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Intilnirea tovarășului->

Nicolae Ceaușescu
cu delegația P.C. din Norvegia

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, împreună cu 
tovarășii Gheorghe Stoica, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, și Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-au 
întîlnit miercuri cu delegația 
Partidului Comunist din Nor
vegia, formată din tovarășii 
Reidar Larsen, președinte al 
Partidului, Just Lippe, secre
tar al Comitetului Central, și 
Kurt Mortensen, membru al 
C.C. al P.C. din Norvegia.

A participat tovarășa Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

în timpul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă cal
dă, tovărășească, au fost abor

date probleme privind dez
voltarea în continuare a 
relațiilor de prietenie și co
laborare statornicite între 
Partidul Comunist Român și 
P.C. din Norvegia, precum și 
unele probleme de interes 
reciproc. Cu acest prilej, s-a 
subliniat necesitatea de a se 
acționa în continuare pentru 
afirmarea deplină în raportu
rile dintre partide a princi
piilor egalității în drepturi, 
independenței și neamestecu
lui în treburile interne, de a 
se milita pentru unitatea miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor 
forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste, în lupta pentru cauza 
păcii, democrației și socialis
mului.

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceausescu->

a domnului Fodebo Keita, secretar 
de stat pentru economia rurală 

și artizanat din Republica Guineea
Miercuri după-amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit pe 
domnul Fodebo Keita, secre
tar de stat pentru economia 
rurală și artizanat din Repu
blica Guineea, care face o vi
zită în țara noastră.

A participat tovarășul Ale
xandru Albescu, adjunct al

ministrului comerțului exteri
or.

Cu acest prilej au fost evo
cate relațiile trainice, de pri
etenie și colaborare, statorni
cite între cele două țări și 
popoare, exprimîndu-se dorin
ța comună de a le dezvolta 
în continuare, în interesul re
ciproc, al cauzei păcii și pro
gresului social în lume.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă cordială, priete
nească.

ti n® i* e*t o lui Cu planul pe 9 luni îndeplinit
îl

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Planul producției globale și marfă al întreprinderilor din 
județul Suceava a fost îndeplinit, în primele trimestre ale 
anului cu G zile înainte de termen. După estimările Direcției 
județene de statistică, pînă Ia sfîrșitul lunii se va realiza 
o producție peste plan în valoare de 68 milioane lei.
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LABORATOR

Fiecare profesiune își are far
mecul ei. Nu totdeauna ne ale
gem profesiunea cunoscîndu-i 
„poezia", și nu totdeauna imagi
nea pe care ne-o facem despre 
profesiunea aleasă este în acord 
cu realitatea. Cercetările psiho
logice referitoare la această ale
gere au arătat necesitatea de a 
nu o lăsa la voia întîmplării și 
a subiectivității neinformate. 
Pretutindeni se preconizează și 
se pun în practică măsuri de 
orientare profesională, se cîntă-

și în povestirile științifico-fan- 
tastice, elemente de orientare — 
nu totdeauna competente, ade
seori însă hotărîtoare. Pentru 
că o informare obiectivă, pentru 
a fi eficace — în sensul pe ca- 
re-1 discutăm — nu trebuie să 
fie rece. Arta mobilizează entu- 
ziasmele tinerești. De exemplu, 
autorul acestor rînduri a fost 
influențat cîndva de lectura ro
manului „Martin Arrowsmith1' al 
lui Sinclair Lewis, care i-a re
levat măreția carierei de cerce
tător științific în domeniul me
dicinii ; cînd s-a înscris pentru 
concursul de admitere la Facul
tatea de medicină, visa să de
vină bacteriolog, ca și eroul a- 
celui roman. Ca student, însă, 
în contact cu diferitele specia
lități medicale, și-a revizuit in
tențiile de cîteva ori. A fost un 
timp anatomopatolog, intrînd în
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Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
Tovarășului N. V. PODGORN1I 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului A. N. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
MOSCOVA

ORIZONTUL INTIM
AL SPECIALITĂȚII

Conf. univ. dr. docent 
VICTOR SĂHLEANU

resc aptitudinile cu înclinațiile, 
se examinează nu numai un a- 
numit nivel de cunoștințe, ci și 
structura fizică și mentală. Dar 
— după părerea noastră — se 
face încă prea puțin pentru a 
irezenta tineretului ce înseam- 
ă realmente o profesiune sau 

alta ; adesea, în locul unei infor
mări obiective și multilaterale, 
g.ăsJm. °. descriere propagandis
tică limitată la laturile aducă
toare de satisfacții sau de avan
taje.

Adolescentul poate găsi în li
teratura epică, în biografii și 
autobiografii, în cinematografie

PENTRU
CITITORII
NOȘTRI

TINERI
Șl TINERE!

" REÎNNOIȚf VĂ ABONA-
MENTELE LA „SCÎNTEIA 

TINERETULUI'
în mod EXCEPȚIONAL, 

penfru luna octombrie, 
mirea abonamentelor 
„Scînteia tineretului" 
prelungit cu o zi.

— La sate, oficiile 
primesc abonamente 
tâzi, 26 septembrie.

— La orașe, 
P.T.T.R. primesc abonamente 
la „Scînteia tineretului" și 
mîine, 27 septembrie, iar în 
municipiul București pînă în 
ziua de 28 septembrie.

P|a

s-a

P.T.T.R.
și as-

oficiile

Ore de școală in cîmpie
V A I
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FRUNZĂ DE VIȚĂ
INSCRIPȚIE PE O

această specialitate mai mult 
printr-un concurs de împrejurări 
decît printr-o stăruință dinami
zată de interes științific ; însă a 
descoperit pe parcurs poezia a- 
cestei specialități. Au trecut 
ani, și cînd, la maturitate, auto
rul a adus unele contribuții în 
biologia cantitativă, și-a adus 
aminte de alt personaj al ace
luiași roman, care insista asu
pra necesității introducerii ma
tematicii în cercetarea medica-
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Le-am descoperit de departe siluetele pe fondul închis al so
lului proaspăt răscolit, atins de ploaie. Din apropiere ne-a fost 
mai ușor să le urmărim activitatea. Pe întinderea tarlalei coșu
rile se mișca de-a lungul rîndurilor, recoltînd cartofii adunați de 
cei doi elevi care alcătuiesc tandemul. Aici, la mai puțin de 20 
de kilometri de Fălticeni, ferma din Comîrzani beneficiază în a- 
ceste zile de ajutorul elevilor din clasele a X-a și a Xl-a de la 
liceele din Drăgușeni și Boroaia. Ii privim aplecați asupra cui-

U. NEAGU

Toată noaptea s-au zbătut în geam ciocîrliile. Crengile au ră
suflat ușurate de sîngcle verii amestecat cu gutuile din ferestre. 
Cineva a dat drumul Ic. sacul cu cînturi. E iremediabil toamna. In 
podgoriile Vrancei sentimentul acesta are un plus de intensitate, 
capătă o dimensiune nouă prin neașezatul cîntec al strugurilor. 
Cînt în vii, cînt în teascuri și crame, cînt pe vrana puterilor largi 
de orgă ale buiiilor. E un cîntec puternic îmbărbătător și înalt,

T. OANCEA 
I. ANDREIȚA

PATRIOTISMUL - conștiința de sine a unui popor
Pentru noi, consumatorii 

bunurilor materiale de toate 
felurile, obiectele au sau nu au 
însemnătate. Stabilim uneori 
legături tainice cu un lucru 
care ne aparține, o minge, o 
bicicletă sau un automobil, îi 
oferim, cu generozitate, un loc 
anume în universul nostru lăun
tric conform unui limbaj perso
nal, unui cod de relații sufle
tești pe care-1 stabilim cu 
lumea materială. Și de ce să n-o 
spunem, ne amintim rareori de 
cei care, de drept și de fapt, au 
dat naștere unui obiect, cei 
care l-au gîndit, l-au purtat în 
mîini, detaliu cu detaliu, cu 
mult înainte de a intra în 
posesia noastră. Căci fiecare 
produs, fiecare lucru care al
cătuiește viata noastră cotidi
ană, parcurge un îndelung și 
frămîntat drum al mîinilor, 
culege, insesizabil, sudoarea 
unor palme, îngîndurarea unor 
frunți, atentia încordată a unor 
priviri și poate mîngîierea 
nostalgică a unei despărțiri.

Nu e un romantism desuet 
această refacere afectivă a 
drumului unui obiect de la 
producător spre cel care-1 va 
folosi. La uzina de autocamioane 
din Brașov, la serviciul recep
ție lucra un tînăr care mi-a 
mărturisit odată, puțin stinghe
rit de naivitatea preocupării lui,

cum boteza cu nume umane 
fiecare autocamion care ieșea 
pe poarta uzinei, imaginîndu-și 
o clipă, drumurile pe care le va 
înghiți mașina, destinul ~ ei în- 
tr-o parte sau alta a țării, pe 
un meridian sau altul al 
globului. Și ca un „bătrîn" pă
rinte îi ura în gînd mașinii : 
„să ai parte de mîini bune..."

proces tehnologic al nașterii 
unui dinam sau grup electro
gen, dînd amănunte suplimen
tare peste tot ceea ce-mi spu
neau tinerii cu care stăteam de 
vorbă.

— Dar vin să-mi urmăresc 
proiectele, a răspuns el mirării 
mele. Vreau să văd cum 
schemele pe care le desenez iau

tregi despre munca lui, despre 
utilitatea și importanta ei. îmi 
vorbeau despre latura estetică, 
despre frumusețea pe care o 
imprimau aparatului la care 
lucrau.

— Din punct de vedere tehnic, 
e necesară ? am întrebat.

— Nu, dar trebuie, într-un 
fel sau altul, să ne lăsăm am-

Ne place să ne închipuim că 
acei oameni necunoscuți, din 
tara noastră sau din alte țări, 
apreciază în perfecta funcțio
nare a mașinii, talentul nostru, 
grija și chiar prietenia noas
tră pentru ei.

I
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CURENTUL DE ÎNALTĂ
TENSIUNE AL MUNCII
fi fost o candoare adoles-Să 

centină ?
PERSONALITATEA MlINILOR

Zilele trecute, într-o vizită 
prin Uzina de mașini electrice 
din București m-a însoțit prin 
halele uzinei un tînăr tehnician 
proiectant, Cornel Lăcătușu. 
Observasem că îi cunoștea 
aproape pe toți muncitorii, îmi 
explica cu îndemînare într-egul

viață, cum mîinile oamenilor le 
dau forme precise.

Invizibilă, legătura între om 
și unealta pe care o creează, 
începuse. Urmăream îndemîna- 
rea bobinatorilor care adunau, 
cu mișcări delicate și precise 
miile de fire ale unui viitor 
generator de curent. Nu aștep
tam de la ei detalii tehnice, cu 
toate 
tineri 
putut

că fiecare din numeroșii 
din secția bobinaj ar fi 
să-mi vorbească ore în-

prenta, m-au lămurit Ion Bis- 
mac și Cristian Bădescu. O 
stăpînire cît mai perfectă a 
meseriei poate imprima o perso
nalitate aparatului dar parcă nu 
e de ajuns și atunci fiecare 
încercăm să dăm un aspect cît 
mai frumos muncii noastre, să 
ne bucure fiecare realizare im
pecabilă. Dacă am neglija un 
amănunt, pentru cei care vor 
folosi 
semn

aceste aparate, ar fi un 
caracteriza.

nostru voluntar Mihailcorespondentul
Vlad, la premieră au fost prezenți aproape 
5 000 de spectatori.

• DUPĂ APRECIERILE SPECIALIȘTI
LOR noua secție de tratamente termice 
intrată recent în circuitul tehnologic la U- 
zina „Unio“ Satu Mare este cea mai mo
dernă unitate de acest fel din țară. Cores
pondentul nostru ne informează că noua 
secție dispune de 10 linii tehnologice pen
tru tratarea pieselor de profile și utilizări 
diferite, un sector de tratare a S.D.V.-uri- 
lor etc.

• PREMIERE UNIVERSITARE. Un că
min studențesc cu 408 Lacuri, laboratoare 
pentru secțiile electrotehnică, mașini e- 
lectrice, măsurători magnetice și electrice, 
electronică și materiale electronice, încă 
cinci săli de cursuri și seminarii, o sală 
de lectură și 20 de cabinete sînt o parte 
dintre noutățile cu care va începe la Cra
iova apropiatul an universitar.

Noutăți ne parvin și din Timișoara. 
Printre acestea se înscriu înființarea pri
melor secții de subingineri de pe lîngă 
facultățile de mecanică și construcții ale 
Institutului Politehnic cu cursuri de zi și 
serale, noua Facultate de zootehnie a In
stitutului agronomic, noua secție france- 
ză-română a Facultății de filologie și o 
secție fără frecvență a noii facultăți de 
studii economice a universității. „Orășelul 
studențesc", de pe malul Begăi s-a mărit 
cu încă două blocuri-cămin cu aproape 
800 de locuri și o modernă unitate medi- 
cal-sanitară.

• CONCURS DE IDEI. Uniunea Arhi- 
tecților organizează un concurs de idei 
cu premii pentru sistematizarea noii 
stațiuni maritime Midia. Cei intere
sați pot obține informațiile și documenta
ția necesară la Sectorul de studii și do
cumentare al Uniunii Arhitecților. Preda
rea proiectelor se va face Ia 27 decem
brie a.c.

• DECOR ADECVAT. Pentru premiera 
spectacolului cu drama istorică „Petru 
Rareș“ de H. Lovinescu, colectivul Tea
trului din Ploiești a ales o scenă deose
bită : ruinele Curții Domnești din Tîrgo- 
viște. După cum ne-a informat telefonic

• NOU ȘI INTERESANT. Cu spectacolul 
„Tu ești viața mea", după poezia cu ace
lași titlu a lui Marin Sorescu, a avut loc 
la Cofetăria „Carpați" din Brașov deschi
derea stagiunii „Teatrului literar pentru 
tineret". (Voinea Vasile).

ACTUALITATEA PE SCURT • ACTUALITATEA PE SCURT • ACTUALITATEA PE SCURT • ACTUALITATEA PE SCURT

Dragi tovarăși,
Opinia publică din țara noastră, întregul popor român, au 

luat cunoștință cu deosebită satisfacție de noua și remarcabila 
realizare a științei și tehnicii sovietice în cucerirea spațiului 
cosmic — zborul încununat de succes al stației automate 
Zond-5 pe traseul Pămînt-Lună-Pămînt și întoarcerea acestei 

stații pe pămînt cu a doua viteză cosmică într-o regiune sta
bilită dinainte.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, al poporului român și al nostru personal, vă 
adresăm cu acest prilej dv,, și prin dv. oamenilor de știință, 
inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor care au contribuit la 
obținerea acestei realizări, tuturor oamenilor sovietici, calde 
felicitări și urări de noi succese în cercetarea spațiului cosmic, 
dezvoltarea științei și tehnicii, în activitatea de construire a co
munismului, spre binele popoarelor sovietice, al civilizației și 
progresului omenirii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
aL Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Turnurile
Sighișoarei

In Constanța, exceptând cen
trul orașului, după orice colț 
de stradă vezi un petic de 
mare.

