze gal
bene atenuează pe orizon*̂  
tală • efectul static al vertica
lelor). Tot ceea ce realizează, 
respiră bun gust, feminitate 
și distineție izbutind lucrări 
ciț o destinație precisă, utilă, 
dar ppțin elevată.

' Aceea de a -îmbogăți un inte
rior modern.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

CINIMATOGKAfE
NEÎNȚELESUL

rulează Ia Patria (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

VIN CICLIȘTII
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30); 19;
OCOLUL (orele 21). Victoria 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.45 ; 16.15 ;
18.30 ; 20.45) ;

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

rulează la Cinematecă (orele
10 ; 12 ; 14 ; 16.30 ; 18.45 ; 21).

WINNETOU — cinemascop 
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10.45 : 13 ; 15.45 ; 18.15 ; 
20,45) ; Festival (orele 8.45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21).

ÎNFRÎNGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Capitol (orele
9.15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16.15 ; 18,30; 
20,30) ; Melodia (orele 8.45 *
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 : 20.45) ;
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18.30 ; 20.45) ; Feroviar
(orele 9.15 . 15.30 : 18 : 20.30):
Gloria (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 :
16 : 18,15 ; 20.30),

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

AVENTURIERII - cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9,30— 
16 în continuare ; 18.30—20.45).

CORABIA „PASAREA ALBAS-
TRĂ“ — cinemascop

rulează la Doina (orele 9—10 
program pentru copii ; 11,30 ,
13.45 ; 16 ; 18.30 ; 21).

FANTEZIȘTII
rulează la Union 'orele 15.30 : 
20 30) ; Desene animate (ora 
18).

VÂRI AȚI UNI PE O TEMA 
VECHE — AURITUL — LUMEA 
EXTRAORDINARA A MIȘCĂ
RII — LOS BUCANEROS — 
FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITA

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

TARZAN. OMUL MAIMUȚA 
rulează la Excelsior (orele 
9.15, 11.30; 13,45: 16- 18,30; 
20,45) ; Aurora (orele 8.30 ;
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) :
Arta (orele 9 ; 11 : 13,15 ; 15,30: 
18 : 20.30).

TOM JONES
rulează ia Grivița (orele 9 ;
11.45 ; 14.30 ; 17.30 : 20.30).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la înfrățirea (orele
10 • 15,30 : .17,45 ; 20) ; Cotro-
ceni (orele 15.30 ; 18 ; 20,30)

BALUL DE SÎMBATA SEARA 
rulează la Buzești (orele 15.30
— 18 în continuare).

REBUS MIRACULOS
rulează la Dacia orele 8.15
— 21 în continuare).

TAFFY și VÎNATORUL
rulează la Bucegl (orele 9 ;
11 15 : 13,30 : 16 ; 18.15 : 20.30)

GIOCONDA KARA SURÎS 
rulează la Unirea (orele
15.30 : 18).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE — 
cinemascop

rulează la Lira (orele 15,30 : 
18); Munca (orele 16 ; 18 ; 20).

(Urmare din pag. I)

1966 — primul an al cincinalu
lui, un nou certificat de cetățenie: 
au intrat în scenă secțiile de oxid 
de etilenă-glicoli și anhidridă fta- 
lică. Anul curent — avem în auz 
încă veștile primite la Brazi — 
a început să producă instalația 
de fenol-acetonă. Trei date care 
restrîng în suprafața mărginită 
fragmente de autentică valoare a 
industriei petrochimice românești, 
în curînd, noi personaje în fami
lia Brazilor : instalația de dimetil- 
tereftalat și instalația de clorură 
de colin.

V-ați propus să duceți, totuși 
pînă la capăt, măcar odată, tra
seul plin de surprize, încărcat cu 
miraculoase însușiri convertitoare 
al materiei prime, hotărîtă să ob
țină identitatea valorilor supre
me P Greu, într-adevăr, dar nu 
imposibil, convingere la care vă 
obligă o carte de chimie. Oricum 
așă se Cere procedat, altfel con
glomeratul de numiri ce par ex
trase cu grijă dintr-un dicționar 
de vorbe rare nedînd nici o spe
ranță. Propan, ortoxilenă, benzen 
și propilenă, paraxilen, metanol 
și oxid de etilenă — iată „mări
mile de intrare1" pe care combi
natul le primește cu obligația 
înnobilării. Toate acestea — reți
neți toate — sînt procurate din 

țară, cu precădere din bazinul 
Ploiești. Cu alte cuvinte, combi
natul este o „ecluză" pe o plat
formă superioară, chemînd spre 
sine, pentru a le catapulta apoi, 
în noile veșminte, produsele în 
mediul cărora se află, alături de 
care coexistă.

Chimiștii de la grazt își verifi
că cu grijă amprentele pe care 
trecerea timpului le alătură, una 
după alta, în albumul activității 
lor. Colocviul pe care îl desfă
șoară interior în fiecate an are 
deja tradiția onorării propriilor 

G A C H I M I E I
aptitudini demonstrate. Sîntem în 
septembrie, luna echinoxiului de 
toamnă. Se poate vorbi, deci, de 
un moment al retrospecției. Pe 
opt luni, planul producției globa
le a fost îndeplinit cu 105,1 la 
sută. înseamnă că beneficiarii au 
alăturat cantităților scontate un 
plus emanînd din capacitatea chi- 
miștilor de a se valorifica mai 
bine pe ei înșiși. Afirmația vala
bilă egal și pentru solicitanții de 
peste hotare: dovadă planul de 
export îndeplinit în proporție de 
130,2 la sută. Și pentru că la noi

CENTENARUL
Bucure.știul muzical trăiește 

în fiecare dintre serile închinate 
Centenarului Filarmonicii emo
ționante evocări sonore asupra 
cărora vom reveni în cronica 
pe care o vom publica după ul
tima din aceste manifestări.

Paralel cu seria acestor con
certe care și-au propus o sin
teză a programului estetic pro
movat timp de un veac, în ro
tonda Ateneului, o expoziție 
inedită de fotografii, afișe, pro
grame, scrisori recompune în 
imagini de o adîncă expresivi
tate, momentele unei impună
toare istorii.

Iată fotografia casei lui Cos- 
tache Ghica în care la 29 apri
lie 1868, cîțiva muzicieni bucu- 
reșteni însuflețiți de ideea că 
„toți Românii ce iubesc arta și 
frumosul trebuie să lucreze 
pentru ridicarea nivelului inte
lectual, moral și estetic al nați
unii" semnau actul de naștere a 
Societății Filarmonicii Române 
— Orchestra simfonică care va 
centra de acum înainte întreaga 
viață muzicală românească.

Un stand cuprinde cîteva din 
afișele primelor decenii de ac
tivitate.

Eduard Wachmann, primul 
dirijor, întreprinde o curajoasă 
operă de educație muzicală.• ••••••••••••••••••••••••••••
eficiența a devenit criteriu abso
lut de lucru, încă două rezultate 
în rubrica amintită : pe șapte luni 
— economii la prețul de cost — 
peste 18 milioane lei, beneficii 
peste plan — 23.562.000 lei.

CATALIZATORI INDIGENI 
REFULEAZĂ INTERSTIȚII

Expresia mi-a fost sugerată în 
discuția avută la serviciul cerce- 

țări. Interlocutorii mei, dr. ing. 
Victor Părăușanu — șeful servi
ciului și Ion Hogea, șef de labo
rator, au folosit-o în cîteva rîn- 
duri. Ce este de fapt serviciul 
cercetări ? Dintr-un anume punct 
de vedere l-am putea asimila cu 
o clasă de școală. Aceasta și este 
de fapt impresia ce ți-o produce 
atmosfera din interiorul clădirii. 
O clasă cu 103 „elevi", în jur de 
90 tineri, membri ai organizației 
U.T.C. avînd un „diriginte" diri- 
jînd cu autoritate cinetica pros
pectării, diagnosticării și rețetării

FILARMONICII

Marii reprezentanți ai clasicis
mului și romantismului german 
își găsesc permanent locul în 
programe. Pe Afișul primului 
concert — 15 decembrie 1868 — 
întîlnim două simfonii beetho- 
veniene : „Eroica" și ..Pas
torala" „Simfoniile sînt 
acum așteptate, își au pu
blicul lor" scria ziarul „Ro

• SENSURILE UNOR EXPONATE
• MONOGRAFIE JUBILIARĂ

mânul" în 1889. Un alt afiș ne 
amintește momentul cel mai 
semnificativ din istoria Filar
monicii bucureștene 5 1 martie 
1889. George Enescu, în vîrstă 
de 17 ani își dirijează Poema 
Română — prima lucrare simfo
nică românească pe afișele Fi
larmonicii bucureștene. Acum, 
an de an, alături de Enescu, 
programele amintesc tot mai 
frecvent numele strălucitei ple
iade de muzicieni români, care 

interstițiilor în radiografia activi
tății optime din întreprindere. Un 
fel de ochi magic cu pupilele di
latate continuu, reținînd elemen
tele pe care germinează apoi cău
tările stăruitoare în vederea ela
borării soluției. Cîmpul de exis
tență al preocupărilor laboratoa- 
telor include linii numeroase. Cu
noașterea . proceselor tehnologice 
din secțiile de producție (serviciul 
este organizat pe colective cores- 
punzînd secțiilor, ceea ce asigu
ră cuprinderea complexă, multi
plă a problemelor în zona vizua

lă a instalației radar) cunoașterea 
amănunțită a catalizatorilor folo
siți sub aspectul reproducerii, ex
ploatării, regenerării, cunoașterea 
tuturor auxiliarilor în scopul în
locuirii cu produse indigene, cu
noașterea produselor principale și 
secundare ; teste funcționale pe 
instalații în mersul lor pentru a 
detecta puncte de strangulare. 
Am enumerat astfel ceea ce am 
putea numi orariul științific al 
serviciului, programul său de ac
tivitate. Remarcați tenta aplecată 
exclusiv spre semnele de excla

colaborează cu orchestra bucu- 
reșteană : Dimitrie Dinicu, C. 
Dimitrescu, D. Popovici — Bay- 
rehth, I. Bejenaru, Eduard Cau- 
della, George Stephănescu. Gh. 
Catargi, Gh. Dima. Peste cîțiva 
ani Filarmonica prilejuiește a- 
firmarea unei strălucite pleia
de de dirijori români : George 
Georgescu, Alfred Alesandrescu, 
Ion Nona Ottescu, Mihail Jora, 
Ionel Perlea, C. C. Nottara...

Peste tot standurile cu foto
grafii amintesc prezența perma
nentă în acești ani, a compozi

torului, dirijorului, violonistu
lui, pianistului — George E- 
nescu.

Istoria Filarmonicii se identi
fică cu ,înseși momentele de 
înălțare a muzicii românești.

Zeci de fotografii și fotocopii 
a unor cronici ne amintesc cum 
în decursul acestui veac în să
lile de concerte ale Filarmonicii 
au răsunat pentru prima oară 
în România capodoperile artei 
universale, primul și ultimul 

mare ce le lansează producția. 
Ca să desfășurăm ecranul concret 
să nominalizăm numele pe care-l 
poartă orele consumate în vecină
tatea marilor vase chimice sau a 
eprubetelor, ar trebui un spațiu 
pe măsură. Ne simțim obligați să 
precizăm cel puțin că eficiența 
economică a activității serviciului 
subsumînd exclusiv problemele 
aplicate sau în curs de aplicare 
pe perioada 1967—1968 se ridi
că la suma de 31 milioane lei. 
Citiți în spatele acestei cifre care 
se prezintă singură, lucrările pen

tru creșterea ponderii calității I 
de polietilenă, în ansamblul pro
ducției, de la 85 la sută la 96 la 
sută, înlocuirea în întregime, a 
coloranților din import cu alții 
indigeni; valorificarea polimeri
lor inferiori, sinteza unor cata
lizatori, punerea la punct a pro
ceselor tehnologice pentru valo
rificarea diferitelor produse se
cundare.

Cine sînt cei care pot fi priviți, 
zilnic,, aplecați asupra temelor a- 
flate în studiu ? Chimiști-ingineri, 
chimiști-fizicieni, laboranți. Ce 

opus enescian, lucrările tuturor 
muzicienilor români.

Ridicîndu-și necontenit măies
tria, Filarmonica a dobîndit 
totodată, laurii unei înalte con
sacrări artistice internaționale.

Standuri speciale de exponate 
sînt închinate cărții de aur a 
Filarmonicii — acel minunat le
topiseț care înserează gîndurile 
despre muzica românească, des
pre Filarmonica bucureșteană a 
celor mai iluștri reprezentanți 
ai muzicii europene care au co
laborat cu artiștii români. Pa

blo Casals, Arthur Rubinștein, 
Felix Weingaxtner, Alfredo Ca
sella, Yehudi Menuhin, Sviato
slav Richter, Jacques Thibault, 
Isac Stern, Herbert von Kara
jan, John Barbirolli, deși rîv- 
niți de marile centre muzicale 
ale lumii sosesc la București în 
dorința de a se bucura de co
laborarea muzicienilor români, 
de a cinsti prin prezența lor ța
ra care a dat lumii geniul e- 
nescian.

studii au, este normal să ne în
trebăm cînd avem în față aseme
nea oameni căutători de uși ne
forțate, încă. Iată, de pildă, cîte
va nume de tineri extrase din 
cele 90 de variante posibile : E- 
lena Rizescu, Gabriela Tudor, 
Gheorghe Ioniță — chimiști, El
vira Bolintineanu -— fizician, Va- 
silica Ivănescu, 1. Păștin, N. Ursu 
și Maria Tnmescu, laboranți.

Sînt cîțiva dintre ei, care ar pu
tea să răspundă oferind spre 
exemplificare propria activitate.

Treizeci de salariați au studii 

superioare. Și pentru că noul este 
asociat dinamicii, aluzia este pre
luată întocmai. Zece specialiști 
sînt doctoranzi — nota bene — 
cu lucrări din activitatea combi
natului. Laboranții fără studii 
medii au fost îndrumați, în cor- 
pore, să-și continue școala. Iar în 
cadrul serviciului, după un pro
gram de instruire individuală, cu 
verificare odată la trei luni, se 
procedează la aprofundarea dife
ritelor capitole a căror cunoaște
re este impusă de activitatea cu
rentă.

„România — țară a muzicii. 
Filarmonica summum a muzi
calității românești" — va nota 
pe una din paginile acestei e- 
moționante cărți, celebrul vio
loncelist Gaspar Cassado. j

Intr-un colț un impunător 
planiglob. Zeci de orașe ale lu
mii de la Newcastle la Istam
bul șl de la Helsinki la Athena, 
sînt unite prin linii albastre. 
De pretutindeni, după turneele 
Filarmonicii ne-au sosit ecouri
le unor prestigioase succese.

Stand cu stand, sute și sute 
de alte exponate recompun căi
le unei istorii ce a asigurat ba
ze trainice viitorului muzicii ro
mânești.

★
Paralel cu expoziția, o impu

nătoare monografie difuzată în 
aceste zile de Filarmonică ofe
ră iubitorilor muzicii cîteva din 
cele mai impresionante pagini 
ale istoriei primei instituții mu
zicale a tării. Semnată de muzi
cologul Viorel Cosma, monogra
fia (însoțită de aproape 100 de 
ilustrații) prezintă înainte de 
toate un deosebit interes muzi- 
cografic prin Anexele ce cu
prind programele tuturor con
certelor simfonice pe parcursul 
celor 100 ani de existență și 
titlurile tuturor înregistrărilor 
pe discuri realizate de Filarmo
nica centenară.

IOSIF SAVA

Cît de extinsă este preocuparea 
tînărului colectiv de cercetare 
(are numai doi ani de la înfiin
țare) pentru confruntarea pro
priilor rezultate cu linia de refe
rință exterioară ? Cinci lucrări 
proprii prezentate la sesiunea de 
comunicări a Institutului Poli- 
tehnic-Timișoara, opt la Consfă
tuirea specialiștilor din chimia or
ganică la Piatra Neamț ; cinci la 
Conferința internațională de cata
liză ; săptămina viitoare, la Iași, 
în cadrul primei conferințe pe 
țară a chimiei macromoleculelor 

Cinci lucrări.

QUOD ERAT
DEMONSTRANDUM...

Media de vîrstă a salariaților 
din Combinatul petrochimic Plo
iești este sub 28 de ani. Peste o 
mie din cei care lucrează aici 
sînt membri ai organizației U.T.C. 
Combinatul crește, se dezvoltă, 
lărgindu-și, în paralel, cercul 
muncitorilor tineri. Patru sute 
s-au angajat numai în ultima lună, 
provenind din școala profesio
nală. O dublă ascendență, în 
cuplu: combinat-tineri. Creștere 
germinată pe colțul de stîncă, 
fertil și durabil, al anilor cincina
lului.

Toamna.se


SClNTEIA TINERETULUI PAGINA 3

Pentru că stagiunea teatrală 1968—1969 își va inaugura 
curînd ascensiunea către nerăbdarea publicului (multe teatre 
și-au și început activitatea cu reluări din repertoriul trecut), 
ne-am adresat cîtorva directori de teatre din București și din 
țară, cu intenția de a afla, pentru cititorii ziarului, care sînt 
proiectele lor repertoriale și mai cu seamă ce intenții artistice 
guvernează aceste proiecte, care sînt coordonatele ce definesc 
personalitatea fiecărui teatru.

Un chestionar inițial (cu funcție strict orientativă, și de
pășit de altfel de mai toți interlocutorii noștri, căci fiecare 
colectiv are problemele lui specifice) a sunat cam în felul 
acesta:

1. Care este repertoriul teatrului dv. în sta
giunea 1968 — 1969 ?

2. Care sînt rațiunile sale ținînd seama de ra
porturile cu publicul, de structura specifică a 
colectivului, de necesitățile dezvoltării profesi
onale a actorilor tineri ?

3. Există o linie — ideatică, 
tematică, estetică, sau cum 
preferați s-o numiți — a reper
toriului, care să asigure conti
nuitatea unui program estetic 
al teatrului ?

4. Care este, în acest pro
gram, contribuția specifică a 
artei spectacolului ? Tinde tea
trul dv. spre o spectacologie 
proprie ?

5. Ce impedimente stau în 
calea realizării ideale a pro
gramului estetic preconizat ?
Graba plină de atenție cu care ni s-a răspuns la întrebări 

ne-a demonstrat că animatorii colectivelor noastre teatrale 
doresc, mult mai des decit li se oferă prilejul, să se expri
me, să se explice, să-și confrunte intențiile și realizările. Ni 
s-a părut această dorință, un semn de bun augur pentru sta- 
giunea care începe.

Răspunsurile primite, luate în ansamblu, schițează un în
ceput de biografie anticipată a stagiunii 1968—1969, care, ca 
orice biografie, invită la caracterizări și concluzii. Ne-am 
propus să le întreprindem spre sfîrșîtul acestei luni, cînd, 
în urma obișnuitei plenare de toamnă a Direcției Teatrelor, 
repertoriile vor căpăta contur definitiv.

Cu acel prilej ne vom exprima propriul punct de vedere 
în privința premiselor care se întrevăd ca stagiunea 1968-~ 
1969 să instituie intr-adevăr o nouă etapă, calitativ superioară, 
in viața teatrală românească.

K

maxime șanse de afirmare. Evo
luția în roluri de prestigiu dă tî- 
nărului actor apetit pentru pro
fesie, încredere, îl prezintă spec
tatorului cit mai avantajos posi
bil. Ne bucurăm că nu ne-am 
înșelat niciodată și nu am avut 
regrete.

In teatrul nostru, cu 8—9 pre
miere pe an, cu numai 30 de ac
tori, tineretul se manifestă cu 
continuitate, an de an, evoluția 
lui profesională puțind fi urmă
rită îndeaproape.

Din păcate avem și cazuri cînd 
rolul titular de la început naște 
morbul aroganței și al disprețului 
pentru rolul mic, pentru studiu.

Un program estetic al teatru
lui ? Înainte de toate îl vrem în 
ideea de contemporaneitate, de 
actualitate acută. Și nu numai

*

CULTIVAREA 
DRAGOSTEI 

PENTRU 
TEATRU
Ion Lucian

artist emerit 
(Teatrul „Ion Creanga4)

Nu putem vorbi deocamdată 
decît de un proiect de repertoriu :

unui bagaj cît mai bogat de cul
tură, cultivarea dragostei pentru 
teatru.

De la stagiune la stagiune ne 
străduim să ridicăm valoarea 
spectaculară a repertoriului nos
tru conducîndu-ne după următo
rul principiu : dacă între adult și 
teatru (și cultură în general) se 
stabilește un fel de căsătorie fără 
divorț — logodna se face în ti
nerețe, iar dragostea în copilărie. 
Misiunea noastră cea mai impor
tantă este de a cîștiga dragostea 
generației tinere de spectatori.

în ce privește spectacologia — 
nu putem vorbi de formule ca
nonice. Impedimente ? Interiorul 
sălii de spectacol, neadecvat ca 
utilare — situație care influen
țează în rău calitatea spectaco
lelor.

miere : Opinia publică care s-a 
jucat de peste 80 de ori și pe care 
o vom relua și în această sta
giune ; Colegii de V. Axionov și 
I. Stabovoi, Poveștile reginei de 
Navara de Eugene Scribo, Mada
me Sans-Gene de V. Sardou și 
E. Moreau, Vis de secătură de 
Mircea Ștefănescu etc.

în timpul verii noi nu am 
închis stagiunea. Trebuie recupe
rat timpul pierdut. Actorii au 
ziua liberă săptămînal, au și con
cediu legal. Teatrul însă n-are 
nici o zi liberă.

în noua stagiune, obiectivul 
nostru rămîne cel vechi — oa
menii trebuie obișnuiți să bătă-

se
Și

o-

mentul de față lucrările de con
strucție se află în stadiul de fi
nisaj — am început pregătirile 
pentru deschidere, avînd chiar 
fixat repertoriul pentru prima 
parte a stagiunii: Meșterul Ma- 
nole de L. Biaga, Nunta lui Fi
garo de Beaumarchais, Cursa de 
șoareci de Agatha Christie. Vom 
relua Pălăria florentină de La- 
biche, Visul unei nopți de iarnă 
de Tudor Mușatescu, Martorii 
suprimă de Robert Thomas 
poate încă alte cîtev-a piese.

Poziția în care ne aflăm ne
bligă să facem din teatru un ade
vărat centru de cultură. De a- 
ceea pe de o parte repertoriul 
trebuie să fie cît mai variat, iar 
pe de alta nu ne vom limita nu
mai la reprezentațiile de teatru. 
Vom avea în permanență deschi
se expoziții de pictură și sculptu
ră. Bufetul-bar va fi deschis pu
blicului și înainte și după spec
tacol, oferindu-i-se acestuia pri
lej să se poată întîlni cu poeți, 
compozitori, prozatori, actori.