Un element specific al ora
șului portuar care-mi sugerea
ză o comparație acum, cînd 
încep să scriu, despre una din
tre perlele citadine cu strălu
ciri vechi și noi, Sighișoara. 
Din cetatea acestui vechi oraș 
transilvănean, străzile pornesc 
aproape radial și, de-a lungul 
oricăreia dintre ele ai privi, 
vezi un ' '
toamnă în 
calde, atât 
un pictor 
prinde pe 
rul Sighișoarei un brîu de 
dealuri: cel al Gării, Dealul 
de Mijloc. Dealul Stejăriș, 
Dealul Brădet și, de ori unde 
ai. veni, în orice parte ai 
pleca, aici te întâmpină poli
cromii semețe și molcome în 
care stejarii seculari inspiră

deal pastelat de 
nuanțe puternice și 
de multe incit doar 
le-ar putea sur- 

toate. Există în ju-

-- ~-------j--
măreție și respect. Și totuși, nu 
pădurile și dealurile sînt ele
mentul specific al acestei ci- 

ci unul ridicat de mina 
— turnurile ei.

Acum, cînd scriu, pe foaia 
albă, alături de rotundul lite
relor, mi se desenează, parcă, 
medievalul și, pe alocuri, bi
zarul univers al turnurilor. 
Unele drepte — cu înălțimi și 
geometrii obișnuite — altele 
contorsionate în structuri 
ovale, rombice sau octogonale 
cu etaje așezate parcă la în
tâmplare. Dar, indiferent de 
unitatea lor 
de materialele 
construite, de 
le-a cizelat în armonii croma
tice aceste turnuri sînt fru
moase. Pentru sighișoreni ele 
reprezintă simbolul orașului în 
care trăiesc, puncte de con
fluență ale unor epoci.

Prima oară am văzut aceste 
turnuri pictate pe grațioase 
farfurii de faianță. Apoi pe 
un afiș. Un afiș turistic care 
îndemna la drumeție prin 
Transilvania. O călătorie prin 
Sighișoara trebuie să debuteze, 
neapărat, cum spun localniciif

VICTOR 
CONSTANTINESCU

i

(Continuare în pag. a IV-a)

arhitectonică, 
din care sînt 
patina care

(Continuare in pag. a IV-a)
GALINA BADLLESCU

cale id O O
O să vă rog să-mi 

permiteți ca din 
cînd în cînd să vă 
citez un vers fru
mos în acest colț de 
ziar unde, așa cum 
ne-am promis unii 
altora, privim cum 
din cioburi și viață 
se alcătuiesc specta
cole adevărate, unele 
triste, altele vesele. 

Nu vreau să mă 
erijez în critic lite
rar și cu siguranță 
preferințele vor fi 
discutabile. Un ama
tor de poezie vă cere 
voie să dibuie prin 
lanurile muzelor. Va 
fi un drum plin 
de delicii cînd vom 
fi de acord și sper 
să nu fiu prins în 
flagrant delict de 
lipsă de gust.

Săptămîna aceasta 
am găsit într-o carte 
a lui Călinescu pre
zentarea lui Saint- 
Amant, un horațian, 
urînd războiul, cum 
îl caracterizează 
criticul, cîntînd fe
meia și vinul. Stîlp 
de circiumă, plin de 
tapaj, bahica lui are 
o notă de garnizoa
nă. Evocator al ve
chilor castele în 
ruină, bîntuite de 
cucuvele, cu încăperi 
în care spînzură si
nucigași îndrăgostiți 
iată-1 citat de Căli
nescu cu remarca
bile versuri pe care- 
mi permit să le re-

produc antologînd 
într-un spațiu res- 
trîns ce se poate a- 
duna dintr-o selec
ție admirabilă : 
J'esconte, â demy 
transporte / 
bruit des ailes 
silence / Qui ___
dans l‘obscurite... 
Cînd se revarsă Se
na și pivnițele se

Le 
du 

voie

foc, fără luminare / 
In toiul iernii, în sa
la cu surcele / Unde 
pisicile, rumegînd 
limba Goților / Ne 
iluminează neîncetat 
învîrtind pupilele... 
Parcă e mai frumos 
chiar decît Le chat: 
Viens, mon beau 
chat, sur mon coeur 
amoureux / Retiens

PLANE
TARIUM

EUGEN BARBU
mută în pod poetul 
dorește înghețul to
tal ca să poata pa
tina ca în Olanda. 
Apar aluziile mito
logice într-un limbaj 
crud. Plin de vin, 
blestemă Evreux că 
n-are circiumă. Ver
sul este superb : 
„Blestemat oraș / 
Bătu-te-ar războiul 
civil... Ploua-ar pe 
tine cu halebarde ! 
Ca alt poet dam
nat el cîntă boema 
și traiul sordid : „A 
se culca cîte trei 
într-un cearșaf, fără

Ies griffes de ta 
patte / Et laisse-moi 
plonger dans tes 
beaux yeux / Meles 
de metal et d’agate...

Fără false pudori, 
poetul e enorm. Iată-1 
mulțumind baronu
lui de Melay pentru 
un jambon, astfel 
descris... acest mare 
membru / Acest 
munte de car6e, a- 
cest miracol de slă
nină / Căruia untura 
i-a fost suliman...

Viziunea urieșească 
te trimite la Baude
laire (La geante) :

„Pe vremea cînd Na
tura, cu vlaga ei 
poznașe / Năștea me
reu ciudate făpturi 
și monștri noi / 
Mi-ar fi plăcut ală
turi de-o fată uria
șe / Să stau ca-n 
preajma unei regine 
un cotoi... Mi-ar fi 
plăcut pe-ncetul s-o 
văd schimbîndu-și 
firea / Pietrosu-i 
trup în jocuri cum
plite înflorind / Să 
bănuesc din ceața 
ce-i turbură privi
rea / Văpăile ascun
se ce-n suflet i s-a
prind... In voie să 
cutreier magnifici- 
le-i forme / Să urc 
încet pe coama pi
cioarelor enorme / 
Și, vara, cînd trudi
tă de soarele păgin / 
...Se-ntinde pe o cîm
pie cu mîinile la 
frunte / Să dorm do
mol la umbra vînjo- 
suluiei sin / Cum 
doarme-un sat în 
pace la poalele — 
unui munte, (tradu
cere de Al. Philll- 
ppide).

In plastică, ne-am 
afla la aceeași scară 
în faimoasele peisaje 
antropomorfice ale 
maeștrilor din Pays- 
Bas, unde natura 
desenează uriaș sub 
cer oameni dormind, 
prefigurîndu-i din 
variațiile de relief.
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LUMEA UNIVERSITARĂ PE COORDONATELE PERFECȚIONĂRII
Sînt printre cei care, nu peste 

mult timp, la sfîrșitul anilor de 
studenție, vor părăsi amfiteatrele, 
sălile 
dacă 
mită 
dent, 
face i 
pra unor probleme legate de 
pulsul vieții universitare, suge- 
rînd unele idei care să stea în 
atenția celor în drept.

Am impresia că în noile con
diții de organizare și adminis
trare universitară, ar trebui să 
se manifeste cu pregnanță spiri
tul inventiv și creator, atît din 
partea cadrelor didactice cît și 
din partea noastră, a studenților. 
Această necesitate decurge din 
contextul creat de recentele mă
suri adoptate — mă gîndesc la 
prevederile Directivelor C.C- al 
P.C.R. privind dezvoltarea învă- 
țămîntului în România și la noua 
Lege a învațămîntului, care, în 
legătură cu conținutul activității 
didactice universitare, accentu
ează asupra necesității dezvoltării 
acelor elemente de natură sa 
contribuie la formarea și perfec
ționarea- gîndirii creatoare a vii
torilor specialiști.

Bunăoară, în ceea ce privește 
prelegerea universitară, eu și 
colegii mei sînlem în primul rînd 
atrași de acele cursuri care își 
propun să lămurească aspectele 
fundamentale ale disciplinei, ac- 
centuînd asupra problemelor ac
tuale ale specialității, asupra 
concepțiilor, teoriilor și ipoteze
lor noi, valorificînd rezultatele 
obținute de cercetarea științifică 
din țara noastră și din alte țări. 
Cursul devine foarte interesant

! fie curs și seminalii, avind, 
S6 poate spune așa, o anu- 
experiență a vieții de stu- 
Cred că acum aș putea 

o substanțială analiză asu-

pentru noi numai atunci cînd 
prezintă pluralitatea de idei și 
ipoteze emise, reflectîncl totodată 
opiniile științifice personale ale 
titularului său, fără însă a trasa 
o linie directorie oficial-obligato
rie, în așa fel incit să ne solicite 
nouă, studenților, afirmarea ca-

Seminarului trebuie să discutăm 
cu o deosebită atenție, întrucît 
această formă de activitate uni
versitară are un rol esențial în 
stimularea gîndirii creatoare. 
După opinia mea, ar fi nimerit 
ca la începutul anului de studii, 
în prima oră de seminar, să se

rînd, un lucru este clar: cînd 
într-un seminar un student 
cere să pregătească un referat, 
acesta este singurul care aprofun
dează tema respectivă. Adeseori, 
restul colegilor nu se pregătesc 
sau studiâ2ă atît cît să poată vor
bi cinci minute pe marginea re-

CURSURILE Șl 
SEMI NARII LE
AȘTEPTATE

parității de a discerne, să ne 
„oblige" Ia o gîndire creatoare 
și nu la supraîncarce re? inutilă 
a memoriei cu date și fapte, cu 
elemente descriptive, istoriciste. 
Numai așa studentul r mai este 
tentat să procedeze la o emo- 
rare mai mult sau mai puțin me
canică a notițelor luate 1? eurs.

Tn cadrul anchetei „Lumea 
universitară pe coordonatele per 
fecționării" — inițiată recent de 
ziar — un coleg din București r - 
referit la „seminarul idea 
Cred că în legătură cu metodic*

discute liber și clar, cu toți stu
denții, tematica seminarului, iar 
acesta să nu mai fie o repetare a 
cursului. Tematica de seminar 
să fie întocmită pe baza progra
melor de învațămînt, dar în urma 
unor propuneri și sugestii oferite 
de studenți, în special de cei din 
anii iii—V, care au de-acum un 
<til de muncă organizat.

Mulți studenți optează pentru 
sistemul referatelor. ~ 
impresia că nu este 
ce? mai adecvată 
fcJnar. De ce ?

Personal, am 
modalitatea 
pentru se
in primul

feratului. Ar putea să mi se obiec
teze o carență, anume, aceea de 
a lipsi pe student de posibilitatea 
de a învăța să întocmească un 
referat, o lucrare științifică etc. 
Este perfect adevărat, dar se pot 
găsi și alte metode de a învăța 
pe studenți să elaboreze lucrări. 
O primă și cea mai necesară so
luție este aceea a atragerii stu
denților în cercurile științifice. 
După cîte știu, unul din scopu
rile pentru care ele sînt înființate 
este tocmai acest lucru. în semi
nar, este mai utilă dezbaterea

științifică. Consider că seminarul 
trebuie să aibă la început un 
punct de discuție indicat <fe con
ducătorul lui sau chiar de unul 
din cei mai buni studenți ai gru
pei urmat apoi de intervenții 
scurte, de 5—10 minute, făcute 
de studenți pe marginea biblio
grafiei indicate, intervenții care 
să conțină păreri personale și KR 
observații asupra prelegerii pro
fesorului și materialului biblio
grafic. Fiecare asemenea inter- Jg 
venție ar putea fi, de fapt, un 
referat pregătit anterior și expus 
oral în seminar în așa fel T 
să fie atrasă întreaga grupă 
discuție.

De asemenea, opinez pentru 
scoaterea lucrărilor de control 
„extemporalele", care uzitate prea 
mult apropie adesea prea mult 
învățămîntul superior de cel li
ceal sau chiar general. Susțin 
prin aceasta că nu o astfel de 
„examinare" dă cel mai bine cer
tificatul capacității studentului.

M-a bucurat foarte mult și 
aștept cu nerăbdare aplicarea a- 
celor măsuri prin care se urmă- ■■ 
rește realizarea unei mai strînse 
legături directe a profesorului cu 
studenții săi. Faptul că unele se- 
minarii vor fi conduse chiar de 
către titularii disciplinelor ne dă 
certitudinea unor adevărate eve
nimente intelectuale. Susțin că, 
mai ales în anii mari, studentul 
are nevoie de aceste întîîniri 
care oferă exemple de metodă 
științifică, dezvoltă într-un grad 
superior aptitudinile noastre, în 
contact cu experiența științifică 

pedagogică a profesorilor.Și
LAURENȚIU
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0 ALTĂ FAȚĂ
A SFIDĂRII

Dintotdeauna am crezut că 
un plan de muncă e oglinda fi
delă a muncii unei organizații, 
a unei întreprinderi, a unei in
stituții. De fapt, în majoritatea 
cazurilor așa și este, în alte ca
zuri însă planul de mun- 

că-i 
tri- 
fel 

..... . ... . __  bine- 
zis un fel de praf în ochii celor 
care, atunci cînd fac un control, 
nu văd altceva, sau nu cer alt
ceva decît planuri, planuri și iar 
planuri. Și după ce controlează 
aceste planuri fac și ei un pro- 
ces-verbal, din care rezultă ne
gru pe alb că : „Din planurile de 
muncă studiate de noi rezultă 
că..." Inutil să mai spunem ce

însă planul 
că, de activitate, 
spun? săptămînal, 
mestrial, anual, < 
de paravan sau

de
, fie 
Plinar, 
e un 
mai

AfA CERCETAT 
SCRISOAREA 

DVS.

rezultă. Am primit mai deunăzi, 
o scrisoare din partea unui grup 
de tineri din comuna Hotarele, 
județul Ilfov. Autorii scrisorii 
spuneau că în privința activită
ții cultural-distractive, cei care 
sînt puși să se ocupe de aceas
ta, pur și simplu îi sfidează. Di
rectorul căminului cultural nu 
calcă pe la cămin, operatorul 
încasează bani de bilete, pentru 
film, dar nu eliberează și bilete, 
secretarul comitatului U.T.C. 
(operatorul) e nevinovat (evi
dent. în ceea ce privește activi
tatea organizației — n.n.) Pre
ședintele consiliului comunal, 
președintele C.A.P. ne sfi
dează. atunci cînd cerem să se 
organizeze activități interesante, 
ca aceste activități să răspundă 
preocupărilor noastre.

Mai sînt și alte aprecieri, pe 
care nu le vom mai aminti aici. 
In deplasarea noastră, făcută in 
comuna Hotarele, nu am cerut 
conform „tradiției" planurile de 
muncă, ci am discutat mai întîi 
eu tineri găsiți la întîmplare în 
fața stației D.R.T.A., pe stradă, 
la „Bufet", la cîmp. Toți, dar 
absolut toți, au fo'st sincer ne
mulțumiți de activitatea organi
zației U.T.C., de activitatea ce se

desfășoară la căminul cultural. 
Și ca să nu stricăm „tradiția" 
am cerut apoi și planurile de 
activitate, mai ales că vechiul 
director de cămin (cel care „Sfi
da" tinerii) fusese schimbat din 
muncă. Ce prevede un aseme
nea plan ? Iată pe scurt aproa
pe tot ce cuprind ele, fie că sînt 
pe o săptămînă, o lună sau un 
trimestru : „Cicluri de conferin
țe" Ce ? Cînd ? „La bibliotecă 
se vor organiza lecturi". Ce fel 
de lecturi, la ce cărți, cînd vor 
avea loc, cine se ocupă de ele ? 
„Formațiile artistice se pregă
tesc". Ce pregătesc ? Cînd pre
zintă spectacole ? Unde ?

Nu e pierdută din vedere nici 
activitatea sportivă : „Vor avea 
loc campionate pe comună". A- 
ceâstă frază e bătuta la mașină 
dar mai tîrziu, ca activitatea să 
fie „concretă"... pe hîrtie, s-a a- 
dăugat și sportul respectiv : șah.

în scrisoare, tinerii ridicau și 
problema balurilor : adică, 
ceasta distracție lipsește cu 
săvîrșire...

In plan, problema e acum 
zolvată : „In trimestrul III 
avea loc trei baluri în trei co
mune, în seara zilei de 24 au
gust. care de fapt au și avut 
loc". Deci un bal pe trimestru.

Am discutat și cu mai marii 
comunei și vom reda aproape 
textual părerile lor : Președin
tele consiliului popular comu
nal . „Cu operatorul, în materie 
de bani, ar putea să fie adevă
rat. O dată au fost găsite vreo 
cinci persoane fără bilete. Că o- 
peratorul deține două funcții 
(operator de film și șeful sta
ție de amplificare) e drept, am 
putea să dăm o funcție la altci
neva.

Președintele C.A.P. : „Pe la 
cămin nu am mai fost de nu 
maj țin minte".

Pe secretarul organizației 
U.T.C. (operatorul) nu l-am gă
sit. așa cum nu am găsit nici 
activitatea comitetului în dome
niul muncii culturale.

Toți însă au susținut eă mun
ca culturală e slabă, că poate fi 
incomparabil mai bună, dar de 
jignit nu au jignit pe nimeni.

Să fie așa ? Atunci cînd tine
rii îți solicită ajutorul în rezol
varea unor cerințe juste ale lor. 
cînd nu faci nimic sau aproape 
nimic în întîmpinarea dorințelor 
lor nu înseamnă tot un fel de a 
jigni ? A spune nu, sau a spune 
„mai așteaptă" (n.a. pînă la pas
tele cailor) nu înseamnă același 
lucru ?

a- 
de-
re- 
vor

GH. NEAGU

'Jargareta Radulescu (Ulrica), intr-un moment din repetițiile vii-
'•rei premiere a Operei Române din Cluj : „Bal mascat* de Verdi

Foto : AGERPRES

Constanța Buzea

NORII"

student, anul V, 
Facultatea de istorie-filozofie

(„CE FOȘNET DĂ FRICA DE 
MOARTE-). Punctul de conflu
ență îl constituie toamna, ano
timp paradoxal, care conferă 
morții înseși o „viăță" anume : 
„în infinitul plin de îngeri stra
tificați și de păcatul / Prin ca
re, toți trecînd, naivii, sînt 
transformați în demoni grei" 
(„VIAȚA MORȚII"). Tema re
vine, ușor retușată, în „Narcis 
abstract". Neființa este un act 
narcisian. Moartea nu pare alt
ceva decît imaginea înecată, 
răsfrîngerea în apa neantului, a 
vieții. Acesta-i secretul puter
nicului, marelui echilibru al 
„numărului scufundat".

Condiția artistică și-o defi
nește poeta în „ESENȚA AȘ
TEPTĂRII" : „Sînt ca un suflet 
pururea-n adaos / Străin de via
ță, neatins de moarte, / Redîn- 
du-mi-se clipa de repaos / Te 
voi desăvîrși în altă soarte-. In 
momentul inspirației — evocat 
frecvent în actualul volum — 
artistul se sustrage legilor gra
vitației. Plasat în zona imponde
rabilului, el are șanșa zborului 
spre înălțimi, către punctul de 
unde perspectiva asupra lumii 
se lărgește tulburător („FIUL 
ARIPEI").

Constanta Buzea optează, deci, 
calm, dar fără echivoc, pentru 

starea de „imponderabilitate", 
de rarefiere a materiei, dar de 
potențare a lirismului. In ab
sența sunetului este celebrată 
tăcerea : „Eu cad din odihnă 
cu-o mare tăcere pe chip / Tă
cere în care doar semne-ale 
vorbelor sînt*. însă, „tăcerea* 
poetei e mai prețioasă decît zar
va ce acompaniază silabele al
tora, iar „Norii" săi — în ciuda 
unor capricii fugare — veghea
ză statornic germinația mirabi- 
lei semințe a poeziei.

suprapune veghea celor ce nu-1 
au ?“ („PE SOMN-). Starea in
tensă de „veghe", de neconteni
tă pîndă provoacă o acuitate au
ditivă aparte. Timpanul captea
ză atît cuvintele-sunete, cît și 
absența acestora — tăcerea. 
Căci, dominîndu-și sfiala pri
mordiala, poeta... vorbește. Un 
limbaj distins înveșmîntează 
„auzul nostru rotitor". Reținut 
îndelung, cuvîntul oficiază so
lemn, răzbunător. Asemenea 
toamnei, monologul este „nebu
nie palidă", de recompensă, 
bucurie de moment, dar triste
țe pentru liniștea din care vine.

Un remarcabil poem al desti
nului uman este „ÎNTR-UN 
TRUP" : „Bem lucruri, / Dor
mim în atingere cu moartea I 
îhtre^visele ce ni le dă. / O, al
terare". Erosul, însuși, iubirea 
pînă la contopirea cuplurilor 
„într-un trup" im care ființa de
vine tezaur pentru ființă, repre
zintă un deziderat de o nespusă 
candoare : „Dac-am putea ab
sorbi fiiințe, / Și viața lor să nu 
se piardă, / Ci vii să circule 
prin sînge, / Să ascultăm în 
noi / Tropotul caprei negre J 
Cornul ei îndoit să ne-mpun- 
gă, / Melcii vii să cadă-n natu
ră / Din leneșe simțiri, f Și noi 
să ne repezim / Cu alte ființe să 
apucăm / Pene din 
Senzualismul cam 
Măriei Banuș din 
legănat genunchii* 
aici, o componență 
Hora frenetică a simțurilor se 
rotește, în cele din urmă, pe 
un platou de puritate și — pro
iectată în cosmos — ea se inte
grează firesc atracției universa
le. Extrema vitalitate atinge ex
trema diminuare existențială, 
într-un plan foșnitor, de anexi- 
tăți: „Ascultă și tu cucuvelele, 
noaptea, / Cînd trec peste 
cîmpul cu șoareci / Ascultă ce 
foșnet dă frica de moarte" /

Constanța Buzea oferă poeziei 
tinere un talent deosebit și o 
mare discreție. Versul său, con
centrat și meditativ, atestă un 
lirism de implozie, de developa
re lăuntrică, deloc exterioară. 
Imaginile panoramate impresio
nează nu atît retina, cît o sensi
bilă placă interioară ;„Ce pîqtor 
de demult își plimbă acum dea
supra noastră narii / Ca nepăsa
re îngerească, într-o destindere 
totală I / Ce neam barbar ridi
că abur, cu pintenii dînd trap 
culorii, / Cu sîngele venind e- 
lectric pe triburile lor de cai, / 
Ce faimă flutură, postumă, fe
meile acelui neam, / Protest șl 
dans la destrămarea ee li se 
pregătea în timp, I. Dar mai 
ales ce pictoT vedd suprema lui 
dezagregare ? / E o istorie bo
gată pe cerul sfînt dintotdeau- 
na. / Toți muritorii închid ochii 
spre-a o vedea și retrăi". („NO- 
RII“). Ritmica perfectă amin
tește, ăici, cadența poemelor lui 
Macedonski- sau Dimitrie An- 
ghel, după cum „norii bătrîni 
bolnavi de lume" nu se refuză 
esteticii simboliste.

Universul liric al poetei mas
chează, printr-un calm de apa
rentă. zbaterile din adîn.c. O 
luciditate dureroasă, denunță 
însă, contrastele : „Aflu zilnic 
ce e uacea fără să m- adaug ei, / 
... / Tu de ce te-arăți statornio 
^înd imaginea ta umblă ? / Spu
ne, ce să fac cu tine, nopții cum 

Q să te redau / Cînd pe somn se
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Si aici se leasă trăinicia firelor... (Biblioteca tehnică a Filaturii românești de bumbac din Capitală) 
v B Foto: AGERPRES

Nicolae

coifuri", 
riscat al 
„Cîntec de 

primește, 
spirituală.

Oancea:

ROATA"

Orizontul intim
(Urmare din pag. I) mai

lă : Influența lui Sinclair Lewis 
a fost, așadar, complexă, persis
tentă și pe o linie mai profun
dă decît aceea de care ține imi
tarea unui personaj tipic... Vrem 
să atragem. însă, atenția asu
pra faptului că artele descripti
ve nu reflectă decît parțial rea
litatea profesională, că se schim
bă rapid conținutul și atmosfera 
multor specialități, că lărgirea 
cadrelor poeziei pentru a cu
prinde întreaga varietate a acti
vității umane nu s-a făcut și nu 
se face fără dificultăți. Chirurgia 
de azi, în alb, fără supurații și 
aproape fără durere, contrastea
ză cu chirurgia cenușie, impu
ră și nemiloasă de acum un se
col. Walt Whitman n-a fost în
țeles imediat, atunci cînd a scris 
versuri despre ir—'— 
despre locomotive, 
romantică, centrată 
naturii, se opunea 
rii poeziei lumii mașinilor. As
tăzi, hidrocentralele, furnalele, 
rachetele cosmice sînt recunos
cute ca fiind îmbibate de sub
stanță poetică. Si nu exagerăm 
dacă atribuim în primul rînd 
artei socialiste — meritul de a 
fi sensibilizat omenirea la 
te noi fîntîni de poezie.

★
Cînd vorbim despre poezia ri

nei activități profesionale, ne 
putem gîndi la contactul, mai 
mult sau mai puțin abstract, cu 
o anumită problematică speci
fică, sau la satisfacțiile pe care 
le aduce exercitarea ei — și 
încă la alte aspecte asupra că
rora ne vom opri un moment.

Un inginer își poate iubi pro
fesiunea pentru că aceasta îi 
permite inițiative constructive, 
pentru că îl obligă să se frămîn- 
te pentru soluții de probleme 
concrete, pentru că îi oferă oca
zia de a aplica în această rezol
vare cunoștințe științifice și ma
tematice exacte. Un oftalmolog 
își poate găsi în specialitate do
meniul în care își valorifică în- 
demînarea — dar poate fi și un 
entuziast. al luminii și al culo
rii. Un geolog de teren poate fi 
îndrăgostitul de natură, iar un 
agronom se poate emoționa la 
gîndul că activitatea sa contri
buie la realizarea atîtor pîini 
aburinde. Un chirurg va găsi 
inegalabilă satisfacția pe care o 
dă intervenția operativă, iar un 
tehnician poate fi legat sufleteș
te de hala de mașini. Un bota
nist poate fi amator de flori. 
Dar. în alte cazuri, medicul este 
și rămîne medic pentru că a- 
ceastă profesiune îi mijlocește 
un contact variat cu fenomenul 
uman ; un agronom este agro
nom pentru că îl face fericit 
crearea unor noi soiuri de plan
te ; unui silvicultor îi poate pla
ce mirosul de rășină, iar unui e- 
conomist — poezia bilanțurilor 
cifrice.

Un estetician german a scris 
cîndva o carte despre necesita
tea artei. Aș spune că în viața 
contemporană nu a scăzut, ci, 
dimpotrivă, a crescut nevoia de

mecanisme și 
O tradiție 
pe lauda 

recunoaște-

rînd
aces-

poezie. Nu numai — sau 
ales — în înțelesul de specie a 
artei, ci în înțelesul de poezie 
intripsecă a lucrurilor și a si
tuațiilor. Arta poetică a deve
nit o specialitate ; una dintre 
sarcinile acestor specialiști nu 
este, oare, aceea de a dezvălui 
poezia vieții ? Poezia specialită
ților, însă, nu o poate dezvălui 
decît un specialist cu ochi de 
poet. Și — credem noi — aceas
tă înțelegere „sentimentală" a 
profesiunii și a specialității este 
un important principiu pedago
gic și educativ. De acest prin
cipiu ar trebui să țină seama și 
învățătorii și învățăceii. Mai 
mult, cel care n-a reușit să sim
tă și să-și expliciteze poezia 
specifică a preocupărilor sale 
nu merită să inițieze și să-i in
struiască pe alții.

Leonardo da Vinci spunea : 
iubirea este fiica cunoașterii.

Cu alte cuvinte, nu poți iubi 
cu adevărat decît ceea ce cu
noști cu luciditate : nu ceea ce 
ți se pare că ai cunoaște, purtat 
de iluzii sau de irațional. Avem 
oare dreptul să spunem că cel 
ce nu a ajuns să-și iubească spe
cialitatea 
deajuns ?

nu o cunoaște in-

★
am vorbit indis-Pînă acum 

tinct despre profesie, preocupa
re. specialitate. Unele deosebiri 
se cer, înșă, conturate și chiar 
subliniate, iar în lumea specia
liștilor trebuie, de asemenea, să 
operăm distincțiuni.

O profesie sau o știință au un 
domeniu mai vast decît o spe
cialitate sau o ramură a acelei 
profesii sau științe, 
de specialitate sînt 
ca arie, dar mai 
poate mai adinei.

Cunoștințele 
mai limitate 
detaliate și 

Se întîlnesc

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Patria (orele 9;
11.30 ; 14 : 16,30 : 19 ; 21.15).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Republica (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16.30 ; 18,45 , 
21).

ROATA VIEȚII 
rulează la Sala Cinemateca 
(orele 9,45 ; 12 ; 14.15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21).

MARYSIA ȘI NAPOLEON 
rulează la Luceafărul (orele 
8,15 ; 10.30 : 13 ; 15,45 ; 18.15 ; 
20.45).

NEÎNȚELESUL 
rulează la 
16 ; 18,15 ;

PRINȚESA
rulează la
11 ; 13.30 ;

TUDOR 
rulează la Lumina (orele
8.45 : 15.45 ; 19,30).

O LUME NEBUNA. NEBUNA, 
NEBUNA

rulează la Doina (orele 9 și 
10 — program pentru copii)
11.30 : 16 ; 19,30).

101 DE DALMAȚIENI 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare)

Flamura (orele 9; 
20,30).
Central (orele 8,30 ; 
16 ; 18 30 ; 21).

oameni care refuză să se specia
lizeze, deoarece preferă o viziu
ne caleidoscopică asupra între
gului domeniu, în timp ce alții 
rămîn la un contact de supra
față cu acest domeniu, deoarece 
nu > sînt dispuși la efortul supli
mentar cerut de specializare. 
Invers, există specialiști care 
s-au specializat din comoditate, 
limitîndu-și în mod deliberat 
sfera preocupărilor — și, dese
ori, de la început, asemenea spe
cialiști nu sînt buni specialiști, 
deoarece nu reușesc decît în 
probleme de rutină. Limitare.! 
orizontului nu numai că scade 
eficacitatea lor profesională sau 
științifică, dar și sărăcește spe
cialitatea de numeroase valențe 
poetice...

Mai există, însă, specialiști 
care s-au specializat din dorința 
de a dobîndi o cunoaștere com
pletă asupra unui sector, de a 
înlocui panorama cu o hartă 

• exactă făcută din linii pure, lu
crată cu migală pînă la amă
nuntul cel mai fin. Alte dimen
siuni ale realității li se revelea
ză dintr-o asemenea concentra
re ; intelectul este solicitat la 
maxima sa capacitate rezoluti
vă. Poezia este, aci, de altă natu
rii,^ parnasiană sau chiar erme
tică, pe gusturi poate mai auste
re... Si ne întrebăm : unele pre
ferințe ori înclinații, profesiona
le sau științifice, nu țin oare de 
diversitatea simțului poetic u- 
man ?