Tindem spre genul de specta
cole directe, atractive, care să 
transmită cu pregnanță ideile pe 
care le conțin. Dorim ca teatrul 
nostru să fie un teatru atractiv, 
popular în sensul bun al cuvîn
tului, și nu e greu să realizezi

repe.’foriu sîntem conștienți că 
ne-am asumat o răspundere nu 
numai de ordin moral, dar și pro
fesional, căci fiecare din operele 
pe care va trebui să le reprezen
tăm ne confruntă cu probleme de 
ordin artistic de o reală delicate
țe și-responsabilitate.

Am fost adeseori întrebați dacă 
procedînd în acest sens progra
matic urmărim și structurarea 
unui anume profil. Nimic mai e- 
vident. Profilul, în sensul adecvat 
al cuvîntului, înseamnă nQta ca
racteristică a activității teatrului 
nostru. Pentru noi, ea înseamnă 
considerație față de valorile dra
matice naționale, expresia unui 
profund simțămînt care vibrează 
în conștiința noastră. înțelegem 
să cuprindem în această vibrație 
atît dramaturgia națională clasi
că, cît și pe aceea a primei ju
mătăți a secolului nostru, acor- 
dînd, în același timp, o deosebită 
atenție operelor izvorîte din fră- 
mîntarea creatoare a contempo
raneității.

Aș vrea să adaug aici că ne 
preocupă în mod deosebit unele 
texte care ar putea constitui spec
tacole în aer liber, montate di
rect, nu transpuse din sală în 
grădină. Experiențele din această 
stagiune la Cozia, Tîrgoviște, 
Curtea de Argeș, Cîmpulung, ne
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UN LABORA
TOR AL DRA

MATURGIEI 
TINERE

materie de repertoriu (nu știm 
decît foarte tîrziu care sînt pie
sele aprobate) lipsă de actori ti
neri — Ștefan Iordache e atît de 
solicitat I... Neînțelegerea publi
cului...

La un excelent spectacol ca 
Viziuni flamande înțelegerii ob
tuze a unei părți din critică i s-a 
alăturat și o parte din public.

LA f'! T
•j

Horia Lovinescu
(Teatrul „C. I. Nottara")

Din păcate nu putem vorbi 
deocamdată despre un program 
repertorial bine stabilit. Exista 
însă un proiect de repertoriu... 
Iată cîteva titluri: Echilibru de
licat (Edward Albee), EI și ce
lălalt de I. Omescu, o dramati
zare românească după Procesul 
lui Kafka. După o perioadă de 
mai mult de patru ani intențio
năm reabordarea lui Shake
speare (Othello); Sperăm să ju- 
cfm piesa lui Beckett „In aștep- 
t .rea lui Godot“; dorim să rea
lizăm un reușit Atelier'69 etc.

Cerințele publicului sînt la 
ora actuală o necunoscută, fi- 
indică în mod practic nu avem 
posibilitatea unor sondaje. S-ar 
putea spune că procedăm em
piric. Avem totuși unele indicii. 
Cînd luna e albastră, de exem
plu, a plăcut mult spectatorilor. 
Ținînd seama de înclinarea aces
tora spre comedie ne-am gîndit 
pentru noua stagiune la Ugo 
Retti cu O frumoasă duminică 
de septembrie sau la Rene de 
Obaldia cu Vijelie în crengile de 
sassafras.

Unul din punctele programa
tice ale teatrului nostru este pro
movarea literaturii dramatice 
noi, de valoare universală recu
noscută. Edward Albee va fi 
prezentat pentru prima oară pu
blicului de teatrul nostru. Pe li
nia preocupărilor majore se în
scrie și intenția prezentării celor 
mai bune realizări ale dramatur
giei românești clasice (cu toate 
sensurile ei inedite) și a tinerei 
generații. în această stagiune — 
continuînd tradiția anilor tre- 
cuți — vom fi prezenți pe scenă 
cu cinci piese românești.

La noi s-a făcut multă agita
ție în jurul autorilor tineri încă 
neounoscuți. Crearea unui labo
rator de lucru cu dramaturgia 
tînără este de fapt linia pe care 
dorim s-o urmăm.

Despre o spectacologie proprie 
nu putem încă vorbi. Faptul a- 
pare caracteristic acolo unde tea
trul este condus de un regizor 
care imprimă pieselor mai mult 
sau mai puțin punctul lui de ve
dere (chiar dacă acestea nu îi 
aparțin). Bineînțeles — dorim ca 
spectacolele noastre să nu semene 
cu ale altor teatre, și asta prin 
încredințarea pieselor unor regi
zori cu personalitate marcantă 
(în special tineri) ; există dorin
ța ca aceste piese să fie foarte 
moderne — în sensul bun al cu
vîntului — adică să corespundă 
sensibilității spectatorului de azi.

Caracterul particular spre care 
tinde totuși teatrul nostru este 
pregătirea spectacolului printr-o 
îndelungată exegeză a textului în 
colectiv — actori, regizori, se
cretar literar.

Obstacole ? Nesiguranță în

ROLURI 
DE PRESTIGIU 

PENTRU 
TINERII

ACTORI

Ion Jivan
(Teatrul de Stat Arad)

Vom juca în stagiunea aceasta: 
Vlaicu Vodă de Al. Davilla, Ier
tarea de Ion Băieșu, Evantaiul 
doamnei Windermere de O. Wil
de, Richard al III-lea de W. Sha
kespeare, Nunta lui Figaro de 
Beaumarchais.

Repertoriul se va completa cu 
încă 2—3 piese pentru sala mare 
și 2—3 manifestări artistice 
(spectacol-coupe, festival liric, 
dramatizări) pentru sala „Studio".

Vedem repertoriul ca un mo
ment de echilibru între progra
mul artistic al teatrului, regizori
lor și actorilor săi și ideea de 
teatru a spectatorilor. Ele se in
terferează în aspirația comună 
spre actul de cultură maior, de 
autentică frumusețe și nobilă a- 
firmare etico-morală, de diversi
tate tematică și stilistică.

De unde, piese care să le îm
bine armonios, cît mai armonios 
posibil, 
Piesele 
vor da 
tici și 
sală.

Nu putem accepta ideea privi
legiilor nici pentru unii nici pen
tru alții, nici academismul rigid 
sau avangardismul izolat, dezlipit 
de starea reală a receptivității 
majoritare, nici gustul elementar, 
preferințele înguste.

Nu poate fi vorba în condițiile 
teatrelor de provincie de o struc
tură specifică a colectivelor artis
tice.

Ele se constituie cum pot, se 
adună și se fărîmițează. Ne preo
cupă să nu avem grave goluri de 
distribuție la piesele alese, să a- 
coperim cu exigență comparti
mentele hotărîtoare.

Intr-un repertoriu cu lucrări 
de valoare, tinerilor actori le sînt 
rezervate roluri destule și noi 
le destinăm tinerilor. Ne face 
plăcere să dăm putință de afir
mare, mai ales tinerilor absolvenți 
în roluri titulare, ca primul pas 
pe scenă (și în fața publicului 
său) tânărul actor să-l facă cu

fără concesii structurale, 
de mai sus credem că 
satisfacții și stimuli artis- 
interpreților și celor din

ÎNCEPUT
DE
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STAGIUNE
prin piesele repertoriului original 
actual. In vremea noastră de 
mare efervescență politică a ma
selor largi, de afirmare a idealu
rilor umanismului socialist, a pa
triotismului, a aspirațiilor morale 
pure, piesele care le pronunță 
trebuie alese cu prioritate.

Astfel au apărut, în repertoriu, 
după discuții îndelungate, piesele 
Vlaicu Vodă, Richard al III-lea, 
Iertare etc., urmînd altora din 
repertoriul trecut, reluate acum, 
ca Procesul Horia, Opinia publi
că, Nunta din Perugia și altele.

O spectacologie proprie ? / Di
ficil deziderat, cînd colectivul 
actoricesc se schimbă de la an la 
an, cînd instabilitatea realizato
rilor e o regulă, nu o excepție. 
Spectacologia proprie presupune 
program artistic de durată, mij
loace artistice omogenizate, for
mule de spectacol consecvent în
noite.

Avînd un regizor artistic per
manent (Dan Alecsandrescu) și 
recent un tînăr absolvent (Ivan 
Helmer) ca și scenograf perma
nent (Sever Frențiu), ne preocu
pă totuși acest deziderat.

Observînd cu atenție spectaco
lele noastre de-a lungul mai 
multor stagiuni s-ar putea desci
fra unele elemente de profil: 
prioritatea jocului firesc, măsu
rat, adine interiorizat, ostil exte
riorizării, falsului patos, teatrali
zării, o grijă pentru sublinierea 
ideilor textului, mai ales a celor 
cu sigură rezonanță actuala, ca
dru aerat, documentare temeini
că etc.

întâmpinăm îndeosebi impedi
mente de ordin organizatoric-ad- 
ministrativ, despre care s-au 
scris atîtea încît totul s-a banali
zat și anulat prin auto decorație. 
Acum, la început de stagiune, 
mai bine să ne consumăm energia 
în realizări și intenții bune și să 
nu uităm că întotdeauna se poa
te face cîte ceva pentru mai bine, 
ceea ce nu-i poate aduce teatru
lui decît o mai solidă stimă in 
ochii judecătorilor supremi care 
sînt, în ultima instanță, specta
torii.

Poveste neterminată de Alecu 
Popovici, Trandafirii roșii de Za
haria Bîrsan, Egmont de Goethe, 
Măsură pentru măsură de 
W. Shakespeare, Roata morii de 
Gh. Scripcă, un spectacol de o 
modalitate modernă, științifico- 
fantastic, scris de Camil Baciu 
etc. Tot în sertarul încă neex
plorat de noi și așteptat de copii 
se află dramatizarea lui I. Hoba- 
nă după Omul invizibil de Wells, 
pe care o vom pune în scenă în 
cea de a doua parte a stagiunii. 
Pînă la 1 ianuarie vom prezenta 
și spectacolele pregătite la sfîrși- 
tul stagiunii trecute și în timpul 
vacanței a căror premieră oficială 
nu a avut încă loc: Regele Cerb 
de Carlo Gozzi și Andromaca de 
Racine.

în plus, intenționăm ca înce- 
pînd din acest an — în cadrul 
studioului experimental — să pre
zentăm o serie de spectacole de 
teatru modem pentru tinerii din 
facultăți care în stagiunea ulti
mă nu prea ne-au vizitat.

Repertoriul (stabilirea lui este 
un act viu și nu unul birocratic) 
nu poate fi sub nici o formă 
conceput decît ținînd cont de 
public și de specificul colecti
vului nostru artistic. Din păcate, 
sondajele făcute în rîndul specta
torilor — tineret, cadre didactice, 
oameni de știință — nu au dus 
la niște propuneri concrete. Unii 
au cerut un repertoriu calchiat 
după programa analitică ; tinerii
— uneori din lipsă de informare
— nu au putut să ne sugereze 
niște titluri interesante. Un lucru 
se desprinde însă cert: predispo
ziția acestora pentru piesele de 
aventură și eroism și o anume 
înclinație spre spectacolele vesele. 
Propunînd un repertoriu cît mai 
variat am căutat să ținem seama 
de aceste vagi concluzii.

Linia ideatică, tematică a re
pertoriului — determinată de 
varietatea categoriilor de vîrstă 
cărora se adresează teatrul nostru
— urmărește contactul cu marile 
valori ale literaturii, acumularea

OAMENII
TREBUIE

OBIȘNUIȚI 
SĂ BĂTĂTO

REASCA
POTECILE
TEATRULUI

Sică Alexandrescu 
artist al poporului 

(Teatrul dramatic-Brașov)

Am fost chemat aici ca direc
tor pentru a remedia o situație 
foarte neplăcută — publicul nu 
venea la teatru. Spectacolele se 
suspendau mereu din pricina lip
sei spectatorilor — astfel încît 
erau luni în care aveau loc numai 
5—6 spectacole cu un public 
foarte restrîns.

Acum 60 de ani, cînd Davila a 
fost numit director la Teatrul Na
țional, a întocmit un repertoriu 
pe care presa l-a judecat, dar 
neîntemeiat, deoarece singura ra
țiune a acestuia era de a atrage 
publicul, de a-1 familiariza cu a- 
ceastă instituție. Cred că situația 
în care am fost pus era asemă
nătoare, așa că am procedat în
tocmai.

Stagiunea trecută am des
chis-o cu Apus de soare. în 
același timp am început o 
serie de spectacole pe încă o 
scenă — la Palatul Culturii. Am 
organizat programul în așa fel 
încît publicul brașovean să poată 
vedea zilnic cîte un spectacol de 
teatru — iar sîmbătă și duminică 
chiar două (matinee). Deci,. în 
total, aveau loc 9 spectacole pe 
săptămînă. Mergînd în acest ritm, 
în primul semestru al anului am 
avut planul realizat de două ori.

Am prezentat în total zece pre-

torească potecile teatrului. în cu- 
rînd vom avea de pregătit un 
mare eveniment: 50 de ani de 
la unirea Ardealului. Vom monta 
cu acest prilej două piese ale unor 
scriitori brașoveni, care nu sînt 
lipsite de legătură cu acest eve
niment : Stejarul, piesa lui Emil 
Poenaru care surprinde aspecte 
din viața lui Gh. Șincai și Tran
dafirii roșii a lui Zaharia Bîrsan.

Dăm o premieră pe țară cu 
piesa lui A. Baranga, Travesti. 
Ne-am gîndit la Micul infern de 
Mircea Ștefănescu și la Motiv de 
divorț de Nicușor Constantines- 
cu. Vom continua seria matinee- 
lor literare, următorul avînd în 
centrul preocupărilor un poet 
clasic — de astă dată Eminescu — 
și un poet din literatura română 
modernă — Marin Sorescu.

Anul trecut, pentru mai multe 
spectacole am apelat la concursul 
unor actori fruntași ai scenei ro
mânești : G. Calboreanu, Carmen 
Stănescu, Marcel Anghelescu.Vom 
continua și în acest an să întărim 
colectivul nostru cu asemenea , 
prezențe. în viitoarea premieră, 
Topaze, vor juca Gr. Vasiliu Bir
lic, Carmen Stănescu și Marcel 
Anghelescu. Intenționăm să reali
zăm un Don Carlos cu Florin 
Piersic. De asemenea regizorii cu 
care lucrăm sînt dintre cei mai 
talentați : Marieta Sadova, Nicu
șor Constantinescu etc.

în ce privește colectivul am 
avut surpriza să constat că este 
mai bun decît reputația pe care 
o avea.

TEATRUL
CENTRU

DE CULTURA

Elena Deleanu
(Teatrul Giulești)

Din păcate, stagiunea noastră 
nu se va deschide o dată cu a 
celorlalte teatre, dar — sperăm 
— nici cu mult în urmă. în mo-

•r
t

acest lucru atunci cînd ești con
știent că joci pentru public. Dar... 
să nu anticipăm prea mult. îmi 
rezerv dreptul ca în momentul în 
care vom fi mai aproape de des
chiderea stagiunii să revin mai 
amănunțit asupra planurilor noas
tre, pentru a fi cunoscute de pu
blic.

CONSIDERAȚIA
FATA

DE VALORILE

DRAMATICE

NAȚIONALE

C, Dinischiotu
(Teatrul „Al. Davila" — Pitești) ■

Vom prezenta publicului pe 
rînd, piesele O casă onorabilă 
de H. Lovinescu, Un scurt pro
gram de bossanove, de Radu Co- 
sașu (în premieră pe țară), Băl- 
cescu de Camil Petrescu, Mește
rul Manole de Valeriu Anania 
(de asemenea, în premieră pe țară 
pe scena noastră), Croitorii cei 
mari din Valahia de Al. Popescu, 
Pavilionul cu umbre de Gib Mi- 
hăescu, Mărgeluș de A. de Herz, 
și pentru a cinsti numele drama
turgului al cărui nume îl purtăm, 
piesa Vlaicu Vodă, într-o nouă 
montare, care dorim să rămînă 
înscrisă în repertoriul nostru per
manent.

Angajîndu-ne la un asemenea

determină să credem că este po
sibila, cu sprijinul Comitetului de ■ 
stat pentru cultură și artă, orga
nizarea unor spectacole perma
nente, la perioade cunoscute, în 
țara noastră, unde cadrul natural 
ne impune chiar o asemenea ac
tivitate. M-ar interesa chiar o 
piesă scrisă anume pentru a fi 
montată afară. Dar despre pro
blemele teatrului în aer liber —• 
dacă mi s-ar îngădui — aș avea 
multe de spus într-o convorbire 
anume pe această problemă.

Bineînțeles că repertoriul sta
giunii va fi completat cu ultime
le noastre premiere : Topaze de 
Marcel Pagnol, Yerma de Federi
co Garcia Lorca și Isabela, tiei 
caravele și un mare mincinos de 
Dario Fo. în funcție de posibili
tățile și forțele actoricești vor fi 
incluse în repertoriu, fiind deo
camdată în faza de studiere, pie
sele Ponoare de Nela Stroescu și 
M. Beleș, dedicată evenimentelor 
eliberării, și Vlad Anonimul de 
Ion Omescu.

în ceea ce privește arta specta
colului, vom apela ca și anul tre- 

| cut la personalități artistice care 
| să ajute să realizăm spectacole 

mai elevate. La această proble
mă concură deopotrivă mai mulți 
factori: un repertoriu echilibrat, 
un colectiv închegat și un cerc 
larg de colaboratori bine aleși.

Am ajuns la ultima dv. între
bare. Desigur că despre proble
mele grele pe care le avem de 
rezolvat se poate vorbi din multe 
unghiuri de vedere. S-au consu
mat tone de cerneală, vorbindu- 
se despre critică, despre legea 
teatrelor — așteptată cu credin
ță de mulți ani și promisă deseori, 
despre relațiile teatru-televiziune, 
despre deplasările costisitoare și 
nule etc. etc.

Consider însă, în ce ne priveș
te, că în principiu toate greutățile 
se înving. Nu este nici cazul și 
nici nevoie, după mine, a se în
cepe cu lamentări. Fiecare colec
tiv are problemele lui. Rezolvarea 
tuturor trebuie făcută cu tact, cu 
perseverență și cu sprijinul care 
Ia organele noastre județene exis
tă. Ce trebuie să facem : să creăm 
colective apte de sprijinul pe 
care-1 solicităm, spectacole bune, 
demne de publicul pe care-1 che
măm, atmosferă de artiști ade- 
vărați, demni de opinia publică 
a societății în care trăim.

Pagină realizată de :

SABINA CARAUȘU,
SEBASTIAN COSTIN,
MIRCEA LERI AN

Din opiniile înserate mai sus, ca și din altele pe care le-am primit și Ie vom publica în numerele viitoare ale ziarului, se desprinde, la prima impresie,
■ existența unei preocupări sporite pentru prezentul și viitorul dramaturgiei naționale, pentru cîștigarea sau recîstigarea publicului, pentru fundamentarea unei miș- ■ 

cari teatrale de prestigiu. Adresăm pe această cale, tuturor directorilor de teatre din țară, invitația de a răspunde în continuare la întrebările anchetei noastre.
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O tăcere rotundă, înaltă, 
de așezat pe toamnă-n lu
cruri și peste ființe, o ne
mișcare tîrzie, de miez de 
noapte cu lună, undeva, in
tr-un oraș, mi-au adus a- 
minte de greieri. Și atunci 
dintr-o dată toate zidurile 
caselor, toți pomii au început 
să cînte. chiciură de greieri, 
trozneau parcă sîmburi de 
pămînturi, se desveleau albi 
arborii și își roteau trunchii 
înțesați de greieri, scăpăra 
tulburător pe ceruri o imen
să horbotă de greieri care 
copleșeau febril, ne odihneau, 
încărunțeau auzul, măcinau 
albastre trotuarele și-asfal
tul, picura un veșnic praf de 
purpură din aer. orașul tot, 
cetatea rămtneau pînă la 
urmă fără ziduri, fără asfalt,

A. I. Zâinescu

fără piatră și acoperișuri, se 
vedeau oamenii cum dorm 
liniștiți, aburea caldă răsu
flarea lor pe frunze, ardeau 
tinere gleznele lor îngropate 
în rouă, orașul tot, cetatea 
erau învăluite într-un for
midabil sunet luminos de 
greieri, dormeau oamenii și 
nu se mai trezeau au- 
zindu-l.

într-un oraș, undeva, ca-n 
toate orașele lumii, toamna, 
cu o lună de marmoră roșie 
deasupra, plină de greieri, 
ticsită pînă la margini de 
greieri, cu uriașe spărturi 
în adîncuri de unde ieșeau 
greierii afară și coborau pe 
părnînt, invocîndu-l, și îl a- 
uzeau liniștit, și cîntau.

Eram într-un oraș, un
deva, tot atît de aproape ca 
și inima, tot atît de adevă
rat ca și ea, lingă coline de 
piatră și dealuri care mus
teau de semințe de struguri 
și fructe care înmiresmau 
cu lumină o tăcere de toam
nă. rotundă, perfect așezată 
în lucruri și peste ființe, o 
nemișcare tîrzie, de miez de 
noapte cu lună, și mi-am a- 
dus atunci aminte de greieri. 
Fără să vreau, fără să pot, 
dar mi-am adus aminte de 
greieri, și atunci orașul tot, 
cetatea, au început, formi
dabil, să cînte.

(Urmare din pag. l-a)

didactic. Tocmai acest lucru îl 
sesizăm în răspunsurile primite.

Școlile noastre au ajuns la a- 
cea maturitate care le dă drep
tul să-și stabilească mijloacele 
de lucru. Nu ne surprind, dar, 
afirmațiile interlocutorilor noș
tri despre viața din ultimul 
timp a cancelariilor școlare. 
Cancelariile tind, se vor, labo
ratoare de studiu, de concepție, 
de prospectare științifică a ac
tivității școlii. S-a gindit mult 
în ultimul timp aici, s-a discu
tat, s-au perfectat măsuri.

Profesorul, ca personaj prin
cipal al procesului de învăță- 
mînt, ca dirijor, stă în centrul 
atenției. „Personal îmi propun 
o temeinică organizare a mun
cii în cadrul colectivului de 
profesori — ne scrie profesor 
Gabriela Simion, directoare a 
Liceului „Mihail Sadoveanu“ din 
Iași — o mai mare solicitare a 
forjelor școlii, pentru găsirea 
soluțiilor cheie în rezolvarea tu
turor problemelor didactice și 
educative".

în cu v 1 a tu 1 tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la ple
nara din aprilie a partidului, 
dascălii au găsit îndrumări de 
preț pentru exercitarea misiunii 
lor. Profesorul în școală și în a- 
fara școlii se vrea un pedagog 
integrat durabil în viața școlii. 
Altminteri, notează interlocuto
rii, am avea de-a face cu un 
profesor funcționar, cu anti- 
profesorul, care-și face ora și 
pleacă acasă. Profesorii văd alt
fel circuitul vieții lor. Gînduri 
de bun augur.