Marx scria că, într-o societa
te bine organizată, munca devi
ne prima necesitate vitală. Ca
pacitatea ei de a satisface ne
voi .sufletești ține, în mare mă- 
sură, de poezia sa implicită.

In poezie, Nicolae Oancea se 
grăbește încet. Dintr-o nobilă 
exigență sau, poate, dintr-un or- 
^pljju superior, el amînase ani 
de-â' rîndul confruntarea edito
rială cu publicul și colegii de 
generație. Timiditate ? Pruden
ță? Nicidecum ! Debutul său, 
guvernat de legile echilibrului’,

■ vădește o siguranță firească, 
neostentativă. Lipsește nu nu
mai stîngăcia „inerentă" startu- 

■ lui, dar și afectarea acesteia.
Poetul nu mimează nici una din
tre extremele atitudinii lirice. 
Ci. pur și simplu, scrie. Fără 
complexe, fără infatuări.

O poezie simplă. neîncifrâtă 
excesiv, a cărei zare interioară 

MB este traversată de o irezistibilă 
sete de puritate, de suav : „Alb 
se coboară în mine, aproape nu
mai descîntec, viul argint" 
(„Alb"). Acest fluid vital (,;viul 
argint") înaintează grabnic, a- 
mețitor, într-un sens ciudat, re
gresiv, către tragica planetă a 
neființei : „E ritm sau numai, 
către întoarsa / roată a lumii, 
luceafăr prelung / ca pe un vis 
mă deslușește / morții în care 
prea viu am s-ajung" („Alb"). 
Ambiguitatea de sens djn ciclul 
„Altă cetate" pretinde interpre
tări în subtext. Graba nuntași
lor circumscrie, oare, o împlini
re sau o frustrare ? Nunta de
clanșează un incendiu de pa
timi devastator, deloc vegetal : 
„Cum au venit, flăcări oarbe, 
zălude / în largi caverne ora 
să-mi bea / și tîlhării de noapte 
nouă s-asculte / la mult prea 
tînăra nuntă a mea".

Inocența nu dispare o .dată cu 
detașarea de cupola purității. Ea 
persistă ca tînjire sau transpare 
din chiar negația sa : „Rolul 
schimbărilor din celulă-n celu
lă / îmi cheamă șarpele 
cere-adăuost / Doamne, 
două eclipse de lună, / eu 
mai sînt cel care ți-am fost. / / 
Carnea trupului alb de alaltă- 
ieri noapte / ca prin minune s-a 

gg fost schimbat ; / rugile «țerpe se 
pierd în galopul / trecerii mele 
preasfinte-n bărbat". Vîrsta „cu
noașterii", a „rațiunii", echiva
lează cu o „altă cetate", deru
tantă, bîntuită de îndoială si an
xietăți : „alte ziduri, dau în a- 
fară / ca dintr-un vis mă ridic / 
și nu știu ce ordin așteaptă mi
renii / și strig în lumină și 
strig" („Altă cetate"). Pentru 
cel logodit cu „albul pur", moar-

s

si-i
între 

nu
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CINEMATOGRAFE

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

rulează la Excelsior (orele 
9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Viitorul 
(orele 15,30 18 ; 20,30).

DOMNIȘOARELE 
CHEFORT

rulează la Buzești 
18 ; 20,30).

EL DORADO
rulează la Dacia 
15,45 ; 18,15 ; 20,45).

TREI COPII 
rulează la
13.30 ; 16 ;

VICONTELE
LIȚA

rulează la Unirea (orele
15.30 ; 18).

DIN RO-

(orele

(orele

15,30;

8,15 ;

„MINUNE- 
Bucegi (orele 
18,15 ; 20,30).
PLĂTEȘTE PO-

ÎNFRÎNGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Lira (orele -15,30 ; 
18).

TARZAN OMUL MAIMUȚĂ 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20) • Vitan (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Giulești (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

IN ORAȘUL
rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la Melodia (orele 8.30; 
10,45 , 13,15 ; 15.45 ; 18,15 ;
20,45).

ROATA VIEȚII
rulează la Volga (orele 8,30; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

BALUL DE SIMBĂTĂ SEARA 
rulează la Miorița (orele 9,15
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

tea, chiar ia nivelul lucrurilor, 
indică o maculare bizară, inac
ceptabilă. Poetul ia inițiativa 
recondiționării cuvîntului opac, 
cu suprafață mată : „Iar lucru
rile... moartea lor ciudată... / eu 
mă întorc în albul crud și sînt / 
acet ce strigă primul pentru în
suflețirea / lumii rămasă oarbă 
în cuvînt. („Iar lucrurile").

Universul preferat al revela
țiilor este, pentru Nicolae Oan
cea, cel dominat de formele sfe
rice. De aici, senzația de rosto
golire, alternanță de căderi și 
elevații. Conturul ademenitor al 
mărului, mai rigid, precum și a- 
cela de perpetuă labilitate sesi
zabil doar „cînd în goluri șer
pii se-ncolăcesc și mor / visînd 
cum înconjoară grădini cu 
trupul lor" constituie preludii, 
imperfecte sau nestatornice, la 
rotundul ferm al „roții", simbol 
coagulînd lumi mai evoljate, a- 
gent purtător de progres. Din 
ciclul care împrumută titlul vo
lumului („Roata") se reține, în
deosebi. această fascinantă tușă 
ce surprinde clipa revelației : 
„Priviți ! aceasta-i roata : o ini
mă de cerb / înjunghiat azi- 
noapte de-un fir de iarbă nea
gră : / cald, clopotele lumii cînd 
bat o risipesc / și sîngele i-1 
toarce un Corb cînd o alungă" 
(„Priviți-).

Inegal, dacă 
ciclul „Buruiană în amurg* 
feră — alături de versuri neu
tre, oarecare, intitulate „Poate 
a fost altcineva" sau „Torero" și 
memorabila . „Horă cu strigă
turi". Autentică piesă de rezis
tență, „Hora cu strigături" rit
mează, în ton de descîntec, mai 
mult decît un grațios joc al 
spiritului. Citez : „Trece flacăra 
prin gîrlă / ca iarba printr-o 
șopîrlă / ... / Taurul o ia în 
coarne / intră-n apă / și adoar
me / ... / dragoste din vaier / 
cu cine mă-ncaier“ etc.

Către o structură polifonică 
tinde ciclul' ultim, „Steaua în
ghițită de pasăre". Epurat de 
materialitate, de viață, de moar
te, universul de solitudine plăs
muit aici pare reductibil la su
net. Voce, cor, strigăt saturnian, 
voce, cor și iarăși strigăt — sînt 
unice puncte de referință pen
tru neiertătorul „galop însingu
rat" în care este antrenat „eul" 
existențial.

Din perspectiva acestui poem 
final, prima carte de versuri a

• ••••••

HATARI
rulează la Moșilor (orele 15 : 
19>

EU, EU EU ȘI CEILALȚI 
rulează la Popular (orele 
15,30 ; 18 ; .20,30).

NEAMUL^ șoimăreștilor 
rulează la Munca (orele 16 : 
19).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Flacăra (orele 15,30;
48 ; 20,30).

CAUT O NEVASTĂ
rulează la Arta (orele 9,30 ;
11,15 ; 13 : 14.45 r 16.30 ; 18,30 î 
20,30).

K. O.
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18 : 20.30).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

rulează la Progresul (orele
15,30 ; 18 ; 20,30)

JENIA, JENIȚICA ȘI CATIUȘA 
rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

lui Nicolae Oancea îmi apare 
ca o excepție și ca un act de 
inconformism. Excepție — în 
raport cu nivelul general al de- 
buturilor, ,1 Inconformism - 
fața de acei debutanți pentru 
care platitudinea strident-pre- 
tențioasă constituie o modă fas
cinantă.

nicolae baltag

TELEVIZIUNE
JOI 26 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

nu eterogen,
0-

10,00 — Consultații la fizică 
(clasa a VIII-a) 

— Consultații la geo- 
grafie.

—• Curs de limba ger
mană (reluarea lec
ției de miercuri).

— Telecronica econo
mică : „Cum se pol 
reduce cheltuielile 
materiale de produc
ție*.

— Studioul pionierilor
— T. V. pentru specia

liști : Ciclul „Medi
cină". Infarcțul mio
cardic. Prezintă prof, 
dr. Gh. Bădărău.

— Curs dfe limba rusă
— Tinerețea noastră — 

emisiune de versuri
— Telejurnalul de seară
— Film serial : Lagar- 

dere (IV).
— Emisiune de știință : 

Centenarul „Emil Ra- 
co viță".

21,25 — Muzică ușoară pe pe- 
Brenda 

Peter 
Dan, 
Ana 
Tor-

10,30

18.30
19,00

cu :
Mina.

Billy

liculă
Lee.
Week,
Sammy Davis, 
Prucnal, Vico 
riani, Yves Montand, 
Gilbert Becaud.

21.45 — Teleglob — emisiune
de călătorii geografi
ce. Brasilia.

22,00 — Ecran literar — re- 
yistă T. V.
• Amintiri despre 
Ion Barbu 
•Ex-libris.
• Poșta emisiunii.

22,30 — Mari interpreți : so
prana Roberta Pe
ters (S.U.A.)

22.45 — Telejurnalul de noap
te.

PROGRAMUL H
20,00 — Concert simfonic
20,55 — Teleimprimator
21,00 — Comedie cu Mickey 

Rooney.
21,30 — „O samă de cuvinte" 

Mihail Eminescu — 
poezie de dragoste 

Perlele, 
madrigal 
muzical-

22,00 — Document :
22,?G — Armonii de

— emisiune
coregrafică.
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Cultura — factor 
de emancipare socială

Este un adevăr axiomatic că 
publicul are o structură etero
genă, că diversele sale straturi 
reacționează în fața operelor de 
artă la fel de divers și adeseori 
imprevizibil, fie datorită 
„temperament estetic" __
(„gustul despre care nu se dis
cută") fie — și acest l-apt con
tează imens — datorită acelei 
facultăți de valorificare artistică 
condusă de criterii permanente 
(estetice, ca și extraestetice, 
condiționate structural de un 
grad individual de informare), 
chiar atunci cînd acestea nu sînt 
resimțite ca atare, cînd acestea 
rămîn învăluite, cum afirma 
undeva Tudor Vianu. Punctele 
de vedere se diversifică (și nu 
numai pentru nespecialiști) une
ori, în calități noi de expresie. 
Noul, insolitul (și ne referim nu
mai la valorile autentice) năs
cut el însuși din reveniri si
nuoase, din negații, din elemen
te aparent contradictorii, nu este 
acceptat, și înțeles în toate sem
nificațiile și consecințele sale, 
încă de la început de către un 
cerc larg de receptori. Istoria 
culturii, a artei furnizează sufi
ciente și elocvente exemple de 
opoziție temporară la nou, de 
martiraj spiritual. Forța sa de 
penetrație se realizează în timp, 
concentric, cucerind din aproape 
în aproape straturi tot mai largi 
ale publicului pînă la stadiul 
bunului de cultură clasic. Au
guste Rodin a exprimat cu un 
deosebit simț al adecvării, nu
anțat, dialectica acestor pene
trații, iradiate inițial de nuclee 
restrînse. „Fără îndoială, oa
meni capabili să guste opere de 
artă foarte frumoase sînt rari ; 
și de altfel, în muzee sau chiar 
în piețele publice ele nu sînt 
privite deciț de un număr res- 
trîns de spectatori. Dar senti
mentele pe care le conțin se in
filtrează totuși pînă Ia urmă în 
mase. într-adevăr, inferiorii ge
niilor, alți artiști de mai mică 
anvergură reiau și vulgarizează 
(în sensul popularizării, s.n.), 
concepțiile maeștrilor ; scriitorii 
sînt influențați de pictori, așa 
cum aceștia sînt înrîuriți de li- 
terați ; există un schimb conti
nuu de idei între toate crcierele 
unei generații ; gazetarii, roman
cierii populari, ilustratorii, de
senatorii pun la îndemîna mul
țimii adevărurile pe care niște 
inteligențe viguroase le-au des
coperit. Ai zice un șuvoi spiri
tual ca o țîșnire care se revarsă 
în cascade multiple pînă cînd 
formează marele strat mișcător 
care reprezintă mentalitatea u- 
neî epoci". Fenomenul e firesc, 
impus de o anumită realitate și 
de o anumită experiență, 
ceptarea lui ca atare mai 
cînd e vorba de o valoare 
exclude alte comentarii.

Există însă și o altă fațetă a 
raportului artă-public, aceea 
care evidențiază atitudinea unei 
mase mari de oameni față de 
opera clasată (în sensuj aprecie
rii și fixării sale într-un peisaj 
spiritual) devenită deja un punct 
de referință statornic, pe deplin 
cristalizat. Exista un public 
opac la diversele aspecte ale 
artei, neinformat (deși o dorin
ță mai mult sau mai puțin la
tentă există î.n orice individ), 
care include adesea chiar oa
meni cu pregătire medie sau in
telectuali (foarte capabili în ra
murile lor de activitate profe
sională, dar insuficient evoluați 
sub aspectul gustului și infor
mării în artă). Interesant de ci
tat aici, numai ca enunț bine
înțeles, cazul unei persoane 
foarte docte în domeniul litera
turii, cu lecturile „la zi", cu un 
simț al nuanțelor în aprecierile 
critice întreprinse, care îmi 
mărturisea sincer că „de la Gri- 
gorescu încoace nu mai înțelege 
mare lucru". Această categorie 
de public nu exclude diferențe 
de vîrstă deoarece sînt și tineri 
(și-n această ipostază faptul ca
pătă o gravitate aparte) privați 
în procesul lor de instrucție de 
jalonările necesare unei solide 
educații estetice. Cele mai di
verse explicații se pot găsi unui 
asemenea fenomen, nu însă și 
justificări.

Cultura unui popor nu se de
finește prin suma aritmetică 
(inevitabil restrînsă) a unor e- 
mițători de valori spirituale ci 
și prin 
rora le 
care îi 
gățesc

unui 
dat

Ac-
ales 

nouă

receptorii acestora, că- 
sînt destinate de fapt, pe 
transformă și îi îmbo- 
și care la rîndul lor asi-

gură acestor valori perenitatea. 
Raportul care se stabilește îfttre 
ei reflectă omogenitatea și vi
talitatea unei culturi, aportul 
acesteia la dezvoltarea socie
tății. O artă fără punți de comu
nicare cu oamenii (sau prea șu
brede și superficiale) e o expe
riență in vitro. E o plantă exo
tică, de seră, condamnată us
cării, pieirii în lipsa unei comu
nicații osmotice cu mediul în
conjurător. Compozitorul Adrian 
Leverkiihn din Doctor Faustus, 
credea că arta trebuie să se eli
bereze „de solitudinea sa față 
de o elită instruită care se chea
mă publicul căci această elită 
în curînd nu va mai exista, ea 
începe de pe acum să nu mai 
existe, și atunci arta va fi 
plet singură ; singură pînă 
la moarte, dacă nu va gă
si calea spre popor, sau 
pentru a vorbi în termeni 
mai puțini romantici spre 
oameni".

Dincolo de aceste grave 
implicații mai există și un 
alt aspect adiacent, dar, 
nu mai puțin important 
prin aceasta. Anume fap
tul de a apropia publicul 
prin cultură, prin artă, de 
o anumită pulsație con
temporană, de o anumită 
înțelegere a faptului isto
ric, filozofic, social, poli
tic care se interpune im
plicit. Cînd. se prezintă un 
tablou, o sculptură, auto
rul lor, inevitabil, chiar 
în fața celui mai neavizat 
public, vor fi necesare, 
tocmai pentru o înțelege
re corectă a sensurilor, 
cîteva date elementare de 
istorie, istoriografie de 
artă, estetică, etc. Dacă in
teresul acestui public va fi 
odată stîrnit, investigația 
sea și personal întreprinsă) 
continua pe orizontală și pe ver
ticală, se va adinei și nuanța. Se 
va ajunge în această ipostază la 
compararea lucrărilor, a autori
lor, la o situare implicită în
tr-un context cultural, fie ' și 
foarte general (teatru, litera
tură, muzică etc) la comentarea , 
modalităților de expresie, a ten
dințelor artistice, a stilurilor.

Ceea ce remarc, ar putea pre- 
întîmpina cineva, e un principiu 
didactic iluminist trăit (citește : 
clasat) în cultura noastră (nu 
afirma Heliade-Rădiulescu, des
pre presă și teatru de pildă, că 
dincolo de menirea lor directă, 
intrinsecă, acestea mai și fami
liarizează publicul „pe nesimțite 
cu istoria națiilor, recomandă 
virtutea și războiește vițiul, a- 
duce în rîs obiceiurile ruginite 
și bătrîne și insuflă gust pentru 
ale veacului" ?) E drept. E un 
adevăr cultural istoric consumat 
dar și un adevăr neperisabil, pe 
care estetica nu l-a infirmat 
niciodată și trebuie să ținem 
seama de el, cu atît mai mult cu 
cit el vine pe scara unei tradiții 
(am cita aici eforturile cărtura
rilor noștri iluminiști, ale gene
rației de la 1848, ale scriitorilor 
noștri clasici, care s-au îndrep
tat cu perseverență și pasiune 
către emanciparea spirituală — 
și-n aceasta se impune să des
lușim și-un gest patriotic — a 
maselor largi prin opera de 
artă). Cînd Asachi scotea de sub 
teascurile Institutului Albinei li
tografiile sale istorice el urmărea 
nu numai pregătirea unui me
diu favorabil artelor ci și un 
mijloc eficace de entuziasmare a 
poporului, de trezire a conștiin
ței de sine și a demnității na
ționale a acestuia. Patosul și 
forma sînt ale momentului res
pectiv și e ridicol ca astăzi, cînd 
arta s-a diversificat și nuanțat 
infinit, cînd mijloacele sale de 
persuasiune sînt mai complexe 
decît în trecut, să optezi către 
o atitudine identică. Ceea ce se 
cuvine preluat e spiritul. Culti
varea, lîngă bogăția și varieta
tea valorilor materiale actuale, 
a valorilor spirituale în sensul 
unei echilibrări fericite, trezirea 
prin produsul de artă a acelui 
„gust pentru ale veacului", pe 
care i-am denumi acum, senti
ment al prezenței în contempo
raneitate, apartenență la con
temporaneitate. Din aceste mo
tive credem că trebuie 
dată o atenție deosebită, 
accepțiune și dimensiune 
listă educației estetice de 
culturii de masă (dezideratele 
fiind valabile și pentru toate 
celelalte domenii ale artei și cul
turii).

a

însă cu suficientă atenție pre
gătirea, structura și cerințele 
publicului. Credem că e necesar 
să acordăm prioritate acestor 
deziderate, satisfacerii lor la 
toate gradele de pregătire soli
citate, fapt mult mai important 
decît o comunicare elevată care 
nu-și atinge scopul. Nu înțele
gem prin aceasta o satisfacere 
individuală a unor doleanțe (lu
cru și imposibil de realizat) ci 
urmărirea concretă a unor mu
tații valorice în informarea și 
gustul cursanților, căutarea so
luțiilor celor mai adecvate în 
raport cu insuccesele sau suc
cesele dobîndite. Universitatea 
populară nu-și alege publicul. 
Solicitările sînt facultative și 
susținute într-o bună măsură și 
de o publicitate adecvată (pro
gramele cursurilor, pliante, a- 
fișe, anunțuri în presă și la ra
dio etc.). Deși cred că este ne
cesar să se bucure de o audien
tă foarte diversă (ca pregătire, 
profesie sau vîrsta), Universita
tea n-ar trebui să rămînă indi
ferentă la reprezentarea diver
selor categorii de public (sonda
jele făcute anual în procente ar

ne apar ca instituții pasive ca
re nu satisfac decît într-o foarte 
mică măsură exigențele societă
ții noastre. Să exemplificăm. 
Niște conferințe însoțite de pro
iecții și filme de artă, organiza
te de Muzeul de artă R.S.R., ce 
reconstituiau pe personalități o 
istorie a artelor pînă- în secolul 
nostru, de acum cîțiva ani, au 
fost desființate. De ce au fost 
desființate cînd ele erau 
foarte cerute de public ? Justi
ficările care ni s-au dat au fost 
de un ordin strict financiar, 
(deoarece Sala mică a Palatu
lui. unde aveau loc aceste ma
nifestări — ne-a informat tov. 
E, Gavrea din secția de popu
larizare a Muzeului, este pro
prietatea Filarmonicii de Stat și 
aceasta a mărit substanțial chi
ria sălii etc., etc.

La același Muzeu de artă, ne 
întrebăm de ce s-a desființat a- 
sociația „Amicii muzeului", or
ganizată cu atîta popularizare 
și stîrnind o firească speranță 
în rîndurile iubitorilor de fru
mos ? De ce, cînd aceștia (și 
sîntem convinși că pot fi de or
dinul miilor) în schimbul unei

(secția muzee) din Comitetul 
pentru cultură și artă al Muni
cipiului București, și acestea 
sînt aproape generale de altfel, 
trebuiesc căutate în lipsa unor 
organisme speciale în structura 
acestor muzee (de aici necesita
tea restructurării schemei de în
cadrare) care să dezvolte în 
mod special, consecvent, dirijat, 
relațiile cu publicul. Din aceas
tă cauză muzeele unde mai au 
loc din cînd în cînd manifestări 
de amploare, cu participarea 
unui public numeros, datorate 
în mare parte energiei și talen
tului unei singure persoane (deci 
un efort individual), după un a- 
numit timp recad în aceeași 
muțenie, în aceeași singurătate, 
tulburate arar de pașii unor vi
zitatori ............. ' “
plători. 
impună 
nuitate, . __ __ ___
egală, ascendent. Trebuie creat 
cu un minim efort material, dar 
totuși făcut un aparat care să 
asigure aceste soluții, care să 
păstreze relații directe cu publi
cul, să găsească cele mai diver
se modalități de a transforma 
fiecare muzeu, casă memorială 
sau colecție într-un autentic fo
car de cultură.

Nu ne putem da seama dacă 
mărirea unei scheme de înca
drare ar schimba automat situa
ția. Putem însă în schimb 
afirma că aceste lăcașuri de 
cultură, destinate prin natu
ra lor unei educații estetice de 
masă, nu-și împlinesc în chip 
fericit menirea, că această latu
ră a activității muzeelor e tacit 
escamotată, că C.S.C.A., prin 
reprezentanții săi specializați 
nici pînă astăzi nu a definit o- 
biectul și natura acestei educa
ții estetice de masă și implicit 
mijloacele de realizare a ei. Slo
ganul „vine cui îi place sau pe 
cine interesează", vădește pasi
vitate. Sîntem de acord că dru
mul artei către marele public 
nu e simplu, că cere un efort a- 
preciabil, prelungit, din partea 
unor specialiști, dar numărul nu 
mic al acestora din cadrul di
verselor comitete și „comiții", 
pregătirea de care dispun și 
mai ales scopul acțiunii reclamă 
o schimbare radicală a atitudi
nii, pentru a avea acel public 
sensibil, informat pe care îl do
rim atîta.

Alte instituții, care reprezin
tă tot atîtea căi de legătură în
tre artă și public sînt fără în-

se motive — că nu au bani, că 
le trebuie atelierul de pictură 
pentru o sală de judo, cum s-a 
întîmplat în fostul raion 16 fe
bruarie — inexistența unui cerc 
de sculptură pe întreg 
București, cea a 
arte decorative 
te, deși în această
cialitate avem un număr 
talentați absolvenți ai școlii 
populare de artă etc., etc.). Re
lativ la această ultimă secție 
tov. Maria Bogdan, metodistă 
în domeniul artelor plastice de 
la Casa creației populare a-Mu
nicipiului București, ne relata 
că inițiativa de a crea un ate
lier de ceramică cu cuptor pe

orașul 
unuia de 

și aplica- 
spe- 

de

solitari și poate intim- 
Ceea ce e necesar să se 
sînt soluțiile de conti- 
înfăptuite cu respirație

dialog*

PUBLIC

acor- 
într-o 
socia- 
masă,

Să judecăm educația estetică
de masă după cerințele 

ei actuale, după eficiența et, 
și nu după bilanțuri

Dacă asupra unor căi de rea
lizare a educației estetice de 
masă ca radioul, televiziunea 
sau presa nu ne vom opri (deși 
o analiză s-ar impune cîndva, 
deoarece arta plastică, prin 
comparație cu alte domenii, nu 
ni se pare suficient reprezen
tată) vom aborda în schimb mo
dalitățile prin care instituțiile 
menite să înfăptuiască această 
educație, o realizează (Universi
tatea populară, muzee și case

memoriale, școala populară de 
artă, case de creație etc.).

Dintre toate aceste instituții, 
deși nu vrem să minimalizăm 
eforturile nici uneia, aceea care 
impune prin soluțiile sale de 
continuitate, prin prestigiul co
laboratorilor și prin complexita
tea problemelor abordate, este 
desigur Universitatea populară.

Nici aici însă — cu toate lau
dele meritate pentru ținuta 
prelegerilor — nu se urmărește

teritoriul fostului raion 1 Mai s-a 
împotmolit datorită neînțelegerii 
unor tovarăși de la sfatul popu
lar al raionului respectiv, aceș
tia netolerînd sub nici o for
mă existența unui cuptor de ce
ramică pe teritoriul raionului 
(ce lucru urît și rușinos e un 
cuptor de ceramică ! !). Nu 
ne-am propus însă să inventa
riem realizările și neajunsurile, 
să stabilim o medie aritmetică 
drept concluzie ci să vedem în 
ce măsură această activitate sa
tisface necesitățile linei catego
rii de public, stilul în care se 
realizează dezideratele unei e- 
ducații estetice de masă. Ceea 
ce ne-a izbit de la început e 
lipsa de aderență a grupurilor 
de amatori la instituțiile amin
tite. Desigur aceștia vin din 
cînd în cînd pe la casele de 
creație sau casele de cultură, 
dar în majoritatea cazurilor di
versele manifestări sînt rodul u- 
iwr mobilizări prin telefon sau 
făcute personal după care aceas
tă masă de artiști amatori intră 
din nou în acalmie. Viciul prin
cipal al unor asemenea manifes-

tari stă în mentalitate, în struc
tura pe care i-au destinat-o cei 
meniți să le înfăptuiască, stă în 
faptul că publicul este conside
rat o masă inertă, bună de 
impulsionat la răstimpuri pen
tru a „avea activitate culturală". 
Nimeni nu privește și raportul 
invers și în fond cel mai realist, 
că acești amatori au o persona
litate, că doresc ceva și că po
tențialul lor creator poate fi ca
nalizat într-un sens sau altul, 
că ei reprezintă cultura de ma
să în fond și nu cei cîțiva meto- 
diști .ai caselor de cultură și 
creație, că e foarte necesar ca ei 
să se cunoască mai mult decît 
metodiștii între ei, să se întîl- 
nească, să schimbe idei, într-un 
cuvînt să reprezinte un factor 
activ în cultura de masă.

Ajunși la acest punct se im
pun cîteva întrebări :

De ce conducerea casei de 
creație a municipiului Bucu
rești a desființat fără nici o ex
plicație „Studioul artistului a- 
mator", unde amatorii și publi
cul larg se întilneau cu artiști 
plastici de prestigiu, inițiativă 
atît de bine primită de ambele 
părți ? De Ce nu există un spa
țiu permanent de expoziție pen
tru artiștii amatori, de ce chiar 
muzeul de artă nu găsește un 
infim loc de expunere a celor 
mai de valoare piese, din crea
ția amatorilor, cu nimic mai 
prejos uneori decît cele ale pro
fesioniștilor, de ce nu se pot 
crea în publicațiile interne ale 
acestor instituții spații pentru 
reproduceri, articole, cronici, 
într-un cuvînt a se crea totul 
ca acești oameni să reprezinte 
un organism viu, cu posibilități 
mari de influență asupra tutu
ror celor cu care vin în contact? 
N-a venit oare timpul ca pe lin
gă raporturile cantitative să se 
ia în considerație și cele cali
tative desensnîndu-se rezultate
le valorice ale unor asemenea 
acțiuni și nu prezentarea acți
unii propriu-zise ca o realizare ? 
Este oare suficient în perioada 
în care ne aflăm să menționăm 
într-un bilanț că s-a ținut o 
conferință de artă, fără a lua 
în considerație tema ei, cores
pondența dintre ea și publicul 
căreia i se adresează, dacă și-a 
atins scopul instructiv sau nu> 
dacă reclamă o continuitate etc., 
etc. ? în acest sens putem vorbi 
de necesitatea unei restructurări 
a mijloacelor culturii de masă, 
a adecvării lor pentru a avea 
într-adevăr realizări pe măsura 
eforturilor materiale și spiri
tuale depuse.

Artistul amator-un personaj
care nu și-a dobindit

ANCHETA
REPORTAJ

de CORNEL RADU
CONSTANTINESCU

trebui utilizate în acest sens). 
Sîntem de acord că și pensio
narii pot și e de dorit să parti
cipe la asemenea cursuri (76 de 
persoane), dar nu putem rămîne 
indiferenți cînd elevii și studen
ții realizează comparativ un 
număr mai mic (65 de persoane). 
Tot așa cum tinerii 
plafon vîrsta de 30 
prezintă 142 locuri 
cît numără celelalte 
gînd pînă la peste 
Nu vrem să insistăm aici 
pra acestui fapt deși el nu ni 
se pare un amănunt nesemnifi
cativ, amănunt căruia conduce
rea Universității ar trebui să-i 
acorde o sporită atenție. Reali
zarea unei educații estetice în 
rîndul tineretului presupune o 
preocupare aparte, cîștigurile 
în plan cultural pentru societa
te punîndu-se în alte dimen
siuni. Așa cum ne informa 
tov. M. Domnescu Universitatea 
Populară, la secțiile în discuție 
satisface circa 400 de cereri a- 
nual, cu posibilitatea materială 
de a satisface chiar 500.