Este cert că ne situăm într-0 
nouă fază a dezvoltării școlii. 
Așa se explică de ce azi colec
tivele profesorale își pun cu a- 
tîta acuitate problema stilului 
de muncă al dascălului. E vor
ba cumva de un stil de muncă 
altul decît a fost de cînd cu
noaștem stilul de muncă al pro
fesorului ? Poate. Tovarășa Ioa
na Cosma, directoarea Liceului 
„Nicolae Bălcescu" din Capitală 
explica ce înțelege printr-un 
stil desăvîrșit al profesorului. 
„Profesorul nu-și poate permi
te să vină la catedră, pur și 
simplu să predea lecția. El pre
dă pentru cîteva zeci de copii 
pe care trebuie să-i cunoască, 
să știe să facă lecția pentru toți 
și pentru fiecare în parte. Nă
dăjduim să aducem nivelul de 
pregătire al fiecărui elev Ia ni
velul inteligenței sale, să stimu
lăm această inteligență. Avem 
copii foarte dotați ale căror va
lențe intelectuale trebuie folosi
te la maximum". Se pare ca 
ideea este împărtășită de multi 
pedagogi. Un interlocutor, de 
data aceasta din rîndul cadre
lor universitare, prof. univ. C. 
Ionescu Bujor, ne declara în 
urmă cu cîtva timp, atrăgînj 
du-ne atenția că nu trebuie să 
ne sperie termenul pe care-l va 
folosi : „Trebuie să creăm o e- 
lită școlară în sensul bun, nu 
snob al cuvîntului, 0 elită care 
să n-o numărăm pe degete, ci 
foarte largă din care să se poa
tă face mîine selecția generați
ei de specialiști, cercetători, oa
meni de știință". în replică, 
complinind ideea. vine cuvîntul 
cunoscutului om de știință clu- 
jan. loan Goia, exprimînd ne
voia de a exista în școli un corp 
profesoral de elită. Poate să fa-

ți? A s p ti iv p

La întrebarea pusă de cititorul nostru 
Ștefan Marinescu din Timișoara 

răspunde
ELENA ZAHARIA
asistent universitar

De la început trebuie făcută 
precizarea că existențialismul 
nu e un curent literar, adică o 
mișcare din cîmpul esteticii și 
creației literare, precum clasi
cismul, romantismul, simbolis
mul etc, ci un curent filozofic 
care a avut ecouri notabile și 
în literatură, mai ales în litera
tura franceză. Filozofii M. Hei
degger, K. Jaspers, J. P. Sar
tre, Albert. Camus, Simone de
Beauvoir și alții au formulat în 
operele lor principale (în peri
oada de după 1930) o serie de
concepții idealiste, variate ca
formă și terminologie, care s-au 
cristalizat ulterior în conștiin
ța epocii sub denumirea comu
nă de „existențialism".

Această filozofie de orientare 

Croazieră... pe apele liniștite ale lacului din parcul municipiului 
Cluj

■ ;
Foto : RADU MIRCEA

vorizeze alungarea mediocrită
ții din rîndurile unei vîrste ca
re nu admite mediocritatea.

Remarcăm că dorința școlii 
se racordează perfect la aceste 
deziderate tocmai prin preocu
parea de a-și forma un aseme
nea corp profesoral. „Noi nu ne 
ocupăm astăzi doar de lucrurile 
cotidiene ale școlii : cum își 
face profesorul ora, cîți promo
vați are și cîți corijenți etc. 
Primordialitatea procentajului 
în aprecierea valorii profesoru
lui — este o etapă depășită. Alt
ceva preocupă școala. Dacă vreți, 
avem ambiția ca elevii să vină 
în liceele noastre atrași de per
sonalitatea corpului didactic ca
re-l slujesc. Ca acest corp di
dactic să aibă renume în loca
litate și chiar în țară" — notea
ză Attila Palko, director al Li
ceului nr. 1 din Cluj.

Ce înseamnă aceasta. Preocu
parea în intimitatea colectivului 
școlii, dincolo de formele orga
nizate pentru perfecționarea 
pregătirii profesorilor, ca dască
lii să-și șlefuiască continuu spi
ritul, să aibă realmente rezerve

CAPITOLUL UNU
AL ANULUI ȘCOLAR

le intelectuale din care să poată 
consuma, în favoarea elevilor, 
pentru șlefuirea intelectuală a 
acestora, să aibă atu-ul moral 
în fața celor care le sînt încre
dințați spre educare.

înțelegem. Școala se vrea un 
sediu al unei intense vieți in
telectuale. care pornește, se 
naște, aici, în cancelarie și își 
continua traiectoria în clase. 
Probitatea profesională și etică 
a dascălului îl îndatorează. El 
nu se vrea surprins în urma cu
riozității elevilor, în urma lor 
cu informația contemporană 
largă. Spiritului viu, avid de cu
noaștere al adolescentului și tî
nărului îi repugnă plafonarea și 
nu o acceptă mai cu seamă la 
profesorii lor. N-o acceptă nici 
profesorii. „Sincer vorbind — 
se confesează profesorul Tu
dor Opriș din București — cred 
că principala calitate a unui 
profesor este perpetua tinerețe, 
entuziasmul moral, prospețimea 
sufletească și plasticitatea inte
lectuală care ajută să meargă in 
pas cu fiecare promoție de elevi, 
avînd, metaforic vorbind, ace
eași vîrstă interioară cu ea. 
Iar profesoara Dorina Mărgi- 
neanțu continuă: „Noțiunea tra
dițională de dascăli include în 
ea pe aceea de cercetător, de 
om de știință — altfel nu se poa
te. Și dacă mai sînt profesori 
care se bazează pe pregătirea 
din facultate și manual e grav 
și pentru ei și pentru elevii lor". 
Profesorul Gheorghe Giță- în
cheie : „Dacă nu ai sentimentul 
prezenței unei tensiuni intelec
tuale emoționale ce se stabilește 
între profesor și elev — tensiu
ne prezentă în orice lecție și în 

idealist-subiectivă are în cen
tru conceptul de existență u- 
mană individuală considerată ca 
unica realitate. Omul apare în 
filozofia existențialistă ca o fi
ință condamnată la solitudine, 
neliniște, dezgust, spaimă de 
moarte, într-un cuvînt, închis 
în cercul unui destin tragic și 
absurd în același timp. Proble
ma libertății umane care îi 
preocupă într-un mod deose
bit pe filozofii . existențialiști 
este rezolvată de ei în sens me
tafizic, prin izolarea ideii de li
bertate individuală de structu
ra etică generală a omului, pre
cum și de factorii sociali, obiec
tivi, ai personalității umane.

In literatură, existențialismul 
pătrunde în perioada imediat ur- 

orice act de înrîurire educati
vă, fii sigur, că nu te afli în 
miezul rostului tău de profesor". 
Or, profesorii noștri, așa cum 
ne declară ei înșiși, își doresc 
în acest an școlar să fie cît mai 
mult „în miezul profesiei lor".

...ți sala de clasă
Ii ignorăm pur și simplu pe 

comozi și superficiali. Pentru 
că. sîntem siguri, colectivele ca
re îi au vor fi singure în stare 
să-i aducă pe celălalt versant 
— al seriozității și dorinței de 
învățătură. Ne întreținem cu e- 
levii buni — reprezentanți de-ai 
lor, firește — pentru că este in
teresant să investigăm la în
ceput de an, ca model și stimu
lent, viața densă de elev.

Un chestionar lansat mai de 
mult în două licee — din Ca
pitală și Sibiu — ne furnizează 
prima condiție și cea esențială 
a existenței elevului. „învățați 
din plăcere sau din obligație ?" 
suna o întrebare a chestionaru-

lui. Din 204 elevi chestionați, 
187 răspund „învățăm din plă
cere", cîțiva însă simt nevoia 
prin răspuns mai explicit. „Da
că învăț din plăcere ? — mă în
trebați (I. P. Sibiu). Dar învă
țătura dacă o faci din obligație 
e un chin, și a învăța chinuit 
este după părerea mea o 
deapsă. Mi se pare că nu

pe- 
__ __ __ se
ppate pune un semn de corelare 
între învățătură și obligație, ci 
numai între învățătură și plă
cere. A învăța este condiția mea 
de a fi, existența mea ca elev. 
Nu v-o spun cu înfumurare. 
Dacă n-aș învăța, n-aș exista".

Deci,' se învață din plăcere, 
evident, în majoritatea cazuri
lor. Și e foarte bine.

Recunoaștem : cererea este 
mare din partea elevilor și o- 
ferta generoasă din partea sco
lii.

Elevul. Școala se gîndește tot 
timpul la el. Cînd se prospec
tează măsuri de viitor, cînd se 

. stabilesc modalitățile de lucru. 
Sute — poate nu exagerăm dacă 
spunem mai mult, mii de cape
te gîndesc la configurația pro
gramelor și manualelor, la așe
zarea contemporană modernă a 
cunoștințelor în aceste documen
te școlare. Tineretul trebuie 
să primească exact ceea ce-i 
trebuie pentru atunci cînd pro
fesiunile îl vor solicita să-și fo
losească la maximum cunoștin
țele.

Anul acesta mai mult ca ori- 
cînd se resimte rezultatul ope
rațiunilor de modernizare a pro
cesului de învățămînt. S-a lu
crat la descongestionarea pro
gramului școlar nu prin pier
deri din adîncime, ci prin re-

CE ESTE EXISTENȚIALISMUL Șl
A

Fără 
is- 
ro-

REFLECTAREA LUI IN LITERATURĂ ?

cea

Poiana Țapului

I

din Vatra Dornei :
e cie- a 
deca- I 
lilirea •Importanța deosebită a dac- 

tiloscopiei constă în posibili
tatea identificării persoanelor 
care au lăsat urme la locul

mătoare celui de al doilea răz
boi mondial, perioadă cînd Jean 
Paul Sartre devine în Franța o 
autoritate intelectuală de prim 
rang (în timpul războiului Sar
tre publică opera sa filozofică 
fundamentală „Ființa și Nean
tul"). Starea de confuzii inte
lectuală și morală creată de 
război a determinat un climat 

spiritual nou, în care existen
țialismul cunoaște un succes 
masiv, devenind o adevărată 
modă literară, ca suprarealismul 
după 1920. Chiar dacă na se cons
tituie ca o doctrină estetică am
plă, existențialismul influențea
ză totuși pregnant proza fran
ceză, de după război, respectiv 
dezvoltarea romanului. Roma
nul existențialist, al cărui 
teoretician e însuși Sartre își 
propune să transforme radical 
structura romanului tradițio
nal : în locul personajului ti
pic, cu trăsături general ome
nești și cu biografia previzibilă, 
apare individul singular, „exis
tență*  care traversează o serie

CAMIL SUCIU, șeful catedrei de criminalistică 
a Facultății de drept-București răspunde 

întrebărilor puse de cititorul nostru
Andrei Munteanu

Dactiloscopia servește ca 
mijloc de identificare și înre
gistrare penală a persoanelor 
urmărite sau condamnate, 
fiind o știință a structurii de
senelor papilare din palma 
mîinilor și talpa picioarelor, 

încă din perioada preisto
rică, oamenii au cunoscut — 
e adevărat, numai sporadic — 
importanța specificului aces
tor desene, folosindu-le într-o 
formă intermediară între mij
loc de recunoaștere și orna
mentație.

în perioada științifică a e- 
voluției ei, istoria dactilosco- 
piei este legată de numele u- 
nor cercetători ca: Herschel, 
Fauds, Galton, Purchinje, 

' "Vucetich etc.

Mtrîngere din suprafață, mai e- 
xact, din amănunte, din ceea ce 
prisosea, așezîndu-se în loc ceea 
re este obligatoriu *’î 
astăzi la formarea 
nerale a tînărului.
J2 clase ușurează mult 
proces de adîncire a cunoștințe
lor.

Nădăjduim dar, că în anul vii
tor se va vorbi mai puțin des
pre supraîncărcarea elevilor. 
Interlocutorii ne-o confirmă. E- 
levul se simte de pe acum mai 
degajat de o încărcătură excesi
vă în programul școlar. 30 de 
ore de clasă pe sâptămînă în
seamnă mai puțin decît altăda
tă ; orele de școală au scăzut în 
favoarea orelor din camera de 
lucru a elevului. „Sîntem lăsați 
mai mult să muncim acasă sin
guri, față în față cu cartea șco
lara, să ne antrenăm într-o ac
tivitate intelectuală concentrată. 
Sîntem lăsați să ne facem mai 
bine meseria de elev. Mi-e tea
mă însă pentru acei care-și vor 
trăda camera de lucru în favoa
rea cafenelei și a străzii" (I. C.—

și concură 
culturii ge- 
Trecerea la 

acest

că responsabilitățile 
Fapte, argumente, 

elevilor spre clasele 
matematică și fizi- 

! știe, în aceste cla-

cresc.

Buzău). Am mai spus la început, 
nu vrem să discutăm astăzi des
pre acei care vor încerca să „tră
deze" școala și camera de lu
cru. Despre ei — altădată. Noi 
stăm de vorbă acum cu elevii 
care reacționează prompt atunci 
cînd simt 
lor < 
Iată :

Avalanșa < 
speciale de : 
că. Deși, se , .
se speciale se muncește enorm. 
Aici sînt vîrfurile și domnește 
între acestea o competiție inte
lectuală foarte strînsă. Aici în- 
tîlnesc ambiții pozitive și se 
ciocnesc ambiții pozitive. Prețul 
pentru a deveni membru al a- 
cestor clase este foarte mare, 
dar elevii îl plătesc cu plăcere.

Participarea în „secret" sau 
publică a numeroși elevi la 
cursurile universitare în facul
tățile dorite. Nerăbdare ? Poa
te. Dar, mai cu seamă, o 
dorință de înțeles la această 
vîrstă, mai precis, o curiozitate 
care-i obligă să-și devanseze o- 
bligațiile. Dacă-și doresc mai 
mult decît le dă școala și pot 
mai mult decît le cere școala — 
de ce i-am opri să se supraso
licite ?

Poză ? Nu, ci o trăire Intensă 
a vîrstei, o voluptate a învăță
turii.

Nu mai putem vorbi în acest 
context despre grupe de întra
jutorare și ajutorul reciproc •— 
tutelă la învățătură. Elevii cu 
care am discutat ne-au răspuns 
tăios : perioada grupelor de în
vățătură este depășită. Ceea ce 
trebuie făcut azi pentru a o- 
bliga mai mult elevii la solicita
rea efortului nu este întrajuto- 

de „situații" variate, imprevizi
bile șj uneori absurde ; în lo
cul narațiunii sau analizei psi
hologice încadrate logic în spa
țiu și timp, apare confesiunea 
directă, bruta, plasată într-un 
timp interior, subiectiv ; în 
locul stilului artistic, șlefuit, 
frumos, apare stilul „neliterar", 
simplu, fără metafore. Nu este 

greu să recunoaștem în această 
literatură a destinelor absurde, 
sub semnul „autenticității", al 
ororii de „literaturizare", influ
ența lui Kafka și a romancieri
lor americani Hemingway, Faul
kner, Dos Passos etc., precum 
și a cinematografiei neorealiste. 
De asemenea, e ușor de bănuit 
suflul înviorător pe care exi
stențialismul l-ar fi putut adu
ce — și parțial l-a adus — în 
proza franceză de după răz
boi. Din păcate însă, realizările 
romancierilor existențialiști nu 
se situează la nivelul veleități
lor teoretice și de multe ori 
personajele nu sînt niște „exis
tențe" tragice în degradarea lor,

CE ESTE DACTILOSCOPIA Șl CARE
SINT APLICAȚIILE El PRACTICE ?

faptei prin compararea aces
tor urme cu impresiunile ri
dicate de la cei bănuiți sau cu 
fișele de evidență păstrate de 
organele miliției. identificai 

rarea — în fapt, alimentarea co
modității — ci să găsim arma 
de luptă împotriva viciului su
perficialității. învățătura nu 
poate accepta compromisuri în
tre efort și pseudo efort.

Fapte, argumente. Iată : ele
vii — mai numeroși ca altădată, 
— știu ce vor mai departe, cu 
mult înainte de a trebui să-și 
hotărască viitorul. Ne-o trădea
ză siguranța cu care ni se vor
bește despre viitoarea profesie 
și despre activitatea pe care o 
vor consacra acesteia. Adică : 
învățătură, mai multă învățătu
ră. învățătură în plus la disci
plinele preferate. Au timp ? Au 
-n-au, își fac, pentru că știu 
ce vor, pentru că vor ceva.

...Atmosfera cancelariei se 
transmite claselor prin antenele 
sale sensibile — profesorii.

Extrașcolarul 
autentic

Și după ce ora de clasă s-a 
sfîrșit și s-a încheiat și activi
tatea școlară de acasă, urmează 
„extrașcolarul". Dorințele pen
tru „extrașcolarul" de anul a- 
cesta, sînt după părerea noas
tră, modeste în sensul cel mai 
bun al cuvîntului. „Extrașcola
rul să fie extrașcolar" — ni s-a 
răspuns. Adică, ceea ce trebuie 
să se facă în timpul liber și nu 
se face la clasă, ceea ce nu este 
didactic, ci complinește didacti
cul cu alte mijloace. Mijloacele 
organizației U.T.C., pentru că 
extrașcolarul aparține mai cu 
seamă organizației U.T.C., este 
patronat de ea.

Tragem o linie și facem un 
sumar total sub răspunsurile la 
întrebarea „Ce ați vrea să se 
repete anul acesta în activita
tea extrașcolară".

Toate inițiativele interesante 
care au prilejuit activități inte
resante „ni s-a răspuns în una
nimitate". Pentru explicații mai 
detaliate. ne reîntoarcem la 
scrisoarea profesoarei Dorina 
Margineanțu. „Sînt pentru o 
activitate creatoare, mereu cu 
iz de prospețime în acest con
text amplu al vieții din socie
tatea noastră, sînt pentru un 
„nou" care venind mereu spre 
marele buchet al activităților 
tradiționale, să fie ca o floare 
proaspătă, delicată, în armonie 
cu întregul. In dorința de a a- 
vea o activitate creatoare bo
gată și de a oferi elevilor ac
țiuni tot mai interesante, cred 
că nu ar trebui să înlocuim u- 
nele forme de activitate din do
rința de a „experimenta" me
reu. Noi nu avem voie să uităm 
că prin școală clădim o temelie 
pentru viață și în fața copiilor 
să venim deci cu lucruri bine 
gîndite, dar să nu fie mereu ne
voie să Ie schimbăm creînd sen
zația unui provizorat".

Gînd la gînd cu elevii. Acti
vitățile trebuie într-adevăr ’ să 
se întîlnească cu interesele lor, 
să fie cît mai durabile și stabi
le în timp.

Se pledează pentru inițiativă, 
singura îndestulătoare să dea 
timpului liber personalitate. Se 
refuză tiparele, șablonul, acțiu
nile făcute de dragul de a le 
face care artificializează această . 
activitate specifică. Timpul li
ber este și așa destul de redus, 
să nu-1 amputăm cu formula- 
ristică și formalism, să-i confe
rim caratele calității și nuanțe
le vîrstei școlare. 

ci ființe umane joase al căror 
comportament ține mai ales de 
domeniul fiziologicului, 
încredere în rațiune și în 
torie, dezabuzat, sceptic, 
mancierul existențialist se pre
ocupă în mod abuziv de zona 
instinctelor.

Dar să dăm cîteva exemple 
de autori și opere reprezentati
ve. Cel mai valoros prozator 
existențialist, singurul la care 
talentul egalează în forță gîn- 
direa sa filozofică e Albert Ca
mus. Filozof, moralist , roman
cier, dramaturg, Camus e 

mai marcantă personalitate a e- 
pocii alături de Sartre. Deși 
„filozofia absurdului", formu
lată de el în eseul „Mitul lui 
Sisif", nu se întîlnește decît 
parțial cu ideile lui Sartre 
(„despărțirea" dintre Camus și 
Sartre care a avut loc după 1951 
a pus în lumină și mai mult 
deosebirile ideologice dintre ei) 
numele celor doi mari intelec
tuali sînt mereu alăturate în 
fruntea curentului existențialist. 
Scrierile lui Camus, „Străinul", 
„Ciuma", „Căderea", opere de 
remarcabil ecou, ocupă un loc 
înalt pe scara valorilor literare 
ale secolului XX. Prin mesajul 
lor ideologic și estetic, ce depă- 

rea persoanelor, datorită ur
melor lăsate de mîinile sau de 
picioarele desculțe ale aces
tora. se poate realiza datorită 

, unicității desenelor papilare, 
■&tît în formele. de detaliu cit 
și în construcția de ansamblu 
a caracteristicilor, precum și 
datorită marii fixități a aces
tor desene, care nu se dis
trug nici după moarte, decît 
prin procesul de putrefacție.

In timp ce organismul unei 
persoane se dezvoltă, se ma
turizează, în timp ce culoarea 
pielii, a părului, expresia fe
ței, trăsăturile și întregul fel 
de a se comporta se schimbă 
odată cu vîrsta. cu evenimen
tele mai importante din via
ța omului, desenul papilar 
păstrează aceeași formă de 
structură, așa cum s-a format 
în perioada intrauterină. în
cercările de a-1 înlătura cu 
mijloace fizice sau chimice 
nu dau decît rezultate tem
porare, el refăcîndu-se de fie
care dată prin însuși procesul 
de regenerare a pielii.

Urmele mîinilor infractoru
lui se formează pe toate obiec
tele cu care acestea vin în 
contact, marea majoritate în
tr-o formă invizibilă cu ochiul 
liber, prin depunerea unui 
strat de sudoare sau grăsime. 
Organele miliției care cerce
tează locul săvîrșirii faptei, 
se orientează, în descoperirea 
acestor urme, atît după obiec
tele care le păstrează în con
diții optime cît, mai ales, după 
drumul ce se presupune că a 
fost parcurs de infractor, prin

In vederea satisfacerii în 
cît mai bune condițiuni a ce» 
rerilor sporite din aceste zile 
pentru uniforme școlare, 
bluze, cămăși, cravate și alte 
articole destinate elevilor au 
fost luate măsuri ca o serie 
de magazine din Capitală și 
din celelalte localități din 
țară să funcționeze și dumi
nică dimineață. în Capitală, 
de pildă, vor fi deschise ma
gazinele „Romarta capiilor". 
„Victoria" și „București" (ra
ioanele confecții pentru co
pii), „Adolescentul", „Doi ie
purași" din str. Lipscani, 
„Așchiuță" din Calea Grivi- 
ței 214, „Vulturul de Mare" 
str. Bărățiej 31, „Favorit" — 
Drumul Taberei și altele.

De asemenea, pentru a veni 
în ajutorul elevilor, marile 
magazine din București au 
pregătit pachete conținînd 
rechizite pentru fiecare clasă 
— care vor fi desfăcute la 
raioanele de papetărie și în 
fața magazinelor. 

gește granițele existențîalismu- | 
lui, ele au cucerit consacrarea | 
mondială, adueîndu-i autorului ’ 
Premiul Nobel.

Și Sartre a fost tentat de ro
man, intenționînd să-și ilustre
ze teoriile literare printr-o o- 
fieră de mari proporții, „Căile 
ibertății". Dai*  și aței, ca și 

în „Greața", scrierea lui de 
debut, fluxul dizertației filozo
fice copleșește substanța vitală 
a cărții, uscînd-o și dîndu-i un 
contur prea didactic.