Muzeele de artă, casele memo
riale, colecțiile de artă repre
zintă un factor de cultură im
portant dacă sînt animate de 
principii active. Dacă rămîn la 
stadiul de pinacotecă tip Aman, 
adică o sală unde sînt reunite 
un număr oarecare de valori, 
vizitate indiferent cînd, indife
rent de cine și de numărul vi
zitatorilor nu-și vor împlini 
menirea pe care societatea con
temporană le-a hărăzit-o. Muze
ele noastre au o notabilă acti
vitate științifică (comunicări, 
restaurări, organizări de retro
spective și expoziții cu temati
că etc.), care nu este echilibra
tă nici pe departe cu activitatea 
în domeniul educației de masă. 
Din acest punct de vedere ele

(s-a luat ca 
de ani) re- 
față de 253 
vîrste mer- 
60 de ani.

asu-

cotizații, așa cum se întîmplă 
și în alte muzee mari ale lumii, 
ar primi o parte din publicații
le muzeului, ar avea drept de 
prevernisaj la expoziții, ar avea 
acces la conferințe și informări, 
la filme de artă, ar participa la 
excursii de documentare etc., 
etc., reprezentînd un veritabil 
și activ ferment cultural în so
cietate.

„Cauzele acestei situații, ne 
relata tov. N. Delaport, inspec
tor la comisia artelor plastice

doială casele de cultură raiona
le și de tineret, casele creației 

■ populare, unde figura centra
lă este, fără îndoială artistul a- 
mator. Din noianul de fapte ca
re ni s-au prezentat am des
prins și ’ realizări (expoziții, ac
tivitate în-unele cercuri de artă 
plastică, amatori care au figurat 
în expoziții internaționale etc., 
etc.) și exemple negative (case 
de cultură ale tineretului care 
și-au desființat cercurile de artă 
plastică pentru cele mai diver-

toate drepturile
Sculptorița Gabriela Manole- 

Adoc, profesoară la Școala 
populară . de artă, • care se inte
resează cu sinceră pasiune de 
creația artiștilor amatori, ne-a 
făcut interesante precizări pe 
această temă : ,,E un adevăr
cunoscut, că acolo în cercul fa
miliei, al prietenilor, la locul de 
muncă artistul amator e un fer
ment de cultură. I-am văzut pe 
acești amatori cheltuind cu 
mare pasiune timpul lor liber, 
forța creatoare, în scopuri artis
tice care de multe ori nu le a- 
duc nici o satisfacție morală pu
blică, căci cea materială se ex
clude de la sine. Față de aces
tea și, mai ales, față de realiză
rile lor cred că nu sînt sufi
cient încurajați, că evoluția lor 
(de pildă chiar a celor care în- 
tr-un caz fericit absolvă școala 
populară de arte) se între
rupe brusc, că nu sînt folosite 
consecvent valențele lor des
chise către cauza frumosului. 
Mulți dintre ei depășesc stadiul 
diletantismului, înscriindu-se în 
zonele creației autentice, dar 
persistența unei concepții care 
împarte arta în profesioniști și 
amatori, nu în raport de va
loare sau nonvaloare, face ca ei 
să răzbată cu greu în lumea ar
tei. U.A.P.-ul sau Fondul plastic 
care privesc cu o „nobilă" în
găduință activitatea acestora, 
nu-i sprijină în măsura cuveni
tă pentru a intra într-un circuit 
de valori. Expozițiile noastre a- 
nuale, regionale etc., deși prin 
statut n-ar trebui s-o facă, evi
tă cu tenacitate amatorii în ca
drul Uniunii sau Fondului, por
țile fiindu-le închise. Mi se 
pare că nu e normal să ții ani

de zile oameni talentați în si
tuația de caloboratori ai Fondu
lui plastic, cînd lucrările lor 
sînt vîndute în magazinele de 
specialitate (și ceea ce-i face to
lerați e numai o rațiune comer
cială) sau trimise peste hotare 
în expoziții. Cu cealaltă catego
rie de amatori, cei care nu de
pășesc zonele diletantismului, 
căci sînt și din aceștia, ar trebui 
lucrat foarte mult. Pe undeva, 
respectînd proporțiile bineînțe
les, în cadrul caselor de cultură 
ei ar trebui supuși unui proces 
de instrucție, care însă acum 
nu se săvîrșește în cele mai op
time condițiuni. Ar trebui ope
rată, alături de instrucția pro- 
priu-zisă (tehnică, un minim de 
înțelegere estetică a artei), o 
mutație în mentalitate. A unei 
mentalități anihilante care face 
din această categorie oameni 
retrași, excesiv de circumspecți 
cu realizările lor, rupți de spi
ritul contemporaneității în artă. 
Ar fi necesar, prin toate proce
deele posibile, să li se inoculeze 
un sentiment al prezenței în 
timp, ce i-air transforma în fac
tori activi ai unei întinse cul
turi de masă.

Marile personalități 
se verifică in raporturile 

cu masele
Ținînd seama de actuala dez

voltare a climatului artistic ar 
fi necestar să ne punem cu mai 
multă seriozitate întrebarea 
dacă activistul cultural menit 
să fie instrumentul mediator 
principal între marele public și 
artă, trebuie sau nu să cores
pundă unor exigențe de ordin 
profesional, dacă e necesar sau 
nu să cunoască în mod realist, 
științific, toate pirghiile prin 
care trebuie să acțipneze în 
împlinirea dezideratelor aminti
te, dacă i se cer anumite cali
tăți pedagogice ©tc., etc. Impor
tanța unei asemenea acțiuni nu 
poate fi lăsată la întîmplare, 
împlinită de oameni cu spi
rit funcționăresc, birocratic, ci 
reclamă persoane cu spirit de 
sacrificiu, care-și înțeleg meni
rea mai întîi ca pe o mare și 
cu adevărat dificilă operă de e- 
dificare culturală a maselor. 
Alături de ei ar trebui să se 
afle personalități marcante ale 
artelor și criticii românești, și o 
spunem cu regret că aceștia nu

răspund întotdeauna solicitări
lor (deși faptul na se poate ge
neraliza), că nu se apleacă cu 
suficient interes asupra marelui 
public, considerînd-o o sarcină 
minoră, putînd fi înfăptuită la 
urma urmelor și de către oa
meni cu o mai mică pregătire. 
Cred că ne lipsește, în acest spi
rit — în tradiția unui Kogălni- 
ceanu sau Iorga — exemplul u- 
nor personalități ale culturii 
care să se aplece cu același in
teres și asupra creației dar și 
asupra luminării maselor, a 
creării premiselor intelectuale 
ca aceștia să se bucure de ea. 
Să înțeleagă așa cum sublinia 
Dimitrie Guști că ... între crea
ție și răspîndirea culturii există 
un circuit perfect închis. Crea
torii de bunuri culturale se in
spiră și creează plecînd de la 
realitatea din jurul lor, creația 
la rîndul ei stîrnește o însufle
țire care duce la forma de răs- 
pîndire și de însușire între cei 
mulți. Din sinul acestora se ri
dică însă alte puteri noi de 
creație..."
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LEGUMELOR
Tn județul Arad, culturile 

succesive de legume ocupă 
3372 hectare. Ca urmare a 
faptului că întreaga suprafață 
a fost irigată, iar lucrările de 
întreținere executate la timp 
și de un bun nivel calitativ, 
culturile s-au dezvoltat bine 
ajungînd la faza de recoltare. 
Producțiile medii la hectar 
sînt dintre cele mai bune, în 
multe unități agricole fiind 
bine valorificate. în altele însă 
cantități de legume vagonabile 
se depreciază în cîmp. Este 
exemplul întreprinderii agri
cole de stat Pecica. Aici, de pe 
150 hectare cu castraveți 
„Cornișon" pînă în prezent nu 
s-au recoltat și valorificat de- 
cît ceva mai mult de o tonă, 
adică exact echivalentul pro
ducției de pe un sfert de hec
tar. Dacă ținem cont, că de pe 
suprafața cultivată urmează să 
se recolteze ceva mai mult de 
șaizeci de vagoane castrave
ciori și că cel puțin 20 la sută 
din această producție a și tre
cut în faza de îmbătrînire, din 
care cauza nu mai poate fi 
valorificată, ne dăm seama de 
pierderile ce se vor înregistra.

Asemănător stau lucrurile 
și la cultura de dovlecei unde, 
din cele 50 hectare a căror 
producție medie este estimată 
la peste patru tone la hectar 
— buni și ei pentru consum și 
conservat nici un kilogram 
nu este cules, iar la fasole 
păstăi, din 75 de tone contrac
tate, valorificate nu sînt 
decît 30. Să existe pe piețele

Marinarii moderni n-au o- 
bligatoriu bai'bă stufoasă, 
pipă și brațe tatuate, după 
cum nu mai au la activ nici 
isprăvi tenebroase cu pirați 
5i comandanți cruzi, spînzu- 
rați de catarg. Marinarii mo
derni n-au vîrste matusale
mice, ba în majoritate sînt 
băieți abia trecuți de 20 de 
ani, isteți. curajoși și, firește, 
îndrăgostiți de întinsul ape
lor. Tinerii noștri marinari 
moderni nu mai înfruntă 
cumplite hule pe barcazuri 
părăduite ca altădată, ci se 
îmbarcă la Constanta pe niș
te bijuterii de vase, în ma
joritate nou-noute, cu o ex
celentă dotare tehnică și un 
desăvîrșit confort. Ca „Hu
nedoara", de pildă, yas de 
10 000 tone, care s-a întors 
acum din Japonia, na- 
vigînd cu un efectiv 
de 44 de oameni, dintre care 
exact jumătate sînt uteciști. 
Secretarul lor. proaspătul ti
monier Ion Bouaru. habar 
n-avea acum trei ani că-i va 
fi dat să cutreiere, la bordul 
acestui vapor, mările și ocea
nele a trei continente. Absol-

NEOROMANTICA 
TIMONIERULUI

vent al școlii de petrol-chi- 
mie el părea sortit acestei 
profesii, cînd. la un anunț al 
Navromului, s-a decis defi
nitiv pentru calea apelor. 
Ceilalți șase frați ai constăn- 
teanului nostru se pregătesc 
pentru cu totul alte meserii, 
străvechi îndeletniciri pe me
leagurile Tomisijlui : unul va 
fi apicultor, altul veterinar» 
altul, poate, agricultor. Ion 
Bouaru, însă, iubind necu
prinsul mării ce cheamă fără 
întrerupere Spre depărtări, a 
devenit marinar. Tntîi a frec
ventat, bineînțeles, o scoală 
de specializare a Navromului 
și pe urmă s-a îmbarcat; ța 
îpceput pentru Mediterana. a- 
poi pentru Atlantic, Marea 
Nordului, pînă cînd. într-o 
bună zl tînărul timonier 
a devenit autentic lup de 
rpare. adică a trecut E- 
cuatorul. cu tot dichisul 
festiv: Neptun și suita
lui — Olandezul zburător, 
doctorul, bărbierul, diavolii 
cu tartorul In cap — după o 
hazlie toaletă pregătitoare, 
1-ău azvîrlit în apă, l-au 
„salyat". apoi l-au înzestrat 
cu un certificat de maturita
te marinărească, fapt pentru 
care comandantul l-a felici
tat solemn, în careu...

Asta e o sărbătoare care 
are hazul ei pentru tot echi
pajul, de care novici sau bă- 
trîni nu se plictisesc nici
odată. Dar navigația marină 
nu e o joacă, ci o treabă de 
mare răspundere care cere 
calificare, atenție, minuție, 
răbdare. Silueta unui vas co
mercial alb-strălucitor, ele
gant. poate stîrni nostalgia 
călătoriilor celor ce privesc 
în vacantă portul, dar vizi
tarea unul vapor demon
strează că această silueta 
conține o adevărată uzină 
plutitoare, încărcată de 
serioase răspunderi pentru 
toți cei de la bord. Iar cei 
de la bord sînt ca niște sol
dat.! chemați să cîstige o bă
tălie. bătălie fiind fiecare 

Aradului o atît de mare abun
dentă de astfel de produse 
care să justifice, într-un fel, 
tergiversarea de către cei de 
la I.L.F. a preluării produse 
lor legumicole, socotite tru
fanda de toamnă, de la unită
țile agricole amintite ? Pt 
piața Aradului — și nici în 
alte localități rurale ale jude
țului — n-am putut însă cons
tata o abundență de legume.

ba dimpotrivă, la unele unități 
ale I.L.F.-ului aceste produse 
lipseau cu desăvîrșire. Am în
cercat să aflăm cauzele. „Fa
brica de conserve „Refacerea** 
din Arad — ne lămurea ingi
nerul Gh. Țirlea, directorul 
I.A.S. Pecica — care este și 
principalul nostru beneficiar, 
ni le refuză. De ce ? Nici noi 
nu știm". O telegramă expe
diată în ziua de 14 septembrie 
de către fabrică întreprinderii 
agricole de. stat, ne lămurește 
întrucîtva. Iată-i conținutul : 
„Opriți recoltarea fasolei păs
tăi pînă miercuri dimineața 
(5 zile na) stop. Depășit ca
pacitatea de prelucrare".

în fața unui asemenea ar

călătorie în parte, Și fără 
competentă, disciplină, so
lidaritate, bătălia nu se 
poate cîștîga. Ion Bouar** 
este unul dintre marina
rii ce întrunește pe de
plin aceste calități, adevăr 
confirmat de aprigul coman
dant al „Hunedoarei" cu care 
nu se prea glumește și care nu 
împarte ușor lauri. El afirmă 
că are un serios sprijin în 
tînărul cîrmaci nu numai la 
timonă, dai- în întreaga acti
vitate cotidiană, dificilă mai 
ales în cursele lungi. loan 
Bouaru constituie din ambele 
puncte de vedere un exem
plu : și sîujba-i slujbă, iar 
cînd e vorba de crearea unei 
atmosfere de solidaritate, 
coeziune, absolut necesară pe 
un vas, secretarul U.T.C. 
pune totdeauna un umăr 
zdravăn. De pildă, chiar în 
privința timnului liber, care 
se cere inteligent folosit de 
marinarul tînăr obligat 
la drum lung, numai apă și 
cer. Abil îndrumați și bine 
organizați de secretar, băie
ții citesc, învață limbi străi
ne. fac concursuri de litera
tură, sport, se informează 
asupra tarilor unde va acos
ta vasul și odată sosiți acolo 
Știu ce să vadă șl să viziteze. 
Fiindcă există tentația ca a- 
costînd după o îndelungată 
călătorie Pe apă. neounoscînd 
punctele de real interes ale 
unor centre portuare, tinerii 

marinari să-si piardă vremea 
în baruri, pe străzi, sau după 
cumpărături mărunte. Toc* 
mai acest interes e acum de 
multe ori meritoriu canalizat 
Si, cum spuneam, pe „Hune
doara" aportul destoinicului 
secretar U.T.C. e absolut 
consemnabil, La întoarcere, 
băieții schimbă sumedenie 
de impresii felurite, colo
rate, vii. un adevărat calei
doscop. Lui Ion Bouaru i-a 
venit ideea transcrierii lor 
într-un jurnal do bord a! ti
nerilor. pentru ca atunci 
cînd vor fi cu adevărat lupi 
de mare, să albă amintirile 
întregi. Răsfoind acest jurnal 
cu consemnări nu numai 
profesionale dar și referi
toare la oamenii și cultura 
locurilor vizitate, m-am con
vins că un tînăr marinar 
modern păstrează din însu
șirile traditionale dragostea 
de mare și îndrăzneala, dar 
neapărat grefate pe fondul 
orizontului lărgit al lucidei 
și multilateralei priviri pros
pective.
VIORICA TANASESCU

P. S. Ion Bouaru. ca și 
multi tineri marinari afirmă 
zîmbind ironic că a trecut 
vremea cînd între carturi. 
Sau orele de muncă, matelo- 
tul pufăia din pipă fixînd la 
infinit largurile. în timp ce 
sorbea un butoi cu rom ! A- 
cum băieții ar vrea să-și fo
losească întru totul fructuos 
Si agreabil timpul liber. Si o 
fac, după Cum am văzut, dar 
numai prin forte proprii. 
Căci bibliotecile de pe vase 
sînt încă șlab dotate (fiecare 
își ia în călătorie cărți de 
acasă), echipamentul sportiv 
e absolut precar, iar filmele 
ce rulează la bord sînt pu
ține. defectuoase $1 antede* 
Iuviene. Deși avizată — afir
mă tineretul marinăresc — 
conducerea portului se face 
că nu știe, sau știe dar nu 
face nimic.

gument (deșt tn telegram^ se “ 
pomenea doar de fasole) am — 
înclinat să credem că vinovat V 
este numai... beneficiarul — m-am înființat așadar la pwr- Q '*^fera țcee,
- ------- w.- prc«ătiri inteBW( de punereta împricinatului: fabrica „Re
facerea" și am solicitat ipgi- 
nerului șef al fabricii, tovară- 
șulu Lodovic Foc cîteva ex
plicații. „Nu avem l 
goale; întreprinderile pentru 
valorificarea ambalajelor din 
țară nu ni le trimit; forța de 
muncă în fabrică este insufi
cientă, ne lipsesc mijloacele de 
transport — au început să 
vină pe bandă scuzele. De asta 
și lucrăm cu numai 90 la sută 
din capacitatea de producție a 
fabricii, iar cît despre castra
veciori și dovlecei, ne mirăm 
că unitățile nu ne aduc. Noi 
avem nevoie". Am urmărit 
încă o dată graficele și din nou 
am auzit aceleași cuvinte. „Noi 
nu sîntem vinovați. Tn ins-

__  scopul mărturisit și limpede ca 
borcane â totul să se desfășoare cît mai 
pentru w bine dădea o notă specifică 

preocupărilor activiștilor de la 
• Comitetul județean Go“i al

U.T.C. Este nota pe care o întîl- 
nim în fiecare an la început de 
toamnă cînd intervine cu regu- 

9 laritate în viața organizațiilor 
U.T.C. momentul de bilanț și de 
sinteză al alegerilor organelor 

A conducătoare. Popasul meu la 
județul Gorj n-a făcut decît să 
plaseze între niște coordonate 

• geografice exacte o perioadă 
care se derulează cu aceeași in
tensitate și cu semnificații din 

• cele mai profunde pretutindeni.
Ceea ce mă poate îndreptăți să 

«« ^„wx„ -..........- afirm că fenomenele pe care
tanță, pentru că acolo credem A le-am observat aici sînt, la rîn- 

_i------ _t------ x.- dul lor, capabile să închidă în
dimensiunile lor trăsături cu o 
mai mare rază de aplicabilitate. 

Șl aici însă începutul a fost 
deja făcut într-un mod care 
atestă că atenția comitetu
lui județean U.T.C. n-a fost 
luată prin surprindere. Mă
surile întreprinse în ultima 
vreme pentru lărgirea de
mocratismului vieții interne 
de organizație și pentru a da 
dreptul fiecărui colectiv la o 
fiartîcipare deplină. autoritară 
a rezolvarea propriilor sale 

treburi, ca într-o adevărată fa
milie au fost întîmpinate. așa 
cum era și firesc de o satisfac
ție viu exprimată, ceea ce 
dovedește că erau, într-un fel, 
așteptate.

Din păcate, aceste măsuri au 
sosit, sub formă de indicații 
formulate cu oarecare întîrzleve, 
fapt care a produs o anumită 
nedumerire în punerea lor în

că vom ajunge, chemați de 
furnizor, oficiul nostru juridic 
ne va apăra trăgînd la răspun- * 
dere pe cei ce ne fac nouă “ 
greutăți".

Există numeroase exemple £ 
care atestă, sub rezerva argu- ” 
montelor, preocupări insufi
ciente, lipsa de răspundere A 
față de recolta de legume w 
existentă, față de nevoile con- _ 
sumatorilnr manifestate atît 9 
din partea unităților producă
toare (in cazuri întîlnite și la A 
Fîntînele. Turnu, Variaș etc)w 
cît și din partea unor bene- 
ficiari. Să fie oare sortite de- W 
gradării miile de tone de le
gume obținute tn toamna a- ț 
ceasta tn județul Arad, cînd 
consumatorii și fabricile de 
conserve le așteaptă ?

O intervenție din partea or
ganelor agricole județene, a 
Departamentului I.A.S. din 
Consiliul Superior al Agricul
turii și Ministerul Industriei 
Alimentare se impune cu strin- ™ 
gențfi. Timpul rece ce se a- 
nunță, bruma ce nu va întîrzia 
mult, nu permit amtnare. Și 
neîndoielnic că dacă măsurile 
ce se așteaptă a fi luate nu 
vor întîrzia, legumele vor fi 
salvate.

N. COȘOVEANU

•
 aplicare, iar dacă suflul învioră
tor al înnoirilor nu va putea 
pătrunde pînă in cele mai inti
me unghere ale organizațiilor, 
în timnul scurt care a mai ră
mas ,pînă la primele adunări de 
alegeri din școli, această înce
tineală nu va putea fi pusă pe 
șeama comitetelor județene.

Pe de altă parte, chiar si tn 
• rîndul activiștilor județeni se 

observă o adeziune de natură••••••

Geometrii și arabescuri medievale y masive și neașteptate. (Vedere 
^pre Turnul cu ceas din Sighișoara)

Foto : AGERPRES

(Urmării din pag. I)

cu vizitarea turnului cu ceas. 
Este cel mai indlt și cel mai 
semeț; un slujitor al lui Cro
nos veghind deasupra orașu
lui. în jurul turnului se opresc 
zilnic vizitatori cu aparate de 
fotografiat studiind unghiuri 
favorabile întocmai ca foto
reporterii în fața unei stele de 
cinema. De fapt, el este un in
teresant muzeu de istorie. O- 
biectele adăpostite aici (vase 
de lut, arme, instrumente meș
teșugărești, manuscrise etc.) 
reprezintă tot atîtea probe ma
teriale care aduc peste negura 
timpurilor imagini ale exis
tentei omului pe aceste me
leaguri iftcă din epoci foarte 
îndepărtate. Pe Dealul Turcu
lui, aflat in fața Sighișoarei, 
pe malul drept al Tirnavel, is
toricii au descoperit urme ale 
unei culturi din comuna pri
mitivă. S-au găsit de aseme
nea urme scite și dace. In a- 
cest loc al Sighișoarei de azț 
a existat unul dintre puterni
cele centre dace ale regiunii, 
în muzeu există totodată și 
semne ale venirii romanilor pe 
aceste meleaguri. Cărămizi 
țigle vorbesc prin graiul tor 
mut despre Castrum Sex cons
truit de romanii Legiunii a 
XIII-a — Gemina. Un castru 
puternic care menținea, de
sigur, siguranța drumurilor, 
fiindcă aici Tîrnava cea do- 
moală adună în jurul ei căile 
de acces spre Alba, Bran, 
Moldova etc. Cum vor fi trăit

Investigînd preocupările din această peri
oadă ale activiștilor Comitetului județean 
Gorj al U.T.C. redactorul și-a pus două în
trebări :

— Cum po(i ști cine va fi secreta
rul U.T.C. al Liceului din Pestișani 
cînd alegerile în această organizație 
n-au avut încă loc7

— De ce MINIM și nu MAXIM de 
activități ?

la 
de 

. la
• punct a ultirnelor amănunte ne

prevăzute, de efort general cu

TURNURILE SIGHIȘOAREI
aici strămoșii noștri ? Din hăr* 
nicig Și priceperea in mește
șuguri ale dacilor, stilizate de 
civilizația romanică,-s-au năs
cut meșteșuguri și mai trai
nice, a înflorit comerțul. Ur
mele istoriei vorbesc apoi 
despre toate etapele formării 
populației de azi. Voievodul 
Gelu și-a întins pînă aici stă- 
pinirea. întărind așezările ro
mânești de tip pre feudal. Mai 
tirziu, drumurile Sighișoarei 
au fost bătute de coloniștii 
din Flandra și de pe malurile 
Rinului. Mulți dintre ei au 
rămas aici atrași de aceste pă- 
minturi bogate. Deosebit de 
importantă pentru istoria o- 
rașului și împrejurimile sale, 
devenite intre timp o cetate 
cu puternice bresle, este pre
zența la Sighișoara a lui Vlad 
Dracul, fiul Iul Mircea cel 
Bătrin. El a stăpînit această 
regiune, a bătut o monedă 
care avea circulație șl tn 
părțile Brașovului fi Sibiului, 
a intărit legile vieții cetățe
nești.

Vestigiile istoriei au acea 
forță aproape miraculoasă de 
a înmagazina și concentra eve
nimente și semne ale vremu
rilor, de a face să transpară 
din neguri îndepărtate ceasu
rile, zilele și anii pe care

OFENSIVA NOULUI
între impulsuri și limite

mal curînd afectivă, o satisfac
ție declarată mai mult în cuvin
te decît în argumente faptice 
pentru că, lucru 
prea, îuuuxuxc 
primul rînd, în organizarea 
desfășurarea alegerilor, sîn 
menințate să fie transpuse

că, lucru curios și nu 
înnoirile preconizate, în 

‘ * 1 și
sînt a- 

__ __ „„ __ __ în 
practică prin metodele învechite 
ale altor ani și ale altor obiș
nuințe depășite. Și, de data a- 
ceasta, vina nu mai este decît 
a fiecărui activist cere n-a izbu
tit încă să se salte deasupra pro
priilor sale neajunsuri și încear
că să reintroducă în actualitate 
mentalități care vor face în 
scurtă vreme să scîrțîie bala
malele cele mai noi de atingerea 
mîinii sale.

Mi s-a spus șl mi s-a repetat 
aproape în cor sau, în orice caz, 
pe un ton care nu putea decît,să 
te convingă, că alegerile sînt 
pregătite sau vor fi în cel mai 
democratic mod cu putință, că 
tinerii își vor putea manifesta 
deschis, cu voce tare, preferin
țele, că nu se va mai întîmpla 
ca în alți ani cînd în același 
timp, o notă telefonică chema la 
o instruire pe secretarii comite
telor U.T.C din licee, pe locții
torii lor. precum și pe cei ce 
urmează să fie secretari fapt 
care te îndemna să ridici din 
umeri și să te întrebi cum pot 
fi cunoscuți viitorii secretari 
odată ce încă n-au avut loc a- 
legerile. Și tot în același timp, 
un „tabel nominal" comunică 
numele activiștilor extrabugetari 
care vor conduce alegerile în 
școli, numai profesori» unul și

Curentul de înaltă tensiune
(Urmare din pag. 1)

Stabiliseră, sufletește, o solir 
dafitate tacită. Montatorul 
Mircea Sîrbu îmi povestea că 
el -recunoaște cu prilejuri di
verse mașinile ieșite din mîna 
lui. Pesigqr, marca fabricii, dar 
nu numai atît. Era un simtă- 
mînt de mîndrie. de îneîntare ; 
se simțea părtaș la construcția 
motoarelor știind că zilnic mii 
și mii de oameni folosesc ener
gia» curentul furnizat de grupu
rile electrogene pe cate le 
finisează. Dan îonescu. mopta- 
tor la secția montaj I îmi arăta 
lăzile pregătite pentru un lung 
drum spre Pakistan :

— Oamenii aceia străini vor 
ști că noi. aici, în România am 
muncit pentru ei, că datorită 
grijii și atenției noastre ei vor 
folosi niște mașini necesare 
civilizației lor.

-r- Qu fiecare aparat care 
trece prin mînâ mea. îmî spu
nea montatorul Gheorghe Țane, 
pleacă și o părticică din mine. 
Știu, din detaliile copstructiei 
lui, unde va ajunge. într-o tată 
nordică sau sudica. Tn timp ce 
lucrez, îi urmăresc. în gînd 
biografia viitoare. Uneori, pe 
hartă, conduc mașinile mele 
sore destinația lor. mă interesez 
de țară, de oameni. Vor ajunge 
departe, dar oamenii aceia vor 
ști că noi le-am făcut. Si-mi 
privesc, curios, mîinile. E un 
SBmn de putere în drumul apa

le-au trăit cîndva oamenii. 
Dar, chiar dacă ăm reuși să 
vorbim despre toate obiectele 
muzeului de istorie din Turnul 
cu ceas, aceasta n-ar însemna 
că am înfățișat întreaga is
torie a locului oamenilor 
săi.

Pentru orașul-cetate în care 
arhitectura și patina ei dau o 
culoarp medievală, istoria ve? 
che este reprezentată și de 
către celelalte 8 turnuri. Ini
țial, în cetate erau 14, cons
truite de breslele existente, ca 
piloni de apărare. Cu vremea, 
datorită luptelor, incendiilor, 
cinci dintre ele au pierit. E- 
xistă astăzi Turnul cu Ceas, 
de care am amintit; cel al 
Tăbăcarilor, care este în tan
dem cu Turnul Cositorarilor 
— ultimul fiind înalt de 25 
de metri. Există Turnul Frîn- 
ghierilor, Turnul ți Bastionul 
Măcelarilor, masivul Turn al 
Fierarilor — construit pe un 
plan dreptunghiular —, un 
Turn al Croitorilor, altul al 
Cojocarilor și, ultimul. Turnul 
Cizmarilor. Aproape toate 
meșteșugurile erau cuprinse 
aici, aprotșpe toți oamenii care 
trăiau în cetate răspundeau de 
integritatea ei, și, cînd vremu
rile aduceau vreo amenințare, 
bărbați vrednici se retrăgeau

unul. $i iarăși te vezi silit șă te 
întrebi cum își vor mai putea 
spune elevii deschis părerile 
cîrțd alegerile nu vor fi conduse 
de ei, ci de profesorii lor. Mai 
mult decît atît, șeful secției or
ganizatorice, Constantin Sara- 
pațin, îmi spunea că și activiștii 

- comitetului județean vor con- 
■ duce, personal, adunări de ale

geri (ce vor mai avea atunci de 
făcut secretarii organizațiilor ?) 
pentru că — reproduc cuvînt cu 
cuvînt — „știu din experiența 
anilor trecuți că așa se' proce
dează*'. Dar ceea ce trezește 
cele mai acute confuzii este că 
tot același activist, tovarășul 
Sarapătin. a propus în urmă cu 
cîtva timp ca activiștii județu-

lui să nu se mai amestece atît 
de flagrant în treburile organi
zațiilor și să nu mai repete gre
șeala de a se așeza la prezidiu 
crezînd că astfel sînt și „în 
frunte" însă acum, pentru că 
nu i-a venit linia de sus, nu mai 
știe nici el ce să respecte și tre
sare de teamă că i-ar putea re
proșa cineva curajul Adevărul 
este că acel „știu din experien
ța anilor trecuți" spune mai 
mult decît vrea să spună ! Ex
presia trădează obișnuința de a 
face tot ca în anii trecut!» care, 
oricum, nu mai are ne căuta a- 
tunci cînd vrem să promovăm 
noul și ne declarăm teoretic, 
partizanii lui. Ea dovedește că 
se mai lucrează încă după „me
tode raionale", prea strînse pen
tru dimensiunile județelor. Așa 
de exemplu se mai folosește și 
acum chiar dacă de fapt ni s-a 
recitat sus și tare că propuneri
le se vor face direct în adunări, 
fără alte liste complicative, se 
mai folosește procedeul ..orien
tărilor*', ca și cum n-ar fi făcut 
destule neajunsuri cu dezorien
tările pe care le-au produs pînă 
acum. La aceeași instruire cu 
secretarii U.T.C. din școli, s-a 
spus răspicat: „elevii se cunosc 
mai bine decît îi cunoaștem 
noi" dar la liceul din Pestișani. 
de pildă, factorii s-au „orientat" 
deja rpai de multă vreme asupra 
unui elev dintr-a unsprezecea 
pentru a-1 „unge" — (expresia 
nu ne aparține) — secretar. Și 
nu numai acolo, odată cp au fost 
convocați, la instruire, cum spu-

• •••••

ratelor care începe aici. îfl a- 
telierul în care lucrez.