Un alt nume i-eprezentatțv al 
existențialismului este cel al 
Simonei de Beauvoir, scriitoare 
de talent, prietenă cu Sartre. în 
romanele sale, Simone de Beau
voir oscilează între două moda
lități literare : scrieri de con
fesiune, legate strîns de expe
riența de viață a autoarei („In
vitata", „Memoriile urîei feti 
cuminți" etc) sau alegorii filozo
fice în care teza transpare 
foarte vizibil (Toți oamenii sînt 
muritori). Desigur, mai valo
roase sînt scrierile din prima 
categorie.

Pe lingă aceste personalități 
prestigioase, existențialismul 
francez numără și alți scriitori, 
mai modești, din grupul celor 
atașați revistei sartriene „Les 
Temps Modernes" Colette Au- 
dry, Marguerite Duras, Roger 
Grenier, Jean Cau etc.

Privită în ansamblu, influen
ța existențialismului în litera
tură n-a creat o pleiadă de mari 
romancieri • totuși, ecoul filo
zofiei existențialiste, precum 
și al teoriei literare făcute 
Sartre în jurul romanului, 
prelungit în viața literară 
Franței pînă spre 1950.

încercarea de a reconstitui 
împrejurările concrete în care 
s-a desfășurat activitatea a- 
cestuia. .

înregistrarea fișelor dacti- | 
loscopice se face într-o anu
mită 
teme

ordine, folosindu-se sis- 
diferite, de la țară la 
pe baza unor formule, 
ușurează repartizarea și 
sînt elaborate, 

totalizarea 
dactilare ale 
gete și atunci 
dactilare, fie 
unei formule 
fiecare deget 
mul se numește 

fie prin 
caracteristicilor 

celor zece de
se numesc < 
prin stabilirea 
aparte pentru 

și atunci siste- 
monodacti-

I
I
i

lare. în țara noastră, organi
zarea înregistrării dactilosco- 
pice se face după ambele sis
teme.

Pentru o mai bună organi
zare a evidenței înregistrării 
dactiloscopice, s-a adoptat, de 
unele țări, sistemul fișelor 
perforate, folosite în combi
nație cu evidența diferitelor 
forme de infracțiuni, sau di
ferite sisteme de înregistrare 
dactiloscopică automată, pe 
baza mașinilor electronice de 
calculat, care execută auto
mat toate lucrările legate de 
evidența și identificarea im- 
presiunilor papilare.

Pe lingă organizarea unui 
fișier dactiloscopic operativ, 
o altă problemă care se pune 
este însăși expertiza dactilo
scopică, cu ajutorul căreia, pe 
baza detaliilor caracteristice 
de structură papilară, se iden
tifică persoana care a lăsat 
urmele descoperite.

în acest domeniu, o probi», 
mă actuală, ce se pune pe plan 
internațional, este stabilirea 
unui criteriu mai științific In 
aprecierea numărului minim 
necesar de caracteristici pa
pilare coincidente între urma 
descoperită la locul faptei și 
impresiunile papilare folosite 
ca material comparativ, sta- 
bilindu-se, totodată, și valoa-1 
rea identificatorie diferită a ’ 
acestor caracteristici în func- ■ 
țiune inversă cu frecvența lor. I

i
i

I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

INFORMAȚII.
.. • ___.„.j_____

Cu prilejul împlinirii a 120 de 
ani de la luptele eroice ale pom
pierilor din Dealul Spirii și a zilei 
de 13 septembrie — „Ziua Pom» 
pierilor", vineri dimineața a avut 
loc solemnitatea depunerii de co
roane de flori la Monumentul 
luptătorilor de la 13 septembrie 
1848 din Capitală.

★
Cu același prilej, la centrul de 

experimentări și instrucție al Co? 
mandamentului pompierilor din 
Capitală a avut loc festivitatea de 
închidere a fazei finale a celei 
de a 15-a ediție a concursurilor 
profesionale P.C.I.

★
După-amiază, tovarășii Dumi

tru Popa, Cornel Onescu, însoțiți 
de general-locotenent Pamfil Ta
tu și alți ofițeri superiori din Co? 
mandamentul pompierilor și 
M.A.I. au vizitat Muzeul Pom
pierilor de la Foișorul de foc.

★
Vineri s-au Semnat în Capi

tală un acord comercial pe 
termen lung, un acord de coo. 
perare economică și tehnică; 
un acord de colaborare cultu
rală și științifică între Repu
blica Socialistă România $1 
Republica Africa Centrală. A- 
cordurile au fost semnate din 
partea română de Bujor 
m^'-an. minierul minelor, șe
ful delegației guvernamentale

Al-

Luni, 16 septembrie 1968, 
la ora 19,30 se organizează în 
sala Casei de Cultură a Sec
torului 2 (București), Str. 
M. Eminescu 89 — o seară 
omagială TUDOR MUȘATES- 
CU, la care-și dau concursul: 
Radu Beligan, Alecu Popovici, 
George Sbârcea, G?orge-Șoi- 
mu Plăvănescu. Eugenia Za- 
haria. Victoria Mierlescu, Nel
ly Nicolau, Coca Andronescu, 
Mitzura Arghezi, Ilinca Tomo- 
roveanu, Mariana Mihuț, Dina 
Protopopescu, Carmen Socaciu, 
George Calboreanu, Ștefan 
Ciubotărașu, Florin Piersic, 
Mihai Fotino, George Cozorici, 
Mircea Balaban, Ludovic An
tal, Bogdan Mușatescu.

De asemenea. George Corbii 
și compozitorul Aurel Giro- 
veanu și o formație coregra
fică de la Teatrul de Operă 
și Balet.

Expoziție < 

de inovafii și 

raționalizări 

la Giurgiu

Inovatorii din unitățile e- 
conomice ale județului Ilfov 
și-au dat intilnire, începînd 
cu acest sftrșit de săptămină, 
la casa de cultură din orașul 
Giurgiu. O expoziție cuprin
zând machete, prototipuri, di
ferite grafice oferă vizitatori
lor o imagine largă, complexă 
a direcțiilor în care își ordo
nează preocupările inovatorii 
clin întreprinderile industria^ 
și agricole din județ.

La Schela de extracție Car- 
tojaiu. după cum informează 
un panou, în semestrul I al 
anului au fost înregistrate ra
ționalizai i și invenții asigurînd 
economii de 1 900 000 lei. Se 
află aici expuse un radiator e- 
leetrtc cu agent termic „apă 
caldă" propus de Trustul de 
Construcții București, un 
banc de probat servomecanis- 
me hidrovacuumațice de la 
instalația de frînă a autocami
oanelor (realizat la D.R.T.A.), 
numeroase alte dispozitive, 
instalații, concepute spre a 
mări eficiența economiei.

Expoziția este concepută, 
concomitent cu prezentarea 
activității de inovații, ca mij
loc de propagandă tehnică in 
sprijinul producției.

a Republicii Socialiste Româ
nia, iar din partea Republicii 
Africa Centrală de Louis Ala- 
zoula, ministrul economiei na
ționale, șeful delegației guver
namentale din Republica Afri
ca Centrală.

Acordurile cuprind domenii 
largi de cooperare economică 
și tehnică, mai ales în indus
tria construcțiilor, industriali
zarea lemnului, industria mi
nieră. schimburi de mărfuri 
ce interesează economiile celor 
două țări, precum și schimburi 
culturale și artistice.

★
La invitația Comitetului exe

cutiv al consiliului popular al 
municipiului București, vineri 
seara a sosit în Capitală o de
legație a municipalității din 
Roma, condusă de R’naldo 
Santini, primarul Romei, pen
tru a face o vizită în țara 
noastră.

★
Șeful Reprezentanței perma

nente în România a Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de *ud,  Nguyen 
Duc Van a oferit, vineri seara, 
la restaurantul „Pescăruș" din 
Capitală, un cocteil cu prilejul 
stabilirii îr. Republica Socia
listă România a Reprezentan
ței permanente a Frontului 
Național de Eliberare.
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• Dr. M. STERESCU

Ne vorbesc despre senzaționalele 
rezultate ale prof. GEORGES MATHE
Această știre care ne redă în

crederea în victoria spiritului 
uman asupra acestui crud flagel 
al secolului — cancerul — a 
pornit din laboratoarele Institu
tului de cancerologie și imuno- 
genetică din Villejuif, Franța.

După cum anunță agențiile de 
presă un grup de cercetători sub 
conducerea profesorului Geor
ges Mathe a reușit să obțină re
zultate spectaculoase în tratarea 
a 20 de tineri bolnavi atinși de 
teribila leucemie limfatică in
fantila care a cauzat pînă în 
prezent moartea unui conside
rabil număr de copii. Intr-ade
văr, deși perioada de observație 
ulterioară tratamentului a de
pășit în prezent 1 000 de zile. 12 
din cei 20 de pacienți nu pre
zintă nici un semn de recidivă 
a bolii.

Aceste rezultate obținute de 
medicii francezi sînt cu atît 
mai impresionante cu cît este 
îndeobște cunoscut că tratamen
tul leucemiei se sustrage unor 
procedee clasice cunoscute în te
rapia cancerului cum sînt in
tervenția chirurgicală și radio
terapia. datorită faptului că ce
lulele canceroase nu sînt în a- 
cest caz masate într-o tumoare 
compactă, ci sînt răspîndite în 
întreaga masă sanguină a bol
navului. însăși chimioterapia — 
procedeu prin care medicii de
numesc tratamentul cu diferite 
substanțe chimice care distrug 
selectiv celulele canceroase nu 
oferă decît o amînare a sentin
ței limita de acțiune a substan
țelor cancericide permite supra
viețuirea a aproximativ un mi
liard de celule leucemice. Deși 
aceasta înseamnă o reducere cu 
aproape 99,9% a numărului de 
celule canceroase ale unui bol
nav, totuși, datorită înmulțirii 
rapide a acestora — perioada de 
dublare a numărului lor este de 
patru zile — în scurt timp, boala 
va reveni, necruțătoare. Indife
rent de perfecționările ce se pot 
aduce metodei chimioterapeuli- 
ce, celulele canceiWiase — cît de 
puține ar răm'ie — vor invada 
din nou organismul producînd, 
matematic, moartea bolnavului.

Nu există oare pici o posibili*»  
. țațe d.e salvara -V-AW* ’ *

Cercetările: pftifesdruîui Geor
ges Mathe și ale colaboratorilor 
săi au infirmat acest pronostic 
pesimist. Pentru distrugerea de
finitivă a ..germenilor morții" 
ei au folosit însusi organismul 
bolnavului, elaborînd un nou 
procedeu de tratament al leuce
miei — imunoterapia.

Reacția de autoapărare a or
ganismului față de invazia ce
lulelor canceroase este cunoscu
tă în medicină de mai multă 
vreme. Se considera însă că a- 
ceastă reacție trebuie stimulată 
și pregătită — în cazul leuce
miei — înainte de apariția bolii. 
Prin lucrările sale, prof. Mathe 
a demonstrat însă că acțiunea 
imunologică se produce și dună 
ce boala a apărut.

Pentru a ..stimula" reacția de 
imunizare, cercetătorii francezi 
au folosit inocularea cu celule 
leucemice „străine", produse de 
organismul altor bolnavi sau li
nele substanțe — cum ar fi 
vaccinul antituberculos. xBCG-ul 
— care produc o intensificare a 
producerii de anticorpi de către 
organismul bolnavului — ca în 
cazul reacției de respingere a 
unei grefe donate de un orga
nism străin. Această reacție, a- 
tît de dăunătoare în cazul trans
plantărilor de organe, s-a dove
dit în acest caz salvatoare pen
tru micii bolnavi tratați de pro
fesorul Mathe.

Un ultim obstacol pe care l-a 
întimoinat echioa profesorului 
a fost faptul că această binefă
cătoare acțiune imunologică nu 
se manifestă decît dacă numărul 
celulelor leucemice este scăzut, 
în urma unor îndelungate expe
riențe, medicii francezi au reu
șit să îmbunătățească „perfor

manțele" metodei chimiotera- 
peutice, reducînd limita de per
sistență a celulelor canceroase 
la o sută de mii. în aceste con
diții, prin stimularea reacției 
de imunizare a organismului 
boala a putut fi în sfîrșit învin
să.

Rezultatele au fost concluden

melor de apărare naturală a or
ganismului prin administrarea 
de vaccin antituberculos — 
BCG — și pe „imunizarea" or
ganismului bolnav cu celule leu
cemice provenite de la alt bol
nav.

Este posibil ca introducerea 
celulelor leucemice în organis
mul bolnav, tratat pe de o par
te cu substanțe chimioterapeu- 
tice și „stimulat" pe de altă 
parte cu B.C.G. să constituie. în 
ultima instanță, o vaccinare 
„specifică" în sensul -propriu al 
cuvîntului. dacă luăm în consi
derare noile date acu-mula-te în 
cercetările privind cauza aces
tei boli. Aceste cercetări — din 
care unele au fost realizate în 
institutul nostru sub condu
cerea regretatului profesor Ște
fan S. Nicolau — tind să sus
țină intervenția virusurilor în 
etiologia unor leucemii. în acest 
caz, celulele levucemice folosite 
de profesorul Mathe ar conține 
fie virusul — agentul etiologic

vindecarea uneia dintre cele 
mai grave boli din patologia u- 
mană și animală.

Personal sînt convins că pro
blema cancerului în general va 
fi în scurt timp rezolvată și, 
fără a fi un deformat profesio
nal, sînt sigur că originea lui 
se va dovedi virotică.

La Instituitul Oncologic stăm 
de vorbă cu doctorul Marina 
Sterescu, cercetător științific, 
recent întoarsă din Franța, 
unde a lucrat sub conducerea 
profesorului Mathe la Institutul 
Villejuif.

— Ce impresie v-a lăsat cola
borarea cu echipa de cercetători 
a profesorului Mathe ?

— Am avut ocazia să lucrez 
timp de șașe luni sub îndru
marea prof. Mathe. Ceea ce m-a 
impresionat în mod deosebit a 
fost pasiunea cu care acest va
loros colectiv se dedică muncii 
de cercetare, profunda sa pro
bitate științifică și climatul deo
sebit de propice cercetării care

nul 1958 cînd a reușit să sal
veze cinci atomiști iugoslavi ira- 
diați mortal prin-tr-o spectacu
loasă operație de grefare a mă
duvă osoase. Astăzi el este con
siderat ca cel mai bun specia
list în domeniul chimio - și 
imunoterapiei cancerului. Cer
cetările sale sînt orientate de 
mai multă vreme în domeniul 
tratamentului leucemiei.

Clinica și Institutul său sînt 
excelent utilate și dotate. Aș 
menționa numai „banca" mă
duvă osoasă conservată la 
— 80° C necesară transplantări
lor în cazurile disperate de leu
cemie sau preparatele diferen
țiate de singe („specialități" san
guine deosebite folosite în tra
tamentul bolnavilor) sau, în sfîr
șit, separatorul automat de lim- 
focite obținute prin ultracen- 
trifugare diferențiată, unicul 
exemplar european dintre cele 
patru existente la ora actuală 
în lume. Ceea ce face însă forța 
acestui colectiv de cercetători

0 nouă speranță în lupta împotriva cancerului

IMUNOTERAPIA 
a învins definitiv 
LEUCEMIA ?

te : din cei treizeci de bolnavi 
puși sub observație, zece, care 
au beneficiat numai de un tra
tament chimioterapeutic, au pre
zentat după un timp relativ 
scurt toate simptomele reveni
rii bolii, în vreme ce ceilalți 
douăzeci, cărora li s-a aplicat 
un tratament combinat chimio
terapie, care s-a impus ca o 
leucemice „străine" său admi
nistrarea de vaccin BCG, sau 
chiar ambele procedee. — nu
mai opt au manifestat semne de 
revenire a bolii. Ceilalți doispre
zece pacienți aflați sub obser
vație de peste 1 000 de zile, sint 
în prezent perfect sănătoși și nu 
manifestă semne ale unei posi
bile recidive.

al bolii — fie acidul său nu
cleic — „infravirusul" lui Nico
lau — și care odată introdus în 
organism bolnavului —’re 
de reactivitate imunologi. .nă- 
rită datorită folosirii B.C.G. — 
ar răspunde prin formarea de 
anticorpi specifici. Consecința 
— vindecarea bolii !

domnește în echipa cercetători
lor francezi. întreaga echipă 
este dominată de spiritul stră
lucit al prof. Georges Mathe — 
personalitate care lasă o im
presie deosebită oricui a avut 
prilejul să lucreze împreună cu 
el.

Prof. Georges Mathe a do- 
bîndit o faimă mondială în a-

Succesul înregistrat de imuno- 
terapie, care s-a impus ca o 
armă extrem de eficace în ar
senalul „oamenilor în alb", a 
făcut ca numeroși oameni de 
știință care se preocupă de 
combaterea acestui crud flagel 
să se intereseze de posibilitatea 
extinderii domeniului ei de a- 
plicație și asupra altor forme
canceroase.

Pentru a oferi cîteva din cele 
mai avizate păreri asupra spec
taculoasei realizări a medicilor 
francezi și a perspectivelor care 
se conturează în prezent pentru 
această nouă metodă, ne-am a- 
dresat unor specialiști români 
în această problemă.

La Institutul de Inframicrobio- 
logie „Ștefan S. Nicolau" inter
locutorul nostru este prof. cit. 
N. Cajal, membru corespondent 
al Academiei, directorul Insti
tutului.

— Ce părere aveți despre rea
lizarea cercetătorilor francezi ?

— Am urmărit cu mare in
teres cercetările inițiate de 
prof. Mathe și colaboratorii săi 
de la Institutul de cancerologie 
din Villejuif, colectiv pe care, 
în mare parte, am avut ocazia 
să-1 cunosc personal și pe care 
îl apreciez în mod deosebit. Tra
tamentul preconizat de cercetă
torii francezi în leucemiile a- 
cute limfatice infantile are un 
real fundament științific, bazîn- 
du-se pe stimularea mecanis

— Ce perspective credeți că 
are această metodă ?

— Noua metodă experimen
tată de autorii francezi pe un 
număr restrîns de bolnavi — 
ar putea constitui un punct de 
plecare pentru găsirea unui tra
tament similar și în alte forme 
canceroase. Se deschide astfel 
calea plină de speranță spre

Superinstalații medicale u- 
nice in Europa în clinica 
prof. Mathe : separatorul 
automat pentru obținerea 
de preparate diferențiate 

de singe

este fără doar și poate pasiunea 
cu care se muncește aici. în 
mod deosebit m-a impresionat 
la medicii francezi îmbinarea 
armonioasă între munca de cer
cetare in laborator și activita
tea clinică zilnică. Aș menționa, 
și nu în ultimul rînd, atmosfera 
aș putea spune prietenia care 
îi unește pe colaboratorii prof. 
Georges Mathe.

— Din discuțiile pe care le-ați 
avut cu colegii dv francezi ați 
putut cunoaște concepțiile prof 
Mathe despre noile căi de com
batere a cancerului. Vreți să ne 
vorbiți în cîteva cuvinte despre 
principiile savantului francez ?

— Prof. Mathâ spunea odată 
că fiecare organism sănătos fa
brică permanent, sub influența 
diferiților factori, celule ma
ligne. Așadar, în organismul 
nostru există permanent germe
nul bolii canceroase ! Ceea ce 
face însă ca boala să nu izbuc
nească este reacția imunologică 
a organismului care, prin pro
ducerea de anticorpi, distruge 
imediat aceste „celule rebut", 
net diferențiate chimic de celu
lele normale. Dacă însă în a- 
ceastă luptă la scară microsco
pică intervine un dezechilibru, 
dacă organismul nu mai poate 
distruge la un moment dat a- 
ceste celule, se produce apariția 
cancerului.

Pentru a se obține vindecarea, 
este de părere prof. Mathe, tre
buie refăcut acest echilibru 
pierdut. Aceasta implică, în sta
diul mai avansat al bolii, redu
cerea numărului de celule can
ceroase la un asemenea grad în- 
cît mecanismul imunologic al 
organismului să fie capabil de 
a acționa din nou. Este necesară 
așadar intervenția chirurgicală 
care să îndepărteze masa mare 
a tumorii. Pentru elementele 
restante se aplică apoi radio
terapia. în al treilea rînd, ur-

Microscopul electronic — 
>,numărătorul de particule" 
al cancerologilor moderni

mează chimioterapia care dis
truge celulele răspîndite în or
ganism.

în sfîrșit, prin intervenția i- 
munoterapiei — armă de mare 
finețe — organismul este aju
tat să-și reactiveze mecanismul 
de autoapărare pentru a dis
truge acești „oaspeți nepoftiți" 
ai morții. Prof. Mathe este de 
părere că un cancerolog modern 
trebuie să se comporte ca un co
mandant de trupe care contra
atacă cu toate armele terapeu
tice pe care le are la dispoziție 
pentru a obține vindecarea.

în sfîrșit, despre perspectivele 
aplicării și extinderii imunote
rapiei cancerului în țara noas
tră ne vorbește prof. dr. Octav 
Costăchel, directorul Institutului 
Oncologic.

— în Institutul nostru pro
blema imunoterapiei cancerului 
se studiază în laborator de peste 
10 ani, realizîndu-se un mare 
număr de modele experimen
tale pe animale cu rezultate îm
bucurătoare.

Pe această bază se vor putea 
efectua în curînd încercări de 
imunoterapie în clinica umană, 
evident după ce se vor obține 
repetate și definitive rezultate 
pozitive pe modelele experimen
tale din laborator.

După cum se știe, cancerul are 
două forme de răspîndire în or
ganism : tumoarea compactă și 
celulele izolate. Acestea din 
urmă se răspîndesc în organsim 
pentru a da alte tumori. Dacă 
tumorile compacte pot fi com
bătute actualmente cu mijloace 
suficient de bune — chirurgia, 
radio și chimioterapia — în ca
zul celulelor izolate aceste me
tode clasice sînt complet inefi
ciente. Imunoterapia este che
mată să dea o rezolvare toc
mai acestei probleme, deoarece 
vindecarea cancerului nu se ob
ține decît dacă se distrug nu 
numai tumorile compacte ci și 
celulele izolate, care pot da alte 
tumori prin multiplicare.

De aceea, după părerea mea, 
imunoterapia este metoda de 
viitor în tratamentul acestui 
flagel. Ea reprezintă astăzi prin
cipala direcție de cercetare din 
preocunările clinice și de labo
rator ale Institutului Oncologic.

Bilanțul realizărilor actuale în 
tratamentul cancerului, la care 
recenta contribuție a cercetăto
rilor francezi se adaugă ca o 
incontestabilă si poate decisivă 
victorie, justifică pe deplin, 
după părerea noastră, încrede
rea din ce în ce mai fermă în 
biruința medicinei moderne a- 
supra acestei teribile boli.

Opinii consemnate de

ANTIFASCIST
(60 de ani de la nașterea lui BERNAT ANDREI)
Masele populare au ridicat 

din rindul lor in decursul tim
pului zeci și sute de luptători 
proieminenți care și-au înscris 
cugetarea .și fapta pentru binele 
milioanelor de oameni ai mun
cii. Ne sini cunoscuți eroii, mar
tirii, vitejii poporului român, 
pleiade de neinfricați militanțl 
comuniști pentru înlăturarea 
nedreptății, împilării. înjosirii 
umane etc.

Unul din asemenea luptători 
revoluționari, de la nașterea 
căruia se împlinesc astăzi eSWsi- 
zeci de ani, a fost și Bernat 
Andrei. S-a născut la 15 sep
tembrie 1908. în localitatea 
Sin Paul, din județul de atunci 
Tîrnava. A făcut numai două 
clase de liceu. A întrerupt 
școala dintr-o pricină comună 
celor nevoiași : trebuia să mun
cească pentru a-și cîștiga exis
tența. A intrat ucenic la un a- 
telier de timplârie. Aici a în
ceput să-și pună noi probleme, 
și să le caute răspuns. Răspun
suri a aflat pășind in activitatea 
organizată a Uniunii Tineretu
lui Comunist. La 21 decembrie 
1930. a fost arestat, pentru pri- . 
ma dată ; avea 22 de ani. A pri
mit trei luni închisoare. Au ur
mat alte arestări și evadări. 
Se povestește că o dată, cînd a 
fost arestat în timpul tipăririi 
și răspîndirii de manifeste re
voluționare, dus sub escortă, 
în plină zi, în văzul lumii, s-a 
făcut că se împiedică, a căzut, 
lăsînd să i se împrăștie larg 
teancul de manifeste. A fost bă
tut : „Nu contează că m-au 
schingiuit, bine că muncitorii 
au aflat ce vrea partidul". Era 
vioi si mobil, părea mic Ia stat, 
iar de sub sprîncenele negre, 
stufoase priveau ochii lui seri
oși și pătrunzători.

A lucrat ca secretar al Comi
tetului Central al U.T.C. pînă 
în 1935. cînd a fost din nou 
smuls din rîndul tovarășilor săi, 
și pentru totdeauna. Motivul 
arestării ? Rezultă evident din 
caracterizarea pe care i-a făcut-o 
Siguranța : „Foarte periculos, 
încăpățînat în susținerea ideolo
giei comuniste'*.  La proces a 
fost condamnat la 9 ani și 10 
luni închisoare. Doftana a fost 
pentru Andrei, ca și pentru cei
lalți comuniști și antifasciști, 
nu numai închisoare, ci și un 
nou loc de luptă, e drept, mult 
mai greu de dus. Andrei, în 
rîndurile celorlalți tovarăși a 
rezistat. Cînd în noiembrie 1940 
s-au prăbușit zidurile, de mult 
șubrezite, nu a pierit sub dărâ
mături, a scăpat. A fost însă 
transferat la Caransebeș.

Vremurile s-au făcut tot mal 
rele. Războiul a izbucnit. în 
1942 împreună cu un mare grup 
de deținuți politici din România 
a fost transferat în lagărul de 
la Vapniarka. Aici, pe lingă 
privațiunile și torturile folosite 
în alte lagăre, după cum se 
afirmă în mărturii ale vremii 
si-$i aduc aminte cei care au 
fost acolo, comandamentul fas
cist al lagărului a introdus ali
mentația cu mazăre furajeră, 
ceea ce ducea la paralizarea

deținuților politici și a partiza- 
* nilor sovietici. Un martor ocu- 
; Jar își amintea in 1945 : „Sudați 

în luptă, căliți in greutăți, ho- 
tăriți sa ne apărăm viața, noi 
am reușit să respingem nu un 
singur atac al dușmanului". 
Parca-1 aud și acum pe Bandi 
(cum îi ziceau amical lui Ber
nat) : „Sinlem gata să ne dăm 
viața dacă o va cere cauza. Dar 
nu o vOm da ieftin dușmanului. 
Viața noastră nu ne aparține, 
ea aparține poporului, poporul 
are nevoie de noi, trăim și lup
tăm pentru popor".

Căpeteniile lagărului ÎSau 
izolat pe cei mai activi, anii 
fiind iar transferați. Și așa Ber
nat Andrei ajunge, în toamna 
anului 1943, la închisoarea din 
Rîbnița, nume care te cu
tremură amintindu-ți de ma
sacrul din 17 martie 1944. 
Trebuind să părăsească încă 
o zonă în fața armatelor 
sovietice în plină ofensivă, tru
pele fasciste au hotărîț să scape 
de deținuți : cei aproximativ 
300 de partizani ucrâinieni și 52 
deținuți politici din România, 
după ce închisoarea a fost pre
luată de unitățile hitleriste, au 
fost așezați în celule cu fața la 
perete ; oamenii nu știau de ce; 
a urmat un act criminal : de.ți- 
nuții au fost împușcați pe rînd. 
în .,Scînteia“ din 1945 se re
lata : „Călăii au sosit pe corido
rul nostru. Au început de la un 
capăt al coridorului din partea 
noastră, adică din capătul ju
mătății coridorului ocupat de 
deținuți! din România. Au în
ceput să împuște în camerele cu 
geamurile spre curte. Detună
turile se auzeau regulat..." Au 
scăpat numai cîțiva. Bernat 
Andrei nu. în scrisoarea așter
nută pe o foiță de țigară, cîteva 
zile mai înainte, lăsa (știa 
oare ?) posterității : „Sînt încre
dințat că voi întîmpina cu să
nătate ziua eliberării care se 
apropie. Nouă ne e destul de 
greu. Dar așteptăm viitorul plin 
de speranțe".

C. MOCANU
Academia de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu” 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

VEȘTI DIN INDUSTRIE
Trimul cargou dintr-o nouă 

serie de nave maritime de 4 500 
tone, destinate flotei noastre co
merciale a fost lansat vineri la 
șantierul naval din Galați, cu 10 
zile mai devreme fați de pre
vederi.

Concepută după un proiect 
modernizat realizat la Institutul 
de cercetări și pToieetări nava
le din Galați, această serie de 
nave are îmbunătățiri esențiale 
față de cea anterioară produsă 
în același șantier.

★

La Uzina „Independența" 
din Sibiu s-a dat în exploa

tare un nou pavilion tehnic. 
Situat într-o clădire cu 7 
etaje, el dispune de camere 
spațioase pentru serviciile de 
concepție și proiectarea agre
gatelor, servicii pentru pregă
tirea fabricației.

In spațiul eliberat de ser
viciile care s-au mutat în noul 
pavilion au fost extinse labo
ratoarele uzinale și amenajate 
anexele sociale pentru secto
rul metalurgic.

(Agerpreâ)PETRE JUNIE

în cursul dimineții de ieri Gara 
de Nord a cunoscut din nou o 
animație deosebită. Elevii liceelor 
nr. 28 și nr. 33 se aflau, la o oră 
matinală, pe peroane. Ei formau 
cel de al doilea eșalon care avea 
să pornească spre întreprinderile 
agricole de stat „Mircea Vodă" 
și Fetești. Au fost cîntece și cu
vinte de rămas bun. Au fost cu
vinte cu forță de simbol, hotărîri 
urmate de fapte. Tinerii din lice
ele Capitalei își continuă drumul 
început. Zorii zilei de azi i-au gă
sit mărșăluind prin cîmpurile cu 
porumb, amiaza îi va afla tot a- 
colo Cu amurgul, pe cărarea bunei 
dispoziții, înapoi spre cantona
mente, cu sentimentul datoriei 
împlinite. La aceleași ore, colegii 
lor de la Liceul nr. 32, plecați 
tot ieri, dar pe. șosea, cu autobu
zele, le vor răspunde în cadru! 
unei întreceri de la sine înțelea
să, argumentele lor fiind rezulta
tele obținute în muncă la I.A.S. 
Ciocănești-Ialomița. Acolo sau în 
alte părți, la Bragadiru sau la 
Dudu, băieți și fete dau un sin
gur răspuns chemării care le-a 
fost adresată : „Vom fi totdeauna 
prezenți unde patria ne-o va 
cere".

ÎNTRECEREA CONTINUA

Momentul nu și-a consumat 
încă definitiv dimensiunile ca un 
spectacol care își marchează fi
nalul prin tragerea cortinei. în
tâlnirea între brigadierii tării, cei 
de azi cu cei de acum douăzeci 
de ani și toți la un loc cu condu-

• Elevi ai altor cinci licee din Capitală au plecat pe ogoarele patriei • 3100 de eleve s-au 
adresat organizației U.T.C. a municipiului București exprimîndu-și dorința de-a participa 

Ja strîngerea recoltei

cătorii de partid și de stat po
posiți în mijlocul lor, se prelun
gește, de la o zi la alta, în alte 
forme, mereu într-un alt colț de 
țară. Ea continuă să fie prezentă 
în alte acțiuni de muncă, transmi- 
țînd prin însuflețirea care a cu
prins întregul amfiteatru un spi
rit viu de întrecere celor care au 
preluat deja ștafeta. Cei 60 000 
de elevi și studenți care au în
ceput să pornească spre ogoarele 
țării pentru a ajuta la strîngerea 
recoltelor de toamnă stau drept 
mărturie elocventă a continuării 
firești și necesare a unui gest 
pasionat.

Faptul a fost reliefat și de cei 
prezenți la festivitatea de la Tea

trul de vară „23 August" în urmă 
cu cîteva zile iar cuvintele lor 
constituie cea mai bună garanție 
că așa se va petrece și de acum 
încolo.

— Ceea ce m-a cîștigat de la 
bun început, spunea profesorul 
Dumitru Dumitrescu, comandan
tul brigăzii de irigații de la Bă- 
neasa—Giurgiu, a fost coeziunea 
deplină, manifestată spontan, în
tre elevi total necunoscuți. O le
gătură strînsă care a făcut din în
treaga brigadă un singur tot, 
unit, pe toată perioada de muncă.

Și, ceea ce este mai important, 
spiritul de echipă nu s-a risipit 
odată cu încheierea lucrărilor de 
acolo. La noua clădire a liceului 
din Bolintin-Vale, care va fi gata 
la 1 octombrie, lucrează în fie
care zi cîte 40—50 de elevi dintre 
brigadierii de la Băneasa—-Giur
giu, sub îndrumarea vechiului lor 
comandant.

— Comandantul nostru, tova
rășul profesor Ion Solomon, este 
de la Cîmpulung Muscel, mărtu
riseau elevul Mihai Muscalii și 
alții, foști brigadieri pe șantierul 
autostrăzii București—Pitești, la 
punctul Petrești. Am vrea, pe a- 
ceastă cale să-i aducem mulțumi
rile noastre în numele întregii 
brigăzi. Am vrea să-l mai întîl- 
nim și să mai lucrăm sub con
ducerea dînsului.

Este un avantaj pe care elevii

clasei la care profesorul Solomon 
este diriginte îl au și acum. Clasa 
lui a fost prezentă în întregime 
pe șantier. Acum, parcă îl văd 
din nou, alături de cei ieșiți la 
culesul recoltelor, sau la cine știe 
ce altă acțiune voluntar-patrioti- 
că, adresînd un singur îndemn, 
dar capabil să trezească tone de 
amintiri și tot atîta îndîrjire.

— Hai, băieți, ca la Petrești !
Iar în fruntea brigăzii Ilfov III 

am recunoscut, din felul cum 
vorbeau brigadierii despre el, o 
veche cunoștință : pe Ion Perșoiu, 
cel care în urmă cu douăzeci de 
ani a fost unul din cei 30 000 de 
pe șantierul Bumbești—Livezenî, 
cel care anul trecut a lansat ape
lul unei întîlniri jubiliare și a 
participat zilele trecute la ea, 
dînd raportul cuvenit deoarece 
brigada condusă de el acum, cu 
noii brigadieri, cîștigase locul I 
pe țară.

Așadar, despre foștii brigadieri^ 
răspîndiți acum cîteva luni pe 
șantierele tineretului, vom mai 
auzi vești. Cei care au plecat, la 
rindul lor, pe ogoarele toamnei, 
continuîndu-le efortul și tradiția, 
au început și ei să transmită pri
mele rezultate. Manifestarea jubi
liară din urmă cu cîteva zile n-a 
fost festivitatea de închidere, ci 
un moment de bilanț.

întrecerea continuă.
D. MATALA



PAG. 6 SClNTEIA TINERETULUI

CAPITOLUL XVI
Motto s „La început a fost cuvîntul de onoare"

(Evanghelia după loan)

Veni și iarna cu zile de ger și ninsoare, de lapoviță sau zloată 
sub un aer povîmit și pesimist. în asemenea ceasuri, profesorul 
Katta lucra intens, indiferent la vitregia naturii. în acele luni de 
singurătate spornica, puse la punct una din invențiile sale de ră- 
șunet mondial ; „pat vertical pentru uzul celor ce dorm prin șe
dințe". Era vorba de un dispozitiv de o maximă ingeniozitate : o 
spetează mobilă, adaptabilă ia orice scaun, prevăzută cu o sonerie 
de tipul ceasului deșteptător, declanșîndu-se numai în clipa în 
care adormitul e chemat să aplaude.

In aceeași vreme, Stropha, mistuit de gelozii, umilit de prodi
gioasa activitate a maestrului, nu-și găsea liniștea, hărțuit de ispite 
contrare. Savantul observă frămîntarea discipolului său, dar con
secvent metodei sale pedagogice, întîrzie să-i ceară explicații. Mo
tivul rezervei sale fu nu odată exprimat de Katta într-o formulă 
de o sinteză elocventă : „cînd te frămînți, crești. Vezi cozonacii". 
Și, într-adevăi, încă o dată, principiile profesorului se demonstrară 
sfinte : într-o zi de februarie 
Stropha se mărturisi :

— Maestre, sînt în măsură 
din care nu pot fi clintit.

— Spune, Stropha.
— M-am hotărît : intru în publicistică.
Maestrul, îndeobște e fire sceptică și resemnată, făcu niște ochi 

mari, nedumeriți. După lungi minute de reflecție întrebă :
— Ai vocație, Stropha ?
— Nu știu, nu-mi pun întrebarea, încerc.
— Ai scris ceva ?
— Da, maestre.
— Citește. Te ascult.

SATIRĂ • UMOR «SATIRĂ
I
I
I
I

— data merită să fie reținută —

să vă aduc la cunoștință o decizie

publicistică.

I

KATTA și ale
incepe

asistentului său STROPHA
de AUREL BARANGA

Aventurile profesorului

Gîtuit de o emoție firească, Stropha începu lectura primului său 
articol.

— Ce titlu are ?
— „O problemă".
— S-auzim.
„Problema pe care încercăm s-o dezbatem — citi Stropha, 

departe de a epuiza fondul de idei pe care ne propunem să le 
punem în discuție, ni se paie a fi totuși fundamentală, atît prin 
orizontul pe care sperăm să-1 deschidem, cît și în raport CU O 
seamă de false problemeraflate astăzi în circulație. Dar mai întîi 
să lămurim — și credem că e obligatoriu — diferența dintre O 
problemă falsă și una reală, de vreme ce experiența ne arată că 
frontiera dintre cele două categorii este de foarte multe ori infini
tezimală cu nbputință de sesizat. Și totuși, orice analiză, oricît de 
superficială, ajunge la concluzia că există probleme reale, deși 
aparența pledează pentru contrariu, și probleme false ce pot fi 
luate, cu ușurință, drept reale. Un al doilea aspect pe care îl pu
nem în dezbatere este de metodologie : trebuie să atacăm o pro
blemă frontal, sau e mai profitabil s-o analizăm din unghiuri la
terale ? Credem, și o întreagă literatură de specialitate ne stă 
mărturie, că ambele metode sînt ia fel de valabile, dar cu o con
diție -. ca problema atacată să nu-și schimbe poziția, îneît ceea ce 
ni se pare a fi frontal să nu reprezinte, de fapt, decît o simplă 
latura, în timp ce laturi esențiale sa fie confundate cu esența pro
blemei, cu fundamentele ei. O dată stabilite aceste premise nece
sare. se cuvine să vedem ce problemă încercăm să surprindem, 
fiindcă, în fond, orice problemă merită a fi aprofundată, în orice 
problemă existînd încă atîtea altele neelucidate. Știm, există sufi
ciente spirite mulțumite, care se vor întreba : de ce e necesar să 
ridicăm problema, cînd nimic nu ne obligă la o asemenea ope
rație dificilă ? Răspundem : însăși ridicarea problemei e un act de 
cultură, fiindcă aduce pe ordinea de zi a schimbului de idei, o 
multiplă confruntare de poziții, operație fructuoasă, de imprevi
zibile consecințe Deci, ca să revenim, credem că punerea proble
mei pe agenda unei analize obiective, va constitui, un prilej ca și 
alte probleme, la fel de interesante, să-și găsească o grabnică re
zolvare. Dar și în această direcție — a rezolvării — ținem să ne
delimităm de alte cercetări, anterioare, de piestigiu, bineînțeles 
dar nu întotdeauna la fel de sigure sub raportul eficienței științi
fice. Ce înseamnă să rezolvi o problemă f E suficient să-i epui
zezi aspectele discutabile, pentru că în acest chip, s-o socoți ipso- 
facto, rezolvată ? Nu împărtășim un asemenea punct de vedere. 
Credem, mai degrabă, că o problemă poate fi socotită rezolvată 
atunci cînd toate premisele ei stau sub semnul unei interpretări 
contradictorii. Să ne explicăm. Atît timp cît premisele unei pro
bleme sînt încă incerte, nebuloase, nedescifrate. însăși problema 
se află în stare proteică, de dezvoltare. In schimb premisele defi
nite și încheiate, nu pledează decît pentru un stadiu de deces al 
problemei, de intrare în cavoul gîndirii, de la care nu se mai poate 
aștepta nimic. Se înțelege, deci că problema pe care intenționăm 
s-o dezbatem, neavînd nici premise, de nici o natură, și nici con
cluzii foi mulate în vreun fel, se definește ca o problemă vie, de 
o lierbinte actualitate, poate singura problemă demnă de un in
teres intelectual devotat". Obosit, Stropha tăcu, așteptînd, intimi
dat, părerea și verdictul profesorului Katta. Savantul își șterse cu 
atenție ochelarii aburiți, semn al unei participări afective intense, 
și numai după o lungă reflectare rosti :

— Stropha m-ai emoționat. Cred că ai scris o pagină nemu
ritoare. Și după o altă pauză de gîndire, adaugă, mai mult pentru 
sine, aforismul : „deajuns cu actele, e timpul sa trecem la vorbe".

Stropha lăcrima. Lăcrima mai ales fiindcă presimțea că aventu
rile sale si ale ilustrului profesor Katta se apropiau de...

Sfîrșit

c-ai sosit, căci mai 
avem nițel și 
școala

Mă duc sa-mi 
tanța la „rezistență

— Vă rog ! Despre vacanță 
să discutăm după 1 oc
tombrie !!

i

I
I
I
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Mai stau și eu de vorbă cu ve
cinul de apartament, cu tovarășul 
de lîngă mine la vreo ședință 
plicticoasă, stau de voi vă și cu 
mine uneori, dar niciodată nu am 
stat la taifas cu mîinile sau cu 
picioarele, de pildă. Oricît m-aș 
strădui eu, orice aș face, nu cred 
că piciorul drept sau stîng mi-ar 
putea răspunde ceva. De la un 
oarecare Vasile Secărică am aflat 
că el stă adesea de vorbă cu... 
pantofii. Cred că e nebun sau al
coolic — tot un drac. Și totuși, 
am văzut mai zilele trecute pe un 
oarecare Ilie Țorocopcă, la res
taurantul „Băieții veseli“ (era o 
tristețe acolo...) care stătea de

bilelor, bine că mi-am adus 
aminte.

Aseară, hai... eu eram impon
derabil, dar tu, tu asta din dreap
ta de ce ai lovit pe sora ta : 
dreapta nevesti-mi ? Nu ți-a fost 
rușine ? Păi e ea așa mai mică, 
mai delicată, dar muncește, nu 
stă în buzunar ca tine. Nu te-ai 
mulțumit cu atît și ai lovit-o pes
te față, în spinare, nu ți-ar fi ru
șine". Și dintr-o dată mîna stin
gă se repezi la dreapta și începu 
să-i dea, așa ca să se învețe 
minte. Țorocopcă se opri obosit 
și se uită dușmănos la mîna stin
gă : „Tu dai în ea, tu ? Tu care 
ai intrat în poșeta nevesti-mi

Unde am pus bomba ?

lDesen de CINDREL LUPE

VASILE BĂRAN

PROBELE

M I I N I LE
vorbă cu mîinile. Ilie ăsta are 
vreo 2 metri înălțime, solid cît 
doi de-al de subsemnatul și are 
niște mîini, cu niște mușchi de te 
sperie. După ce a băut vreo 400 
de grame de țuică bătrînă, el îi 
spune țorocopcă, de unde își tra
ge și „numele" a început cearta 
cu mîinile, ceartă care a degene
rat în bătaie. „Ia stați voi aici pe 
masă să stăm de vorbă. Nu vă e 
rușine, nu vă jenați să stați toată 
ziua în buzunare, să nu faceți ni
mic ? Uitați-vă și voi una la alta, 
să vedeți cum arătați. Unde ați 
mai văzut voi mîini ca astea, pu
ternice, frumoase, fără bătături... 
păi da fără bătături, că stați toa
tă ziua în buzunar sau pe pahar. 
Dacă ați fi muncit la zidărie 
știți voi cîte bătrîne ați lua pe 
lună ? Cel puțin 20. Dar nu, vot 
nu ați vrut la zidărie, că de... erau 
cărămizile aspre și vă rodea pie
lea. Ați fost la o fabrică de hîr- 
tie, lucrați la mașina de tocat 
lemnul de brad și... și ce ați fă
cut ? Nu mai știți ? Ați fugit ca 
niște lașe ce sînteți. C'st fri
că, asta e 1 Ce-ați zis vui, dacă 
vine Țorocopcă beat și ne scapă 
în tocătoare... Dacă nu vede ni
meni na transformăm în hîrtie. 
Și dacă ne-am transforma în hîr
tie velină, mai treacă, meargă... 
dar de... fabrica mai producea și 
hîrtie din aceea... sul... perforată 
din loc în loc. Și atunci unde o 
să ajungem noi, așa mîndrețe de 
mîini. Zăuțcă sînteți frumoase...". 
Și Ilie Țorocopcă începu 
sărute pe rînd.

„La lăcătușerie nu v-a 
nit. Păi cum dracu să vă 
nă. Adică voi să vă murdăriți de 
ulei ? Nuuu... Dacă făceați lăcă
tușerie nu luam eu azi chenzină ? 
Ba o luam dar așa... Ah, mizera-

să le

conve- 
convi-

Pentru filmul ,,Pădurea 
fermecată- regizorul avu ne
voie de o fetiță așa și așa, 
cu codițe și ochi sclipitori și 
o găsi într-un orășel și îi 
spuse să vină să dea probe.

Fetița veni.
Dar cum filmul nu se făcu 

imediat fetița veni iarăși la 
probe.

Și veni și a treia oară și a 
patra și a cincea oară și, în 
sfîrșit, cînd totul părea să fi 
fost în ordine iar filmul să 
intre în 
îi spuse 
nimerit

producție regizorul 
că ar fi mult mai 
să dea probe

GH. NEAGU

directorul circu-

prezintă 
circu-

număr 
mă a-

i-ai luat lichidarea ? Tu care ai 
făcut nevăzut Telusul lui Tata 
Mare, tu care... tu, ai ?“. De data 
aceasta dreapta se năpusti asupra 
mîinii stîngi și îi trase un toc de 
bătaie soră cu moartea. După 
vreo oră am plecat acasă, nu 
înainte de a mă uita atent la Țo
rocopcă să vad dacă are cumva 
pe ce să poarte pălăria. Avea.

La un cinematograf 
unde se proiectează 
un film în relief, du
pă un procedeu revo
luționar. Un om se 
apleacă peste foto
liul din fața lui și 
spune:

— Doamnă, pălăria 
dumneavoastră mă 
deranjează... Nu vreți 
s-o scoateți ?

Și o voce îi răspun-

ța publicului, fac un 
salt mortal, îl ratez 
și mor. Pe de o par- 

eu m-am plictisit 
viață. Pe de alta, 
fac beneficiarul

domnule, e imposibil! 
în film...

Vă propun o a- 
tracție extraordinară. 
Puneți un milion pe 
capul soției mele. Eu 
apar pe scenă, în fa-

te, 
de 
vă 
unui spectacol nemai
văzut. Ce spuneți ?

— De... Dar dacă 
publicul te bisează ?

★
Un tip se 

la directorul 
Iui :

— Am un 
formidabil:
runc de la 80 de me
tri înălțime într-o 
sticlă de Coca-cola 
și... intru înăuntru !

— Imposibil! Tre
buie să fie vreun 
truc ?

— Da. e un truc, 
dar rămîne între noi. 
E foarte simplu : pun 
o pîlnie pe sticlă...

Cit de vizibile sînt granițe
le fanteziei sale ! exclamă 
criticul, bolnav de părere de 
rău. E ca și cum l-am vedea 
pe o șosea gonind cu mași
na și, deodată, se oprește în 
fața unei bariere. Și n-o 
poate depăși.

— Ba pot ! se hotărî scrii
torul. Și coborî și dădu la o 
parte bariera si urcă panta 
spre linia ferată vrînd să 
treacă dincolo dar, între 
timp, muri călcat de tren.

Aproape de anul 2 ooo . in 
pădurea de cedri și stejari 
apăru o uriașă reptilă cu 
solzi de fierăstrău înghițind, 
dintr-o dată, cîte o sută de 
arbori.

Și pentru prima oară și-ar 
fi dorit picioare. Dar ei tră
iau ca într-un somn și se 
trezeau gîtuiți de macarale 
și așezați pe benzi de deco- 
jire și trași de clești ~ și-m- 
pinși de maiuri în prăpastia 
metalică a morții.

Și nu se mai auzea decît 
țipătul scurt și cutremură
tor asemenea celui de leo
pard și pe care copacii nu-1 
scot decît o dată în viață.

Eu treceam pe-acola șl 
n-am putut să fac altceva 
decît să iau cu mine un co
pac.

Și numai el i-a putut sal
va pe ceilalți.

Cafeneaua își are stîlpii și 
cariatidele ei umblătoare, 
care-și îndeplinesc respectiva 
funcție cu ora sau cu ziua, 
dar fără plată, 
temporar, pentru 
permanente.

întrucît stîlpul 
mai solidă, cu 
calculată, rămîne să-i facem 
„proiectul" într-un alt ma
terial. urmînd ca astăzi să 
prindem doar profilul enig
matic al unei cariatide.

O precizare pentru defini
rea și identificarea acestei 
piese arhitectonice picată 
de aiurea sau întrupată din 
straturile dense de fum și a- 
buri de cafea, o considerăm 
absolut necesară. Ea nu tre
buie confundată cu gemene
le ei, cafegioaica dezinvoltă, 
fata-oracol ori cu alta.

Cariatida aceasta are în ea 
ceva „straniu" (o crede ea. 
săraca), un „C“ care „sub
jugă" privirile bărbaților si 
„pune benzină pe focul a- 
prins de mîndria altor fe
mei" — după cum se expri
ma o cariatidă veritabilă, cu 
sute de ore vechime în cafe
neaua „Mocca" din Sibiu.

Este destul de înăltuță. 
Cînd intră în cafenea pă
șește ușor, ca 
cu privirea 
pra unui punct ce se de
plasează înaintea ei. Cu miș
cări leneșe, își scoate pache
tul de țigări, apoi, cu un 
gest de cabotină, îl pune pe 
masă. Părul legat în crește
tul capului își răsfrînge fi
rele tutunii în jos într-o 

pieptănătură „șarmantă".

„angajate" 
sezon, sau
are o bază 
construcție

pe ghiață, 
fixată asu-

SEMNE

Desen de G. BADEA

UMOR-UMOR» UMOR

Capul și-1 rotește încet, ca 
pe o mașinărie cu rulmenți 
ruginiți, temîndu-se să nu 
scîrțîie. După ce și l-a întors 
în cele două genuri, descriind 
în total un semicerc. își ale-

arcuiește nervos, semn care 
îi anunță victoria. Cel în
vins, pierdut, cum crede ea, 
este tratat cu cîteva zîmbete 
leșioase, Și experiența conti
nuă cu alt subiect, pînă ce

CARIATIDA 
CAFENELEI

ge „victimele". Dumneaei 
face ..esperențe de psiholo
gie". Cel sortit a fi „desecat" 
(vrea să zică disecat) este 
țintuit de privirile fulguran
te ale acestei Gorgone de ca
fenea. Cînd crede că l-a dat 
gata, își ridică puțin capul, 
iar sprinceana stingă i se

GLUME CU
Șl DESPRE

sosesc doi sau trei dintre 
„flăcăii de companie" ai ca
riatidei. Ii invită discret, cu 
coada ochiului, apoi îi tra
tează cu țigări. Băieții * 
o roagă să servească de 
„din ălea străine".

Cu oarecare greutate, 
gona acceptă. După ce 
înghesuit cei doi sau 
eare să-i aprindă țigara, dom
nia sa îi răsplătește pe rînd, 
suflîndu-le fumul direct 
fată.

— Nu e rea iarba asta 
Necuratului, copii 1 Ba 
chiar de soi !

Fericitul care a servit-o 
Iarba-Necuratului, măgulit 
de la chica leonină pînă la

însă,
la ei.

Gor- 
s-au 
trei

în

a 
e

cu

baza mare a trapezului de la 
pantaloni, începe să aducă 
în discuție „diversele", în 
privința cărora avusese puțin 
mai înainte „contraverse cu 
regații" care îl însoțesc.

Distinsa cariatidă, destin- 
sîndu-și abia perceptibil mîna 
de sfinx afumat îi împacă 
pe toți, „anihilind discutele 
polenice“ (remarca îi apar
ține), în timp ce ei satisfă- 
cuți mai comandă un rînd de 
turcești mari și cîte un co
niac „așijderea".

Cîte o dată, cînd se simte 
mai bine, și asta se întîmplă 
destul de rar, căci sensibila-i 
persoană suferă de „megre- 
nă“, acceptă să le ghicească 
în cafea „copiilor", cum 
alintă

De obicei, însă, clipele 
bere (cîteva ore pe zi) și 
ronțăie tacticos în fumul 
la „Mocca". sub o mască 
misterioasă, ascunzîndu-și 
ignoranta. cînd n-o dă de 
gol (știe ea de ce vorbește 
puțin) și căutînd să fie fati
dică.

Pleacă însoțită de „uce
nici", plictisită de „viața 
asta", afectînd în cîteva -.’or
be schimonosite că se plicti
sește, gîndindu-se că a doua 
zi va fi din nou ia masa de 
lîngă perete. Desene de

DORIN DIMITRIU
MARIN NIȚA

— Gata, ai plecat ? 
•—Nu. am rămas !...

ACTORI xxxxxxxxxxnoooxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DE CIRCULAȚIE

— Te întorci cam tîrziu 
azi, ii spune soția, groparu
lui.

— Nu sînt eu de vină, 
dragă. Am îngropat un ma
re actor și a fost așa de 
multă lume, discursuri, 
plauze și rechemări, 
a trebui
9 ori!

a- 
incit 

să-l dezgrop de

★
O Brigitte Bardot de pe

riferie, sosește acasă nebu
nă de bucurie :

— Gata! Am obținut 
fine un mare rol !

— Ah, da ? Ce rol ?
— Ei bine, iată ! Sînt su

bretă, trebuie să anunț că 
masa e servită, bat la ușă 
și stăpînul 
intra !

în

îmi strigă : Nu

JOCURI • JOCURI • JOCURI

PĂTRAT

★
actor, proaspăt 

încearcă zadarnic
Un tînăr 

angajat 
să se impună criticii și pu
blicului cu mica replică pe 
care o spune : „Mina dum
neavoastră, marchiză, tre
buie să v-o sărut"... Atunci 
are o idee intră în scenă și 
spune:

— Mina dumneavoastră, 
marchiză !...

Apoi, întors către sală, 
face complice cu ochiul și 
adaugă :

— Trebuie să o sărut...

j

ORIZONTAL : 1) Animal... de 
casă — Au scăpat de mînia 
Sfinxului grație lui Oedip (fem.). 
2) Plînge cu lacrimi de... croco
dil — Mese ! 3) Dînsa de colo — 
Semn de maimuță. 4) Ușurare — 
Dorm cu ochii deschiși (dim.). 5) 
Leul din Dolj (pl.) — Ținta u- 
nei zoo-navale (mit.). 6) Etna 
pentru rebusiști 1 — Serenada pe 
zăpadă 1 7) Ține casa în spinare 
— Animalele șahului. 8) Concert 
de baltă. 9) Pui de leu — Șerpii 
vegetali ai junglei. 10) Prefix al 
hărniciei ! — E tot un măgar —• 
Asin I 11) Ceas deșteptător al o- 
rătăniilor — Pretext zoo-poetic 
topîrcenian (pl.).

iubi (arh.). 5) Cață 1 — Plantă 
din țările calde. 6) Duminică fot
balistică — Toc gol! 7) Gura-leu- 
lui (pl.) — Pilulă vînătorească. 8) 
Specie de papagal — Ca un lup 
de mare (pl.). 9) Imprimeu stil 
zebră (fem.). 10) Porumbei călă
tori — Cămilă cu o cocoașă. 11) 
Vechi locuitori de pe meleaguri 
dobrogene — Alergători de la

I VERTICAL: 1) Puricele pla
iului — Nu vede pe unde calcă. 
2) Intîi ele și apoi fanții ’ — 
Rîtul porcului I 3) Prinde șoareci 
—Chelner șef (od.) — E un mare

* bou. 4) Moartea găinilor — A L. ADRIAN

mentală : 2. Stat în S.U.A.; 3. 
Colecție de povestiri din viața 
călugărilor; 4. Peninsulă eu
ropeană ; 5. Fixat prin tarif; 
6. Prietenoși ; 7. Rămîne după 
ploi sau inundații.
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PRÎMIIPIIIE POLIIICII fXIllîM ANIVERSAREA CENTENARULUI
A PARTIDULUI APROBATE FILARMONICII „CEORCE ENESCU“

Am după cum menționam In numerele anterioare ale zia
rului. pe adresa C.C. al P.C.R. continuă să sosească numeroa- 
se scrisori și telegrame purtînd semnătura a diferite cate
gorii de oameni ai muncii, tineri sau vîrstnici, adresate condu
cerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se exprimă adeziunea deplină la politica internă și ex
ternă promovată de patria noastră, Republica Socialistă 
România. Cuvintele pline de căldură, născute din inima sin
ceră a poporului, vin să se adauge laudei cu care țara în
treagă înconjoară și urmează gîndirea înțeleaptă, conducerea 
fermă, calea marxist-leninistă pe care ne călăuzește Partidul 
Comunist Român.

în rindurile care urmează reproducem extrase dimt-un 
mare număr de scrisori și telegrame care poartă semnătu
rile unor Învățători, profesori, educatori și care exprimă 
punctul de vedere al tuturor cadrelor didactice din școlile
și facultățile patriei.

„Cadrele didactice din muni
cipiul Pitești. întrunite cu oca
zia consfătuirilor anuale, se 
spune într-o telegramă, își ex
primă și cu acest prilej adînca 
lor recunoștință și încredere fa
tă de politica internă și exter
nă a Partidului Comunist Ro
mân — conducătorul încercat al 
poporului nostru, față de Comi
tetul său Central în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

însuflețiți de noile măsuri a- 
doptate de conducerea partidu
lui și statului privind dezvolta
rea și perfecționarea continuă a 
învățămîntului în scumpa noas
tră patrie, reafirmăm hotărîrea 
de a munci neobosit pentru tra
ducerea lor în viață, convinși 
S ind că prin aceasta contribuim 
la opera înălțătoare a formării 
omului non. Ia creșterea rolului 
social al școlii, ca principal iz
vor de cultură și factor de civi
lizație.

învățătorii și profesorii muni- 
e'.p'ulni Pitești încearcă un sen
timent de legitimă mîndrie față 
de fermitatea și consecvența cu 
care partidul nostru comunist, 
fidel învățăturii marxist-leni- 
niste. internaționalismului socia
list. adoptă in politica externă 
o nrziție corespunzătoare inte
reselor ratriei noastre, sistemu
lui socialist mondial, mișcării 
comuniste si muncitorești inter- 
na*ioEaIe  tuturor forțelor pro- 
țresfcte și antiimperialiste din 
^^Tot cu prilejul unei consfătu
iri anuale obișnuite, dezbătînd 
sarcinile ce le revin din Direc
tivele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
privind dezvoltarea învățămîn- 
tului în Republica Socialistă 
România. Legea .învățămîn- 
tului și membrii, prezidiului 
consfătuirii cadrelor didactice 
din orașul Botoșani, folosesc

Politica partidului este o sinteză 
* a celor mai înalte idealuri 

ale poporului

prilejul de a se adresa condu
cerii partidului, subliniind prin
tre altele :

„Ne exprimăm din inimă în
treaga noastră adeziune față de 
politica internă și externă a 
P.C.R. și încredințăm Comitetul 
Central și pe dumneavoas
tră scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noi, slujitorii șco
lii din municipiul Botoșani, ală
turi de întregul popor, vom 
sprijini acțiunile întreprinse în 
interesul progresului țării, al 
dezvoltării relațiilor de colabo
rare cu țările socialiste, cu toa
te statele, slujind cauza socialis
mului și păcii în lume".

„Comuniștii, toate cadrele di
dactice din școlile Sectorului 2 
București, subscriu azi cu cel 
mai înalt sentiment de mîndrie 
patriotică la principiile de bază 
ale politicii interne și externe 
ale partidului și statului nostru, 
cuprinse în recentele Documen
te de partid și de stat. în cu
vântările pline de înțelepciune 
ale tovarășului Ceaușescu, se 
spune într-o telegramă sosită 
din CaDitală.

Din întreaga politică a parti
dului nostru, politică ce se ba
zează pe respectarea consecven
tă a independenței și suverani
tății naționale, a egalității de
pline în drepturi, de neamestec 
în treburile interne ale altor 
țări, am desprins hotărîrea, fer
mitatea promovării principiului 
potrivit căruia țările socialiste 
au datoria să-si unească efortu
rile neutru a sluji idealurile co
muniste. să-și întărească necon
tenit cooperarea și alianța pen
tru a grăbi progresul fiecăreia 
dintre ele. pentru a spori pres
tigiul socialismului".

Adresîndu-se C.C al P.C.R., 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. educatoarele. învăță
torii și profesorii din orașul 

Hîrșova, județul Constanța și 
din împrejurimi, participant! la 
Consfătuirile anuale ale cadre
lor didactice scriu : „Sprijinim 
cu toată puterea ființei noastre 
principiile politicii externe a 
partidului nostru, politică ce se 
bazează pe respectarea consec
ventă a independenței și suve
ranității naționale, a egalității 
depline în drepturi, a neameste
cului în treburile interne ale 
altor state și de întrajutorare 
tovărășească".

In același spirit, cadrele di
dactice din municipiul Giurgiu 
și comunele Bâneasa, Daia. Fra- 
rești, Oinacu și Gostinu, întru
nite în Consfătuirea de lucru, 
exprimă cu acest prilej mulțu
miri conducerii partidului și 
guvernului pentru condițiile mi
nunate create dezvoltării și per
fecționării școlii românești ridi
cării învățămîntului pe o treap
tă superioară a culturii și civi
lizației.

„Noi, slujitorii catedrei, scriu 
ei. vom strînge și mai mult rin
durile în jurul partidului, vom 
urma neabătut politica sa inter
nă și externă. Ne angajăm să 
muncim neobosiți pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor izvo- 
rîte din documentele partidului 
cu privire la perfecționarea în
tregii vieți spirituale, vom în
conjura cu grijă și dragoste ti
neretul școlar pentru a transmi
te acestuia cunoștințe temeinice 
necesare formării lui ca viitori 
constructori ai socialismului și 
comunismului".

Emoționante sînt cuvintele de 
angajament cu care personalul 
didactic din școlile sectorului 4 
București își încheie scrisoarea 
adresată în aceste zile conduce
rii nartidului:

„Vom educa tineretul nostru 
în scopul folosirii izvoarelor 
nesecate ale tradiției poporului 
român, să cunoască și să iubeas
că patria noastră socialistă, să 
tragă învățăminte din istoria 
noastră si a lumii întregi, să 
prețuiască avutul obștesc și 
munca depusă de întregul^ po
por pentru sporirea lui. să ur
meze pilda înaintașilor în îndîr- 
jirea cu caTe au apărat liberta
tea si suveranitatea națională.

Asigurăm Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român 
si personal pe dumneavoastră, 
tovarășe secretar „■ general, de 
atașamentul nostru, de țoală 
dragostea tinerelor vlăstare, ce^ 
nc-au fost încredințate spre a 
le modela în spiritul moralei 
comuniste, al patriotismului fier
binte și al internaționalismului" 

surse de neîncredere, la stabilirea 
unor raporturi cu adevărat prie
tenești, cu adevărat comuniste.

Din ele rezultă și voința ne
strămutată a poporului nostru de 
a-și apăra cu orice preț indepen
dența, munca sa pașnică, dedi
cată construirii socialismului.

AUGUSTIN BUZURA 
scriitor — Cluj

;3

(Urmare din pag. l-a)
Pentru merite deosebite 

in activitatea cultural-artis- 
tică, cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la înființare, 
Filarmonica de Stat „Geor
ge Enescu" a fost distinsă 
cu Ordinul „Meritul Cultu
ral" clasa I.

Pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite in 
activitatea muzicală au fost 
distinși cu Ordinul „Meri
tul Cultural" clasa I, a 
Il-a, a IH-a, a IV-a și a V-a 
un număr de peste 400 ar
tiști, dirijori, instrumen
tiști, dirijori, cintăreți 
pictori, scenografi, tehni
cieni, cadre administrative 
de la Filarmonica de Stat 
„George Enescu", Opera 
Română din București, for
mațiile muzicale ale Radio- 
televiziunii, Orchestra Sim
fonică a Cinematografiei, 
Teatrul de operetă din 
București, Teatrul satiric- 
muzical „Constantin Tăna- 
se", de la o serie de insti
tuții artistice din orașele 
Cluj, Iași, Timișoara, Tg. 
Mureș, Brașov, Sibiu, Cra
iova, Bacău, Ploiești, Con
stanța, Arad, Baia Mare, 
Satu-Mare.

In numele celor decorați, 
au luat euvintul, mulțu
mind pentru înaltele dis
tincții acordate, dirijorul 
Mircea Basarab, directorul 
Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu", Nicolae Herlea, 
solist al Operei Române 
din București, regizorul A- 
lexandru Szinberger, direc
torul Operei maghiare din 
Cluj, Lya Hubic, solistă a 
Operei Române din Cluj, 
Franz Xaver Dressier, di
rijor al Corului Bach din 
Sibiu, Sara Trozner, instru
mentiste la Filarmonica din 
Tg. Mureș, și Ion Baciu, di
rijor la Filarmonica dir. 
Iași.

Cei distinși au fost apoi 
călduros felicitați de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Cuvintele rostite de pre
ședintele Consiliului de 
Stat au fost urmărite cu o 
deosebită atenție fiind în
delung aplaudate de oame
nii de artă și cultură pre- 
zenți la solemnitate.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți conducă
tori de partid și de stat s-au 
întreținut apoi cordial cu 
cei decorați.

Cuvîntul tovarășului 
MIRCEA BASARAB

Cu emoția firească a acestor 
momente de nobilă solemni
tate, permiteți—mi tovarășe 
secretar general al Comitetu
lui Central al partidului, pre
ședinte al Consiliului de Stat, 
să dau expresie deplină grati
tudinii și mulțumirilor fier
binți pe care colectivul Filar
monicii „George Enescu" le a- 
dresează partidului, Consiliu
lui de Stat și guvernului pen
tru înalta prețuire acordată 
activității sale.

întemeindu-se pe o tradiție 
care, de astăzi, a devenit se
culară, definindu-se încă de la 
început ca un factor impor
tant în cultivarea artistică a 
poporului român, în slujba 
căreia a fost mereu, înfruntînd 
uneori împrejurări vitrege. Fi
larmonica „George Enescu" 
și-a cîștigat în anii de cons
trucție a socialismului presti
giul cel mai larg și mai te
meinic, atît în țară cît și peste 
hotarele ei. Este un prestigiu 
care vine să confirme — și 
pe acest plan al artei națio
nale interpretative — înțelep
ciunea și eficacitatea politicii 
și îndrumărilor Partidului Co
munist Român în domeniul

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE

Vă rog să-mi dați voie ca, 
atît în numele meu personal 
cît și al colegilor mei de la 
Opera Română, să mulțumesc 
din inimă pentru înaltele cins
tiri cu care am fost onorați.

Ordinele cu care am fost 
distinși astăzi exprimă, o dată 
în plus, grija nedezmințită pe 
care conducerea de partid și 
de stat o arată artei și artiș
tilor, prețuirea și dragostea cu 
care sîntem permanent în con-; 
jurați. Toate acestea constituie 
pentru noi un stimulent pu
ternic spre o neîncetată auto- 
depășire. și dăruire artistică, 
ne dau puteri creatoare, me-

Cuvîntul tovarășului
■>

ALEXANDRU SZINBERGER
Vă rog să-mi permiteți ca, 

în numele artiștilor decorați 
de la Opera maghiară de stat 
din Cluj, să exprim 'ma'dîft8a 
noastră recunoștință pentru 
marea onoare ce ni s-a acor
dat. în aceste momente so
lemne, doresc să transmit con
ducerii noastre de'partid și de 
stat mulțumirile entuziaste ale 
colectivului Operei maghiare 
de stat pentru ajutorul primit 
în cei 20 de ani de activitate, 
ajutor prin care această ins
tituție a devenit un factor ar
tistic demn de mărețele reali
zări din patria n^stră.

Cuvîntul
LYA HUBIC

Cu emoție doresc să-mi ex
prim și eu întreaga gratitu
dine pentru cinstirea de care 
ne bucurăm și să vă încredin
țez, din partea colegilor mei 

culturii, sprijin permanent și 
creator al strădaniilor și nă
zuințelor noastre de perfecțio
nare.

Promovînd și transmițînd 
marelui public valorile muzi
cii românești și ale altor școli 
naționale, avem conștiința că 
aducem o contribuție de preț 
la educarea poporului nostru 
în spiritul înaltelor idealuri 
ale patriei socialiste, ale in
ternaționalismului, ale păcii 
și colaborării între popoarele 
lumii.

Mă folosesc de prilejul a- 
cesta pentru a reînnoi totala 
noastră adeziune la politica 
internă și externă a partidu
lui și statului, pentru a 
vă asigura, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărî
rea noastră de a vă urma e- 
xemplul strălucit, de slujire 
cu demnitate și abnegație a 
patriei, Republica Socialistă 
România. Vom depune toate 
eforturile pentru înălțarea ar
tei interpretative românești 
pe culmile de gîndire și , de 
simțire umană la care viața și 
spiritualitatea contemporană a 
poporului nostru îi dau drep
tul și îi cer să aspire.

HERLEA
reu proaspete, în strădania de 
a reprezenta cu cinste în fața 
publicului românesc și a celui 
de peste hotare arta lirică și 
coregrafică a României socia
liste.

Țin, și cu acest prilej, să 
dau glas sprijinului fierbinte 
de care se bucură în rindurile 
artiștilor, ca și ale întregului 
popor, activitatea și politica 
partidului nostru, atașamentu
lui și recunoștința față de Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român, în frunte cu 
secretarul său general, tova
rășul, Nicolae Ceaușescu.

Strîns unit. în . jurul parti
dului și guvernului, 
nostru colectiv 'dorește să-și 

f.'G manifeste sentimentele de de- 
r - plină aprobare față de înal

tele principii ce călăuzesc par
tidul nostru în întreaga sa po
litică și, totodată, recunoștința 
pentru grija și sprijinul de 
care ne-am bucurat perma
nent. Colectivul nostru, iubite 
tovarășe CeaUșescu, vă dorește, 
prin această solie, multă, mul
tă sănătate și noi succese în 
munca dv. spre binele patriei 
noastre dragi, spre, binele nos
tru, al tuturor.

tovarășei

de la Opera Română din Cluj, 
care își va sărbători anul vi
itor semicentenarul, de între
gul nostru devotament, de dra
gostea de care se bucură par

tidul în rîndul slujitorilor ar
iei..

Noi, artiștii, prin arta noas
tră, ne străduim să exprimăm 
sentimentele oamenilor. Dar 
oamenii știu să-și exprime și 
ei în mod direct, sentimen
tele și sperăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că v-ați putut 
convinge prin primirea pe 
care v-au făcut-o oamenii 
muncii lă Cluj, români, ma

Cuvîntul tovarășului 

FRANZ XAVER DRESSLER
în aceste momente emoțio

nante țin să mulțumesc condu
cerii de partid și de stat, dv. 
personal, stimate tovarășe 
Ceaușescu, pentru cinstea cit 
care mă onorați, văzînd în a- 
ceasta încă un semn al pre
țuirii pe care o acordați dez
voltării artelor în patria noas
tră. Voi folosi acest prilej ca 
să-mi exprim recunoștința pen
tru condițiile . .excepționale 
care ne sînt asigurâte acum*  
nouă, oamenilor de artă. Po
litica internă și externă a Ro
mâniei socialiste îmi umple 
sufletul de bucurie și de nă
dejde. De fiecare ■ dată, în-, 
toreîndu-mă din turneele or
ganizate peste hotare, aștep
tam cu nerăbdare să-mi revăd

Cuvîntul tovarășului 

ION BACIU
în „numele colegilor mei din 

orașul Iași,, care au fost dis
tinși astăzi cu înalte ordine și 
medalii, permiteți-mi, tovarășe 
Ceaușescu, să vă mulțumesc 
din suflet. Aceste distincții 
oglindesc aprecierea muncii 
noastre, a activității artistice, 
care s-a desfășurat în acești 
ani în condiții din cele mai 
bune datorită grijii perma
nente pentru condițiile noastre 
de creație și de viață.

Ca și antevorb'4—"ii mei, fo-

Cuvîntul
SARA TROZNER

Sînt- adine mișcată de 
înalta apreciere pe care parti- 
-dul și guvernul nostru o a- 
cordă muncii depuse de noi în 
domeniul cultural-artistic.

Procesul construiri-.socialis
mului în.patria noastră»feste 
•un proces ce- se desfășoară în 
domeniul economic, social-po- 
litic și cultural, un proces ce 
presupune din partea conduce
rii partidului și statuluj. nos
tru o activitate complexă de 
îndrumare. Cu atît mai mult 
trebuie să mulțumesc pentru 
faptul că partidul se preocupă 
în mod atît de intens de mun
ca fiecăruia dintre noi, care 
constituie o părticică infimă 
a mqncil prin care întregul 
nostru popor asigură ridicarea 
patriei pe culmi tot mai 
înalte de progres și bunăstare.

In această țară trăim și lu
crăm români, maghiari, ger
mani și alte naționalități, în
tr-o deplină unitate frățească, 

ghiari, germani și de alte na
ționalități, de sinceritatea șl 
căldura manifestărilor de ata
șament și admirație față de 
partid și de conducătorii săi 
în frunte cu dv., față de po
litica partidului și guvernului 
nostru.

Cu căldura acestor senti
mente, încă o dată, vă muL- 
țumim din toată inima.

locurile mele de activitate din 
patrie, să tntîlnesc oamenii 
care îmi sînt cei mal apropi- 
ați și împreună cu care am 
trăit și muncit o viață, avînd 
acum satisfacția împlinirii 
năzuințelor noastre.

Ca cetățean al României, ar
tist de naționalitate germană, 
mă angajez ca și de acum 
înainte să-mi închin întreaga 
.pțtfere de. muncă țării.. ,npas- 
tre, pe care o iubim și o slu
jim. Vă mulțumesc, încă o dată 
și promit să-mi consacru în
treaga activitate, din domeniul 
artei, poporului, ce-mi aduce, 
prin festivitatea de astăzi, un 
omagiu pe care-1 primesc cu 
sfială.

losesc acest prilej pentru a 
reînnoi expresia aprobării to
tale pe care o împărtășim față 
de pozițiile principale și de 
întreaga activitate a partidu
lui .nostru. Vă asigurăm că, 
întoreîndu-ne la noi acasă, nu 
ne vom precupeți eforturile 
pentru a traduce în viață poli
tica înțeleaptă, profund patri
otică a partidului, de ridicare 
a condițiilor de viață a oame
nilor muncii, din țara noastră 
pe culmile cele mai înalte ale 
culturii și civilizației.

tovarășei

cu toții avînd același scop-: 
înflorirea patriei noastre cor- 
mune. Țin să folosesc această 
ocazie pentru a mulțumi parti
dului pentru „grija pe care o a- 
.cordă ca fiecare om, indife
rent de naționalitate, să-s,i 
poată afirma posibilitățile și 
aptitudinile creatoare.

împreună cu toți cei ce fău
resc socialismul, și eu perso
nal doresc să-mi exprim a- 
deziunea sinceră, fără rezerve, 
la politica Partidului Comu
nist Român, cît și hotărîrea 
fermă de a înfăptui această 
politică.

îmi iau angajamentul ca, în 
continuare, folosind toate po
sibilitățile, să depun eforturi 
pentru ca să contribui la e- 
ducarea unor cadre de nă
dejde care să ridice prestigiul 
artei românești, să. contribui 
la înflorirea artei și culturii în 
patria noastră.

Politica partidului este o sin
teză a celor mai înalte idealuri 
ale poporului. Simțul uman al 
prieteniei și respectului față de 
alte popoare, realismul, rațiunea, 
dreptatea și umanismul — iată 
politica noastră, iată de ce a- 
tunci cînd auzeam cuvintele se
cretarului general, simțeam ca 
oricare alt cetățean al acestor 
străbune pămînturi — sînt sigur 
— că ne auzeam inima vorbind. 
Știu că întotdeauna, indiferent 
de dificultăți, adevărul și rațiu
nea au învins, că libertatea și 
demnitatea nu pot fi niciodată 
ciuntite, îngenunchiâte, că direc
ția dezvoltării omenirii este cea

INTÎLNIRE LA C.C.
AL P.C. R.

Vineri la prînz, tovarășul Mi- 
hă: Dalea, secretar al C. C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul 
A. K. Gopalan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
India (M), care, la invitația C.C.

SOSIREA MINISTRULUI 
DE EXTERNE AL BELGIEI

La invitația ministrului a- 
f aceri lor externe al Republicii 
Socialiste România. Corneliu 
Mâr.escu. adresată în numele 
guvernului român, vineri seara 
a sosit în Capitală ministrul 
afacerilor externe al Belgiei, 
Pierre Harmel. cu soția, care 
va face o vizită oficială în 
țara noastră.

Ministrul belgian este înso
țit de Etienne Davignon. șeful 
de cabinet al ministrului. Lou
is Colot. ambasador. însărcinat 
cu problemele păcii și dezar
mării în M.A.E.. și Philippe de 
Schoutheete. șeful serviciului 
de presă din M.A.E. 

indicată de coloana marelui nos
tru Brâncuși. Tocmai de aceea 
am împărtășit, ca întregul nostru 
popor, poziția înțeleaptă, cu ade
vărat marxist-leninistă a partidu
lui nostru, care și-a găsit totala 
consfințire în Declarația adop
tată de M.A.N., declarație care 
reafirmă principiile care stau la 
baza relațiilor României cu cele
lalte țări : internaționalismul pro
letar, respectarea independenței 
și suveranității, al egalității în 
drepturi, neamestecul în treburile 
interne și întrajutorarea tovără
șească. Numai aplicarea lor poa
te să ducă la eliminarea oricărei 

al P.C.R., a făcut o vizită în Ro
mânia. A participat tov. Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
cu soția, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului, Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul Româ
niei numit în Belgia, Ștefan 
Milcu, președintele Grupului 
parlamentar român pentru re
lații de prietenie România— 
Belgia, de funcționari superiori 
în M.A.E.

Erau prezenți Jan Adriaen- 
ssen, ambasadorul Belgiei la 
București, și membri ai amba
sadei.

RALIUL

BALCANIC
Vineri dimineața, în piața 

Scînteii din Capitală s-a dat 
Startul în cea de-a IV-a ediție 
a Raliului Balcanic. La compe
tiție, care anul acesta este or
ganizată de A.C.R., participă 
concurenți din Iugoslavia. Bul
garia, Turcia și România. Tra
seul, în lungime de circa 2 000 
km., va avea 9 probe speciale 
de viteză în coastă la Oituz, 
Hula-Mediaș, Corund, Bogata, 
Pîriul Rece, Poiana Brașov,

0 NOUĂ ETAPĂ A GAZDELOR
Etapa de mîine, completă, are 

loc în condițiile unei atmosfere 
de efervescență fotbalistică : un 
număr de echipe românești au de
butat, sau urmează să intre în 
competițiile europene caracteri
zate printr-o confruntare de forțe 
de prim rang. Dacă totuși Rapi
dul, prin victoria asupra echipei 
iugoslave O.F.K. Beograd (C.O.T.) 
ne-a produs — accentăm numai 
ca rezultat și nu ca joc — o fe
ricire de un ceas măcar, echipa 
reprezentativă de tineret a țării, 
care se intitulează atît de împă
unat „echipa speranțelor", ne-a 
făcut să visăm urît după fiecare 
eșec pe care l-a avut la Salonic, 
unde s-a desfășurat prima ediție 
a Balcaniadei de fotbal. Așa cum 
se știe, de altfel, din 4 echipe 
competitoare, a noastră a ocupat 
locul 4. Ultimul. A fost învinsă 
în două meciuri cu scorul de 
4—1. Niciuna din circumstanțele 
la care apelează antrenorii și con
ducătorii lotului deplasat nu-și

Dealul Negru. Cheia și Pădu- 
chiosu. Primul concurent este 
așteptat să sosească din raliu 
sîmbătă la ora 18,53, în același 
loc de unde s-a dat startul com
petiției. Duminică dimineața în- 
cepînd de la ora 10 urmează a 
se desfășura pe pista noului ae
roport Otopeni o probă de viteză 
în circuit care contează în cla
sament. In deschidere se va dis
puta un concurs de carting pen
tru tineret. 

fondează argumentele pe un su
port temeinic. „Sîntem ultimii 
dar am jucat frumos; s-a spus 
că am fost echipa cea mai teh
nică. Și, pe deasupra, am lăsat o 
bună impresie disciplinară". Pe 
cine poate să-l înduioșeze, să-1 
satisfacă un asemenea argument? 
Din ceea ce scriau ziarele gre
cești (în acea perioadă mă aflam

AVANCRONICA
la Atena, la jocurile balcanice de 
atletism), n-am reținut asemenea 
aprecieri. Dimpotrivă. Despre ju
cătorii noștri s-a spus că erau cu 
o clasă inferioară adversarilor, 
echipa fiind lipsită de omogeni
tate, de idei tactice și de energia 
și forța necesară pentru a rezista 
90 de minute de joc. Nu e lipsit 
de semnificație că în două parti
de, cea cu echipele Bulgariei și 

Turciei la pauză rezultatele erau 
1—1 și 1—0 ! Aceasta nu poate 
reflecta decît o extrem de slabă 
pregătire. Nu-i vorbă că nici an
trenorii nu puteau face minuni cu 
oamenii care li s-au pus la dispo
ziție de către cluburi, dintre care 
mulți figurau ca rezerve. Ceea 
ce mi se pare mai grav și de ne
înțeles este faptul că această corn- 

petiție din capul locului a fost 
privată cu o anume reticență de 
către însuși, forul nostru de spe
cialitate

Revenind la etapa de mîine tre
buie să ne afirmăm speranța — 
și dorim aceasta — că va fi una 
dintre cele mai reușite. Ne gîn- 
dim la spectacol, la eficacitatea 
înaintărilor, la ținuta sportivă a 
fotbaliștilor. Derbiul etapei fără 

îndoială îl constituie meciul 
Steaua—„U“-Cluj. Prima echipă 
simte greu apăsînd pe umeri res
ponsabilitatea reabilitării în fața 
spectatorilor bucureșteni iar par
tenera ei de joc, pusă întotdeau
na pe fapte mari și pe surprize 
cînd vine în Capitală — nu oda
tă a întors publicul de partea ei 
— trebuie să confirme ascensiu
nea și poziția de lider. Un alt 
argument ar fi și faptul că 
miercuri, Steaua,, debutează în 
„C.C.E." și trebuie să marcheze 
un plus de formă iar „adversa
rul Teașcă" susține colocviu cu 
elevii, săi, pe care, cum le stă bi
ne universitarilor, vrea să-1 trea
că cu „magna cum laudae".

Rapid, cu un moral refăcut, se 
prezintă favorită în întîlnirea cu 
Vagonul. Astăzi va intra Taman- 
go — mai are o etapă — dar su
porterii Grantului, atît de năpă- 
stuiți în acest sezon, se pare că 
vor avea totuși o altă mare sur
priză : apariția în linia ofensivă 
a lui Pavlovici. Se duc tratative 
asidui și fortiiite pentru rezolva
rea . cazului. Apoi, cu revenirea 
și a lui Răducanu pe baricadă 
s-ar putea ca epoca ghinioanelor 
pentru Rapid, a zilelor negre, să 
ia sfîrșit. Tot astăzi, joacă și di- 
namoviștii bucureșteni la Bacău 
cu.a colegii lor. Ei au miercuri 
la Gyor un țneci greu în cadrul 
„Cupei cupelor", și, devansînd 
etapa cu o zi, speră într-o reface
re plenară a forțelor. Un meci, 
deci, în familie. De fapt, băcău
anii, dacă se gîndesc bine au de 
luat o revanșă : singura echipă 
care i-a învins acasă în sezonul 
trecut este Dinamo-București. îh 
celelalte partide o misiune grea 
are Farul la Pitești. Apoi, Pe
trolul la Craiova, Jiul la Iași. Pro
gresul la Crișul și A.S.A. la Arad 
— partide în care primii favoriți 
sînt cei ai casei. Dar cum în fot
bal se produc cele mai multe mi
nuni...

V. CĂBULBA

DE TREI ORI LA PODEA
ÎN 2 MINUTE

Peste 10 000 de spectatori 
au urmărit la Copenhaga me
ciul profesionist de box pentru 
titlul european la cat. semi
grea dintre deținătorul centu- ‘ 
rii Lothar Stengel (R. F. a 
Germaniei) și Tom Bogs (Da
nemarca). Spre surprinderea 
generală Bogs a repurtat vic
toria prin KO în primă repri
ză devenind campion al Eu
ropei. în decurs de 2 minute, - 
Stengel a fost expediat de trei 
ori la podea.

M VRY R ÂND 
SE RETRAGE

Cunoscuta atletă engleză, 
Mary Rand, campioană olim- 
pică la Tokio în proba de să- 
ritură în lungime, a anunțat . 
ieri că-se retrage, definitiv din 
activitatea competițională, fi- 
ind suferindă. Rând urma să 
participe la J.O. în proba de 
80 m garduri, însă nefiind 
refăcută complet, de pe urma 
accidentului suferit la ■ tendo- 
rîul lui . Achilles, a renunțat 
definitiv la atletism. Mary 
Rand £sțe în vîrsta de 28 de 
ani. Ea se va deplasa Ia Ciu
dad de Mexico în calitate de 
comentatoare, a secției de sport 
a B.B.C.

Pronosticul ziarului nostru 

pentru concursul Pronosport 

nr. 37, etapa din 15 sept. 1968

F. C. Argeș—Farul 1
U.T. Arad-A.S.A. Tg. Mureș 1 
Crișul—Progresul 1
Polit. Iași—Jiul X
„U“ Craiova—Petrolul 1
Steaua—„U" Cluj X
Ceahlăul—Polit. Galați X
Gloria Bîrlad—Metrom 1
C.F.R. Pașcani—Electronica 1
Progr. Brăila—Chimia Sv. X ț ,
Poiit. Timiș—C.F.R. Timiș. 2—
Medicina Cluj—C.F.R. Cluj 1—
Gaz Metan—C.F.R. Arad 1—•



Convorbiri economice
româno mexicane

CIUDAD DE MEXICO 13 — 
Trimisul special Agerpres — Va- 
sile Oros transmite : în cadrul vi
zitei pe care o 
Mexic delegația 
lă română, în

întreprinde în 
guvernamenta- 
ziua de 

septembrie a avut loc sub 
piciile Băncii naționale de co
merț exterior, o întîlnire 
reprezentanți ai ministerelor 
de externe, industrie și co
merț, finanțe și credit public, ai 
patrimoniului național, precum și 
ai altor instituții centrale. Din 
partea română au participat 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
șeful delegației, Grigore Bărgăoa- 
nu, vice-președinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și

12 
aus-

cu

Doua
inter
viuri

cooperare economică și tehnică, 
alți membri și experți ai delega
ției. Au fost examinate, pe grupe 
de lucru posibilitățile concrete 
privind promovarea și dezvolta
rea schimburilor comerciale, a 
cooperării economice și tehnice 
în diferite domenii, precum și 
colaborarea în sectorul financiar- 
bancar între România și Mexic. 
In același sens, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comer
țului exterior, împreună cu Ion 
Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, au purtat convorbiri cu 
subsecretarul de stat pentru a- 
gricultură, ing. Ricardo Acosta și 
cu conducători ai Asociației mi
nerilor. în aceeași zi, șeful delega
ției române, Gheorghe Rădulescu, 
însoțit de Ion Mineu, adjunct 
al ministrului minelor, au avut o 
convorbire cu Manuel Franco 
Lopez, ministrul patrimoniului 
național, care, cu acest prilej, a 
manifestat interes pentru princi
piile de cooperare economică și 
tehnică promovate de România 
în relațiile internaționale.

Insulele Mauritius : Strada centrală a orașului Curepipe

1SE*  1

Vizita delegației române
in R. P. D Coreeană

13 (Agerpres) în 
și 12 septembrie

PHENIAN 
zilele de 11' 
delegația guvernamentală ro-

Lucrările Adunării 
Naționale a 

R. S. Cehoslovace

Din ziarul vest german 
BILD AM SONNTAG aflăm 
că un grup de foști merce
nari albi din Congo conduși 
de faimosul Siegfried Muller 
este în curs de a-și găsi un 
nou „plasament". într-un in
terviu acordat unui reporter 
al amintitului cotidian, maio
rul mercenar a precizat că a 
primit „oferte serioase și 
foarte precise" de la Salis
bury și că nu are îndoieli că 
în cel mult cîteva săptămîni 
va putea să semneze „un 
angajament formal" și să-și 
înceapă „activitatea" în Rho
desia de sud, oferindu-și 
„substanțiale experiențe mi
litare". *

Cum arată experiența mi
litară a Iui Siegfried Muller 
am putut afla mai demult 
din detaliile oferite cu multă 
dezinvoltură de acest aven
turier asasin reporterului re
vistei hamburgheze DER 
STERN (iunie 1966). Cităm 
doar un fragment din con
vorbirea Iui Muller cu repor
terul lui ”
produsă, 
pe larg,

„Ucid 
șamentul 
Congo peste 3000 ide negri 
...Eu personal simt o plăcere 
deosebită și o satisfacție ade
vărată numai atunci cînd în
fig baioneta în burta unui 
adversar. împușcarea nu mă 
pasionează, revolverul nu-1 
folosesc decît în cazuri rare".

L-am citat pe Muller pen- 
trucă destăinuirile lui ni se 
par a fi foarte potrivite pen
tru ilustrarea unui alt inter
viu. E vorba de un interviu 
acordat corespondentului zi
arului THE GUARDIAN de 
noul patron în 
al experimentatului 
— prim minstrul 
desian Ian Smith.

„E adevărat — 
Smith — că foarte 
aruncă oprobiul. Nu ne pu
tem totuși plînge că nu avem 
înțelegerea multor prieteni. 
Multe conștiințe sînt alături 
de noi".

Premierul rasist de la Sa
lisbury a omis să 'dea vreun 
amănunt mai precis despre 
„conștiințele” care se solida
rizează cu regimul sud-rho- 
desian. El ar fi putut, oricum, 
să-l numească pe Siegfried 
Muller printre cele mai de 
frunte „conștiințe” care se 
află alături de regimul său 
anacronic.

DER STERN (re
de altfel, pe atunci 
și în ziarul nostru): 
pentru bani. Deta- 

meu a omorît în

perspectivă 
Muller 

sud-rho-

a arătat 
mulți ne

EM. RUCĂR

„Ziua României" la 
tirgul de la Lausanne

GENEVA 13 Corespondentul Agerpres, H. Liman, tran
smite : Vineri dimineața a avut loc la Tirgul de la Lausanne 
— „Comptoir Suisse” — festivitatea „Zilei României”, sub 
patronajul ambasadorului român in Elveția, Ion Georgescu.
Au luat parte Octavian Gro

za, ministrul energiei electri
ce, Dumitru Simulescu, vice
președinte al UCECOM, H. 
Zambeti, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț a României, 
Pier Micheli, secretarul gene
ral al Departamentului politic 
federal, L. Jotterand, președin
tele Marelui Consiliu al canto
nului Vaud, G. A. Chevallaz, 
primarul1 orașului Lausanne, 
R. Villard, vicepreședintele gu
vernului cantonului Vaud și 
șeful departamentului militar, 
doamna A. Dutoit, președinta 
Consiliului Comunal Lausa
nne, R. Stadler, președintele 
de onoare al Tîrgului de la 
Lausanne și alte persoane din 
conducerea Tîrgului,

Seara, ambasadorul Româ
niei în Elveția, Ion Georgescu 
a oferit un dineu.

Cu acest prilej la Palatul 
Beaulieu din Lausenne a avut 
loc o adunare.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, președintele tîrgului, E. 
Faillettaz, și-a exprimat bucu
ria de a găzdui România ca 
oaspete de onoare. El a subli
niat că, în anii de după 1945, 
România „a realizat o mutație 
prodigioasă, trecînd de la o 
economie esențialmente agra
ră, la o economie industrială. 
Eforturile depuse cu răbdare, 
adesea în condiții dificile, tre
zesc respectul și admirația", a 
spus în încheiere vorbitorul.

mână, condusă de tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
care participă la manifestațiile 
prilejuite de a XX-a aniver
sare a întemeierii Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
a vizitat obiective industriale 
din orașele Ciongin și Ciuîl.

La mitingul oamenilor mun
cii din orașul Ciongin delegația 
guvernamentală română a fost 
salutată de Kim Nam Ghiu, 
președintele comitetului orășe
nesc.

în cuvîntarea de răspuns, 
tovarășul Emil Drăgănescu a 
mulțumit pentru primirea 
călduroasă care s-a făcut dele
gației române și a adresat fe
licitări și urări de noi succese 
în îndeplinirea planului de 
șapte ani, colectivelor combi
natului siderurgic și fabricii 
de fibre sintetice pe care le-a 
vizitat.

în orașele Ciongin și Ciuîl, 
delegația guvernamentală ro
mână a fost însoțită de Săk 
San, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea.

PRAGA 13 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția C.T.K., 
în sala spaniolă a Hradului din 
Praga au început lucrările celei 
de-a 26-a sesiuni a Adunării Na
ționale a R. S. Cehoslovace.

La lucrările sesiunii participă 
președintele Ludvik Svoboda, A. 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C., O. Cernik, președintele 
guvernului, reprezentanți ai or
ganelor de stat, invitați oficiali 
și reprezentanți ai oamenilor 
muncii.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
sesiunii se află, potrivit hotărîrii 
prezidiului Adunării Naționale, 
declarația guvernului în legătură 
cu situația actuală și măsurile 
imediate. Deputății vor examina 
proiectul de lege cu privire la 
cîteva măsuri temporare pentru 
întărirea ordinii publice, proiectul 
de lege cu privire la cîteva mă
suri temporare în domeniul pre
sei și al altor mijloace de infor
mare, proiectul Prezidiului Adu
nării Naționale în legătură cu le
gea privind Frontul Național și 
altele.

La primul punct de pe ordi
nea de zi a sesiunii Adunării 
Naționale, președintele guver

nului O. Cernik, a dat citire de
clarației guvernului R. S. Ceho
slovace cu privire la situația 
creată și la măsurile imediate.

La dezbaterile, în legătură cu 
această declarație, au luat cu
vîntul președintele Ludvik Svo
boda, J. Smrkovsky. pre
ședintele Adunării Naționale, 
F. Barbirek vicepreședinte al 
Consiliului național slovac.

Deputății au adoptat în una
nimitate o hotărîre în legătură 
cu declarația prezentată de O. 
Cernik în care se arată că ți- 
nînd seama de situația exis
tentă Adunarea Națională 
consideră necesar să legifereze 
programul guvernului apro
bat de ea la 3 mai a.c.

Adunarea Națională exprimă 
încredere guvernului republicii 
și sprijin în realizarea pro
gramului său. In legătură cu a- 
ceasta, ea face apel la toți ce
tățenii republicii să îndepli
nească disciplinat legile și ho- 
tărîrile și să contribuie con
știent la consolidarea situației 
politice, la realizarea progra
mului guvernamental și la dez
voltarea societății socialiste în 
Cehoslovacia.

in urma puternicului cutremur care a zguduit recent Iranul, 
printre miile de victime s-au găsit și numeroși copii. Alții, 
ca fetița din imaginea de mai sus, își caută în zadar părinții 

rămași sub dărîmături

Reforme în

învățămintul

italian

Problemele Africii
Deschiderea conferinței 0. U. A. 

la nivel înalt

Plenara C. C. al

Guvernul italian a aprobat 
joi seara un program de re
forme în învățămintul supe
rior. Se preconizează măsuri 
care să permită o participare 
mai mare a studenților Ja 
administrarea facultăților, 
interzicerea ocupării simulta
ne a unor posturi universi
tare și a unor funcții parla
mentare sau guvernamentale, 
revizuirea regulamentelor de 
concurs pentru ocuparea pos
turilor universitare. „Aceasta 
nu este marea reformă des
pre care se vorbește de mulți 
ani, ci doar soluții pentru cele 
mai urgente probleme", pre
cizează un comunicat al 
vemului.

Incidente

la Tokio

gu-

din Albania
TIRANA 13 (Agerpres). — 

Agenția A.T.A. anunță că la 
Tirana a avut loc o plenară a 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, în cadrul căreia En
ver Hodja, prim-secretar al 
C.C. al P.M.A. a prezentat un 
raport „Cu privire la actuala 
situație internațională, îndeo
sebi după evenimentele din 
R. S. Cehoslovacă", De aseme
nea, Mehmet Shehu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.A., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Alba
nia, a prezentat raportul „Cu 
privire la atitudinea R. P. Al
bania față de Tratatul de la 
Varșovia". Plenara 
P.M.A. a recomandat 
rea sesiunii Adunării 
a R. P. Albania.

întrunită în zilele
13 septembrie, Adunarea Popu
lară a R. P. Albania după ce 
a ascultat și dezbătut raportul 
prezentat de Mehmet Shehu, a 
hotărît retragerea R. P. Alba
nia din Tratatul de la Varșo
via.

Peste 5 000 de studenți 
japonezi, au demonstrat vi
neri pe străzile Tokio-ului, 
cerînd, după cum re
latează corespondentul agen
ției ASSOCIATED PRESS, 
^democratizarea universită
ții". împotriva demonstranți
lor au fost mobilizate puter
nice forțe polițienești. Apro
ximativ 150 de tineri au fost 
arestați.

CONFERINȚA STATELOR

NEPOSESOARE DE
ARME NUCLEARE

C.C. al 
convoca- 
Populare

de 12 și

IN CONTINUAREA discu- 
generale a conferinței sta- 

nu-
ției _ ___ , _
telor neposesoare de arme 
cleare au luat cuvîntul vineri 
delegații Finlandei, Argentinei, 
Indiei, Israelului, și Zambiei. 
în cuvîniările lor vorbitorii 
s-au referit printre altele, ia 
încetarea cursei înarmărilor nu
cleare pentru dezarmarea gene
rală și totală, la interzicerea to
tală a experiențelor atomice, la 
folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice și la problema 
garanțiilor.

Cea de-a 5-a conferință a șefi
lor de state și de guverne ai țări
lor membre ale O.U.A. s-a 
deschis vineri seara la Palatul 
Națiunilor de la Club 
des Pins, de lîngă Alger. 
Ședința inaugurală a fost pre
zidată de Joseph Mobutu, preșe
dintele Republicii Congo (Kin
shasa) și președinte al preceden
tei conferințe O.U.A. la nivel 
înalt.

Cu acest prilej, Houari Boume- 
diene, președintele Consiliului 
revoluției din Algeria a rostit un 
amplu discurs și a subliniat im
portanța actualei conferințe 
O.U.A. la nivel înalt, urînd apoi 
deplin succes lucrărilor șefilor 
de state și de guverne africani — 
întruniți la Alger.

ALGER 13. — Corespondentul 
Agerpres, C. BENGA, transmi
te : începută la 4 septembrie, 
cea de-a 11-a sesiune a Consi
liului ministerial O.U.A. și-a 
încheiat lucrările la Palatul 
Națiunilor de la Club des Pins, 
după ce a dezbătut principalele 
probleme care preocupă conti
nentul african. întreaga activi
tate desfășurată atît în ședințe
le plenare cît și în comisiile de
semnate de conferință a fost 
sintetizată într-un ansamblu de 
proiecte și rezoluții aprobate 
de plenul conferinței. într-unul 
din aceste proiecte de rezoluție 
sînt abordate problemele terito
riilor africane aflate încă sub 
dominația colonială portugheză. 
Se cere în mod expres grupului 
african de pe lîngă Organizația 
Națiunilor Unite să acționeze în 
așa fel îneît sancțiunile prevă
zute în capitolul 7 al Cartei 
O.N.U. să fie puse în aplicare 
împotriva Portugaliei. în pro
iect se apreciază în mod deose
bit succesele obținute de mișcă
rile de eliberare în lupta arma
tă împotriva colonialiștilor și 
rasiștilor.

Alt proiect de rezoluție adop
tat de Consiliul ministerial se

referă la teritoriul Namibiei (A- 
frica de sud-vest). în proiectul 
propus în această problemă se 
reafirmă sprijinul total și ne
condiționat acordat de popoare
le Africii populației oprimate 
din Namibia, condamnînd re
gimul rasist din R.S.A. pentru 
refuzul de a aplica rezoluțiile 
O.N.U. prin care s-a retras gu
vernului sud-african mandatul 
asupra acestui teritoriu.

Un alt proiect de rezoluție 
condamnă discriminarea rasială 
și politica de apartheid, decla- 
rînd anul 1969 ca an de luptă 
împotriva rasismului. Problema 
rhodesiană face obiectul unui 
alt proiect de rezoluție în care 
sînt condamnate acțiunile ' mi
norității rasiste de la Salisbury, 
vinovată de crima de genocid 
împotriva poporului Zimbabwe. 
Se subliniază, totodată, alianța 
existentă între guvernele sud- 
african și portughez pentru spri
jinirea regimului lui Ian Smith. 
In proiect se reafirmă necesita
tea urgentă ca toate țările sa 
rupă relațiile economice sau de 
altă natură cu Rhodesia.

Consiliul Ministerial al O.U.A. 
a adoptat și alte proiecte de re
zoluție. Unul din ele recoman
dă conferinței șefilor de state și 
de guverne să ceară mișcărilor 
de eliberare recunoscute de 
O.U.A. să formeze un front co
mun în vederea intensificării 
luptei împotriva forțelor colo
nialiste. în același proiect de 
rezoluție se stipulează recoman
darea ca orice agresiune din 
partea regimurilor rasiste și co
lonialiste din Africa de sud și 
Rhodesia împotriva unui stat 
membru al O.U.A. să fie consi
derată drept o agresiune împo
triva tuturor statelor membre 
ale O.U.A. Seria proiectelor de 
rezoluții cuprinde probleme cu 
privire la funcționarea comite
tului eliberării, chestiuni admi
nistrative, financiare și institu
ționale care toate vor fi supu
se spre ratificare conferinței la 
nivel înalt.

60 DE
DOSARE 
Șl UN 
SCANDAL

Trei ziare din Saigon au 
fost, pe neașteptate, suspen- 
date. Trei ziare a căror loia
litate față de Washington nu 
este pusă la îndoială (printre 
ele — ,Saigon Post" despre 
care unii pretind că ar fi cel 
mai citit de către militarii 
americani din Vietnamul de 
sud) și care, în materie de 
politică internă, dovedesc 
totdeauna o cumințenie apre
ciată de generalii — miniștri. 
Și, totuși, cele trei ziare s-au 
văzut silite să-și înceteze 
apariția pentru cîteva zile 
(mă gîndesc, mai ales, la 
dezolarea militarilor ameri
cani lipsiți de hrana lor spi
rituală !) 
Sursa neplăcerilor a reprezen
tat-o telegrama transmisă de 
o agenție de presă americană 
pe care imprudenții redac
tori saigonezi au reprodus-o 
fără să se gîndească la con
secințe (sau, poate, inpruden- 
ța a fost calculată). Informa
ția, succintă, pomenea despre 
60 dosare referitoare Ia afa
cerile prea puțin curate ale 
unor înalte personalități din 
sferele conducătoare ale Sai- 
gonului. Dosarele cu pricina 
ar fi trecut din mîinile pre
mierului în cele ale președin
telui Thieu. Informația a pro
dus scandal. Prima măsură : 
suspendarea celor trei ziare. 
Președinția a publicat o dez
mințire și a calificat știrea 
„pură invenție". Oficialită
țile guvernului au procedat 
la fel.

Dacă luăm în considerare 
unele „amănunte" s-ar părea 
că informația n-a apărut da
torită unei simple neglijențe. „ 
Majoritatea celor 60 de dosar^ 
se referă la persoane despres
oare un cotidian parizian afir
ma că „aparțin clientelei poli
tice a generalului Ky". Fostul 
premier împins pe linie mo
artă, într-o funcție oarecum 
protocolară, a reacționat pro
babil cu violență și, pentru a 
aplana scandalul, Thieu a or
donat sancționarea celor trei 
ziare.

Dar numai după două — 
trei zile ministrul care cu 
tonul de indignare din dez
mințirea oficială, anunțase 
sancțiunea, a făcut cunoscut 
— cu un aer senin — că zi
arele în cauză au fost absol
vite de pedeapsă. Jocul de-a 
sancțiunile are darul să do
vedească, încă o dată, că în 
culisele saigoneze hărțuielile 
continuă și că Ky a înceta * k 
de a mai fi atotputernic...'*  L

Printr-o coincidență (stra
nie coincidență) în aceeași zi 
s-a aflat că încă trei șefi de 
provincie au fost înlăturați 
pentru corupție iar doi din 
ei vor ajunge chiar în fața 
justiției. Cu cei trei numărul 
șefilor de provincii concedi- 
ați în ultimele trei luni s-a 
ridicat la 20 (dintr-un total 
de 43). Nu cumva sînt și ei 
oamenii lui Ky ? Căci dacă 
este vorba de extirpat corup
ția, funcționarii mai mari și 
mai mici ai Saigonului ar 
trebui, cu toții, să ia drumul 
pușcăriilor.

E. O.

„Omul și mediul înconjurătorii

jp eHs o n jc rt
• LA 12 SEPTEMBRIE pri

mul ministru al Ceylonului, 
Dudley Senanayake, a primit pe 
ambasadorul Repablicii Socia
liste România în Ceylon, Aurel 
Ardeleanu. întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Ambasadorul român a avut 
de asemenea, întrevederi cu 
miniștrii ceylonnezi ai comer
țului și industriei.

• ÎNCĂ 6 AVIOANE AME

RICANE DOBORÎTE
• AGENȚIA V.N.A. transmi- 

te că în ultimele zile forțele ar
matei populare din provincia 
Quang Binh și Vinh Linh au 
doborît 6 avioane americane, 
numărul total al avioanelor 
S.U.A. doborîte deasupra terito
riului Vietnamului de nord se 
ridică astfel la 3 151.

• JUDECĂTORUL William 
Douglas de la Curtea Supremă 
a Statelor Unite a hotărît să a- 
mîne temporar plecarea unui 
grup de 113 rezerviști spre Viet
namul de sud care au declarat 
că ei au fost încorporați ilegal. 
Săptămîna trecută, cei 113 re
zerviști au prezentat un apel la 
hotărîrea de încorporare care a 
fost însă respins de președintele 
Curții Supreme Earl Warren.

Se consideră că acțiunea lor 
judiciară este prima de acest 
fel intentată împotriva legii din 
1966, pe baza căreia președintele 
Johnson poate mobiliza rezer
viștii fără o declarație de război 
sau de urgență pe scară națio
nală.

Din 1966 pînă în prezent au 
fost mobilizați pe baza acestei 
legi peste 38 000 de rezerviști.

• LA 13 SEPTEMBRIE*  Leo
nid Brejnev, Andrei Kirilenko 
Alexei Kosîghin, Kivil Mazurov 
și alți conducători sovietici au 
vizitat expoziția industrială ita

liană deschisă recent la Mos
cova.

• INAUGURAREA SATULUI

OLIMPIC
• ÎN PREZENȚA președinte

lui Mexicului Gustavo Diaz Or
daz- ieri a -fost inaugurat la 
Ciudad de Mexico, satul olim
pic unde vor fi găzduiți cei 
7 000 de sportivi participant la 
cea de a 19-a ediție a Jocurilor 
olimpice.

• JAMES Elbert Singleton, a 
41-a persoană din lume, supusă, 
la 5 septembrie, unei operații 
de transplantare a inimii, a în
cetat din viată vineri la spita
lul din Houston (Texas). Un 
purtător de cuvînt al spitalului 
a declarat că decesul s-a dato
rat unui stop cardiac.

Turneul artiștilor clujeni 

în R.P. Ungară s-a încheiat
BUDAPESTA — Corespon

dentul Agerpres, AI. Pintea tran
smite : Vineri seara o dată cu 
spectacolul „Tragedia omului" 
prezentat pe scena Teatrului din 
Debrecen, colectivul Teatrului 
maghiar din Cluj și-a încheiat 
turneul de mai multe zile pe care 
l-a întreprins în Republica Popu
lară Ungară.

Artiștii clujeni au prezentat iu
bitorilor de teatru din Buda
pesta și Debrecen mai multe spec
tacole cu piesele „Viforul" de 
Barbu Ștefănescu Delavrancea, 
„Moartea unui artist" de Horia 
Lovinescu, și „Tragedia omului" 
de Imre Madach. Turneul care 
s-a desfășurat în cadrul planului

de colaborare culturală dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară — a 
prilejuit publicului amator de 
teatru din cele două orașe cunoș
tința cu arta teatrală din Româ
nia în general și în special, cu 
activitatea teatrului maghiar din 
Cluj, activitate care ilustrează 
pregnant grija statului român pen
tru dezvoltarea și înflorirea artei 
și culturii minorităților naționale.

Cele șase spectacole prezentate 
de artiștii clujeni la care au a- 
sistat aproximativ 4 500 de spec
tatori au constituit un mare și de 
prestigiu succes.

Ce efecte va avea 
scăderea permanentă 
a procentului de oxi
gen în atmosferă, în 
condițiile vieții mo
derne ? Preocuparea 
față de consecințele 
poluării atmosferei a 
ocupat un loc impor
tant la Tecenta Confe
rință internațională 
„Omul și mediul în
conjurător", organizată 
la Paris de UNESCO. 
Raportul prezentat de 
vicepreședintele Uniu
nii internaționale pen
tru conservarea natu
rii, Frazer Darling,, a 
cuprins un avertisment 
direct : „A trecut tim
pul cînd se putea con
sidera că zonele indus
triale sînt zona cu at
mosfera populată unde 
îți cîștigi existența, 
dar unde nu trebuie 
să locuiești. Astăzi o- 
mul a poluat atmosfera 
întregii noastre plane
te".

Iată un exemplu, 
care arată ce grad a- 
tinge poluarea mediu
lui înconjurător : can
titățile de insecticide, 
ca DDT, care sînt răs- 
pindite în fiecare an 
pe diferite suprafețe 
de pămînt pe lîngă 
combaterea dăunători
lor — au și un efect 
negativ. Oamenii de 
știință au descoperit 
urme de insecticide la 
focile din Antarctica. 
Ținînd seama că prac
tic la mii de kilometri 
de locul respectiv nu

au fost răspîndite in
secticide, oamenii de 
știință au ajuns la 
concluzia că focile au 
tnîncat pești migratori 
care, la rîndul lor, au 
absorbit insecticide în 
apropierea coastelor 
toarte îndepărtate.

Daca în țările mai 
dezvoltate folosirea in
secticidelor se face ra
țional și se caută ca a- 
ceastă armă „cu tăiș

și zeci de mii de tone 
de petrol, ar ii fost 
încărcat . cu produse 
chimice, în special ier- 
bicide, atunci ar fi 
dispărut orice viețui
toare din Canalul Mî- 
necii timp de mai 
mulți ani.

S-a dezbătut, de a- 
semenea, problema 
scurgerii hidrocarburi
lor și detergenților în 
ape curgătoare, ceriu-

• Focile din Antarctica și... 
insecticidele

0 Dacă „Torrey Canyon" trans
porta produse chimice...

dublu" — cum au fost 
denumite la conferința 
de la Paris — să aibă 
numai efecte pozitive, 
este deosebit de im
portant ca și în țările 
în curs de dezvoltare, 
pe măsura moderniză
rii agriculturii să se 
aibă în vedere și pri
mejdia reală a folosi
rii insecticidelor. S-a 
menționat și o pri
mejdie ipotetică: dacă, 
de pildă, petrolierul 
,,Torrey Canyon" care 
a eșuat anul trecut in 
preajma coastelor bri
tanice, răspîndind zeci

du-se ca sa se ia 
măsuri pentru res
pectarea întru totul 
i anumitor norme. 
3 discuție intere
santă s-a purtat în le
gătură cu oxigenul, 
care după cum se știe 
este produs de plante
le de pe Pămînt ; or, 
distrugerea neraționa- 
lă a pădurilor, precum 
și sporirea permanentă 
a motoarelor care con
sumă oxigen ridică o 
problemă gravă în 
viitor. S-a calculat că 
un avion care traver
sează Oceanul Atlan
tic consumă 35 de tone

din ceea ce era denu
mit odinioară „gazul 
vital". Se impune deci 
precauție în distruge
rea fondului forestier 
și reînnoirea lui siste
matică. Totodată, creș
terea cantității de gaz 
carbonic în atmosferă
— paralel cu scăderea 
oxigenului — ar deter
mina o creștere a ab
sorbției căldurii Soare
lui în aer. Tempera
tura aerului ar crește

— bine înțeles în de
curs de cîteva secole
— ceea ce ar provoca 
topirea calotelor pola
re și, în consecință, 
ar fi inundate multe o- 
rașe falnice ale lumii. 
De aceea, oamenii de 
știință au atras atenția 
asupra necesității de 
a ține seama de echili
brul din natură.

Oamenii de știință 
întruniți sub egida 
UNESCO nu au preco
nizat în nici un caz 
„reîntoarcerea la natu
ră", ceea ce ar fi fost 
imposibil, ci au studiat 
posibilitățile de menți
nere științifică a echi
librului în natură și 
au cerut ca acțiunile 
să se desfășoare în- 
tr-un mod controlat. 
Aceasta este calea pen
tru a împiedica po
luarea dincolo de li
mită a mediului încon
jurător.
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