Nevăzute fire leagă om de Otn, 
meridian de meridian. Mîinile 
lui Bădescp, ale lui Sîrbu, lo- 
nescu sau Tane nu au ni
mic neobișnuit, desigur că 
îndemînarea și talentul lor 
sînt multiplicate în mii de 
exemplare, în toate uzinele 
țării. Dar mîinile lor, în anu
mite împrejurări, devin un 
simbol. Un simbol al unei pa
siuni pentru muncă, un simbol 
al unei țări.

— Mă bucur cînd vad plăcuta 
cu marca fabricii aplicîndu-se 
fiecărui aparat. Fiecare mă re
prezintă. pe mine, pe colegii mei 
și chiar dacă nu-mi pot în
semna numele, sînt mîndru să 
știu că undeva, în'România sau 
peste hotare, cineva Va Snune : 
„bune mașinile astea de la 
U.M.E.B. !“ Va Zice, deci șj 
despre mine — mărturisea 
bobinatorul Ștefan Ungă.

îi urmăream, la locurile lor 
de muncă, concentrați, cu frun
tea aplecată deasupra manilor, 
cu ochii atenti la flecare 
amănunt. Nu. nu trebuie să sp 
strecoare nici o greșeală totul 
trebuie să fie perfect. 8i nu 
doar pentru că sarcinile de 
producție o cer. O demnitate 
nouă își punea însemnele în 
fiece mișcare, prindeau viată 
sentimente, trăiri, mîndrii. ma- 
terializîndu-se în aparatele oro- 
duse. Neînsuflețite. mașinile 
sintetizau mai mult decît o sim

în turnuri și de-a lungul zidu
rilor, contlnuîndu-și lucrul, 
dar fiind totodată gata să 
răspundă vreunui dușman.

...De fapt, cine stă să so
cotească puțin, va vedea că 
turnurile Sighișoarei sînt in 
numgr mai mare d? nouă. Fie
cărui turn de breaslă îi cores
punde astăzi o industrie mo
dernă dezvoltată în noul oraș 
sau dincolo de limitele lui. 
Privind cele două tipuri de 
turnuri — cele medievale $i 
cele ale industriei de azi — 
nu poți să nu te gindești la 
conlucrarea secolelor, a price- 
perii și talentului, a vocației 
și hărniciei, la calitățile oame
nilor, care au înfruntat cu q- 
roism și bărbăție Vitregiile is
toriei, au așezat viața pe te
melii solide și dau azi con
ținut ideilor superioare Și, 
vorbind mai departe despre 
turnurile actuale, mă gindesc 
la „Nicovala", o fabrică de u- 
tilaje și piese de schimb pen
tru industria ușoară, apărută 
în acest cincinal Există aici 
și fabrica de confecții 
„Tîrnava". Ea a fost înfiin
țată în ateliere în centrul o- 
rașului, dar, datorită dezvol
tării. trevtate a fnst. mutată 
în hale încăpătoare la margi
nea orașului. Există și o între

neam, șî cei ce urmează să fie 
secretari.

Există, de asemenea, și în rîn
dul activiștilor, pe lingă- vechi
le obișnuințe. ■ și o anumită ne
încredere în măsurile de curînd 
introduse. Mi s-a spus nu o dată 
că € nevoie de o urmărire în
deaproape. de un control chiar 
pentru că „cine știe ce propu
neri vor face tinerii" — argu
ment car© este atit de naiv 
Incit nici nu merită comen
tariile. Dar demonstrează to
tuși un fapt evident: în 
instruirile pe care le orga; 
nizează în această perioadă 
comitetul județean încearcă să-i 
convingă pe secretarii organiza
țiilor de un lucru de care nici 

el nu este în momentul de față 
convins. Este îndoielnică eficien
ta unor asemenea instruiri...

Ca să nu mai vorbim că nici 
instruirile acestea, ierarhice, de 
pe o treaptă pe alta, de sus in 
jos dar nu pînă jos de tot nu 
mi se par cele mai potrivite. 
S-au făcut, la județ instruiri 
ale secretarilor din licee și ale 
celor comunali, întîi cu unii, 
apoi cu alții. La rîndul lor. a- 
ceștia vor face alte instruiri, cu 
activele din școli și din comune, 
bineînțeles „mai ample mai a- 
mănunțite, cu probleme de or
ganizare" — vorba secretarului 
cu școlile Gheorghe Berea. La 
acestea vor participa, fără îndo
ială și activiștii comitetului ju
dețean, și a.$a, dintr-o instruire 
în alta ca pe vremea prea mul
telor ședințe, nu este exclus să 
se ajungă în ajunul adunării de 
alegeri fără ca tinerii să afle ce 
drepturi au Fiindcă la așa ceva 
nu s-a gîndit practic nimeni. 
Normal este, dacă nu chiar obli
gatoriu. ca tocmai tinerii Să iâ 
cunoștință dfespre conținutul 
profund democratic al noilor 
măsuri. în primul rînd ei tre
buie să știe că nu-1 vor mai vota 
pe secretar pur și simplu prin 
ridicarea mîinii. ci îl vor alege 
cu adevărat, deci de ei va de
pinde succesul real al fiecărei 
adunări. Si cu toăte acestea ti
nerii continuă să rămînă depar
te de atenția județului, care nu 
și-a terminat încă instruirile, ca 
și cum nu pentru ei ar fi fost 
stabilite aceste masuri, ci doâr 

plă îndemînare profesională a 
celor care le-au construit, ele 
purtau în complicatele lor 
scheme tehnice gindurile și 
dragostea urtor oameni. Dragos* 
tea pentru munca lor. pentru 
uzină lor. pentru tară.

DRUMUL UMAN 
AL MAȘINII

în poarta uzinei, un panou 
uriaș trasează pe harta lumii 
direcțiile spre care pleacă apa
ratele produse aici. Spre 32 de 
tari. Impresionant număr, dâcă 
ne gîndim că uzina produce 
peste 400 de tipuri de mașini 
electrice»

în fiecare secție, numeroși ti
neri îmi vorbeau despre aceste 
drumuri, mai depărtate sau mai 
apropiate, despre acest circuit 
al muncii lor, al miinilor lor. 
Biografii entuziaste se supra
puneau destinului cu care ma
șinile porneau în lume și o 
curiozitate legitimă, tinerească, 
urmărea drumul lor.

Să conteze oare pentru o 
mașină, Sentimentele pe care 
le învestești în ea, poate 
ea să reflecte, undeva en
tuziasmul cu care â fost con
struită Un tehnician ar t*es- 
ninge toate argumentele mele 
în susținerea acestei idei. Si 
desigur că ochiul unui expert 
n-ar face nici o deosebire între 
aoăratul lucrat la o înaltă ten
siune a entuziasmului si cel 
terminat între ginduri mono

prindere de țesături de lină 
și mătase. Se numește „6 Mar
tie". Aici se produc, pentru 
tprima oară la noi în țară, țe- 
șături decorative pentru tapi
țerii, draperii și cuverturi. La 
aceste trei fabrici moderne lu
crează nepoții și strănepoții 
fierarilor, croitorilor si fri.n- 
ghierilor de ieri. Pe urmașii 
vechilor meșteșugari ii vom 
găsi și la fabrica de țiglă și 
cărămizi, la întreprinderea de 
prelucrarea inului la coope
rativele „prestarea** și „Spo
rul". Cînd sightșoreanul vor
bește despre turnurile mo
derne. se gindește, insă, mai 
întîi, lg Complexul industrial 
de faianță și sticlă, una din
tre. gele mai noi și mai mo
derne unități de acest fel din 
țgră. Șl pe bună dreptatg. 
Faima Sighișoarei moderne că
lătorește azi ca o pecete a 
frumosului in țară $i peste ho
tare, lUînd Chipul grațios al 
vaselor de faianță. Dacă vizi
tezi complexul, ai să găsești 
mașini automatizate dg mă
cinat pasta, de tăiat, instalații 
de fasonat, cuptoare moderne 
pentru topit sticlă sau pentru 
ars faianța. Ai să vezi, insă, 
că la așa nntiiița ..secție de
cor" oamenii muncesc ca in
tr-un adevărat atelier de

pentru cultura generală a acti
viștilor. Cel puțin tovarășul 
Gheorghe Bercea la întrebarea 
cUm vor proceda _ pentru ~ a-i 
pune în cunoștință de 
pe tineri, recunoaște 
„Să vedem ... Să ggsim 
Poate prin ei..." (prin 
adică. Alte instruiri ?)

cauză și 
deschis: 
soluția... 
activiști 

__.........~ Așadar,
tocmai cel dintîi lucru cate tre
buie făcut a fost găsit cu non
șalanță, cu dexteritate conform 
tot vechiului stil de muncă, care 
era foarte consecvent în, ocoli
rea tinerilor și in rezolvarea tu
turor „problemelor" îpfre noi 
activiștii. La soluția de a poposi 
ei înșiși, de-a dreptul în mijlo
cul tinerilor, nu prin interme
diari, prin activele organizațiilor, 
secretarii comitetului județean 
nu s-au prea gindit sau au făcut 
doar numai în treacăt. Și aceas
ta era cea mai bună șoluție. 
Altfel ne vom pomeni că, eu 
toate instruirile făcute, tiperii 
vor aștepta tot o mină , de' re
gizor nedibaci. tot pe cineva din 
afară care să le arate o listă de 
„pronuneri". o comisie „care s-a 
gindit că" și așa mai departe. 
Știu și ei tot din „experiența si
nilor trecuți" că așa șe .proceda 
și vor aștepta cuminți să gîn- 
dească și de data aceasta
alții în locul lor, Ceea ce 
va putea pune sub sem
nul întrebării însuși scopul esen
țial al întregului complex de 
eforturi făcute pentru a ne de
barasa de prejudecăți și rutină. 

Altfel, începutul a fost făcut. 
Am observat, pe parcursul pre
gătirilor și o anumită grija de 
a se declanșa în sinul organiza
țiilor o atmosferă propice eveni
mentului care se apropie pentru 
a-1 ridica cu adevărat la sem
nificația de eveniment. Timpul 
e scurt dar nu s-a renunțat la 
inițierea unor activități care să 
sublinieze momentul. Cu obser
vația că și de data aceasta a- 
tentia ar fi trebuit îndreptată 
nu spre un „minim de activități** 
cum nu s-a făcut remarcă, ci 
chiar spre un „maxim de activi
tăți". Din nou se poate da vina 
tot pe timoul prea scurt, lucru 
care mai poate fi un motiv demn 
de luat în seama acum, pînă la 
începerea primelor alegeri, dar 
după aceea nu. Oricum, graba 
care s-a manifestat și care i,« 
făcut ne unii activiști să .se pre
zinte la linia de plecare cu res
pirația deja întretăiată sfe va mai 
caJma pe parcurs si-și vă căpăta 
ritmul normal. Orice început 
este însoțit de o oarecare timidi
tate, de neîncredere chiar» stîn- 
jeneală se simte ca întotdeauna 
cînd îmbrăcăm un costum nou 
și e nevoie de timp pentru a ne 
obișnui cu el.

Niciodată însă începutul nu 
s-a mulțumit să-și facă doar a- 
pariția și să se manifeste pe ici 
— pe colo 
După el a 
restul.

fără si cîțtlge teren, 
urmat întotdeauna f'

D. MATALA

tone, indiferente. Dgr nu ma
șinile sînt esențiale ci oamenii 
aceia care le fac să să nască, 
care le dau formă si dimensiuni 
din nenumăratele scheme ale 
hîrtiei. Drumul acesta nu gre 
numai importanța vizibilă a 
procesului tehnologic ci el trece 
prin inimî. pulsează si cuprinde 
nenumărate ginduri. vise și 
idealuri. Ne legăm adesea, su
fletește» de un obiect din co
tidiana noastră existență. îi 
tribuim simbolul unor tr^ 1 
lăuntrice, oprind în el Un m^ 
ment anume din viata noastră. 
Dar cei care lucrează, căre pro
duc obiectele, leagă, clipă de 
clipă, destinul lor de cel al 
mașinilor, păstrează, pentru fie
care, inepuizabile rezerve de 
generozitate umană. Tn mîinile 
oamenilor, metalul sati lemrțul 
sau orice altă formă a 'materiei, 
prinde viată și si-o continuă in 
toate mîinile prin care trece. E 
un drum uman pe care trebuje 
sări respectăm și sări cultivăm- 
El ne reprezintă hu numai ,pe 
noi» ea îndemînaticl. muncitori 
ci o întreagă clasă socială, o în* 
treagă epocă, un întreg popor. 
Prin firele de înaltă tenșiune 
care împîhzesc tara, dințr-up 
colt în altul, circulă Curentul 
electric. Dar împreună cu el, 
circulă sentimentele noastre, 
gîndurile. Solidaritatea nopstră 
cu toti acei cere, fără să ne 
știe ne nume. ?tiU și simt că 
existăm împreună, pe același pă- 
mînt.

pictură. MUnl delicqte de ti
nere aplică cu pensula orna-’ 
mente stilizate. Se discută, 
aici, ca și în qlte secții, despre 
trecerea i-asClor de la Larmele 
clasice la cele moderne; apar 
mereu noi modele...

...Lq Istoria veche și nouă a 
turnurilor sq scriu mereu noi 
qlte file. Tinerii din oraș 
adaugă frumuseților de epocă 
și celor prezente noi coordo
nate. Un șantier al tineretului 
înseamnă un ștrand in cotul 
Tirnavel. Altul, un drum spre 
pădurea Brelte, unde stejari 
multiseculari, declarați monu
mente ale naturii, sînt străji 
și martori vii ai trecutului. 
Devenind municipiu, cerințele 
orqșului față de sine cresc. Se 
poartă acum discuții in legă
tură cu planul de sistematizare 
a zonelor noi: îndiguiri, 
puțuri și decantoqre în zona 
Tîmavei, un mare hotel turis
tic. lucrări de amenajare a 
unor clădiri etc.

Peste cele două turnuri mai 
mari ale orașului, ȚUfnul cu 
Ceas și blocuhiurn pentru a- 
telierul de prglectare al fabri
cii „Nicovala". își dau mina 
secolele de creație, dg muncă, 
ale oqmenilqr de aici: români, 
germani, maghiari. Filele ur
mătoare de istorie vot con
semna dezvoltarea orașului 
nou sub țmperlql virtuții lor, 
socialiste, iar vechiul oraș, ce
tatea, vq întregi și pe mai 
departe forța emoțională a 
Sighișoarei, frumusețea ei.
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noastre

MICROARHITECTURA IȘI DEZ

chiar și pe locurile in panta

și unitățile sale

ieftini, ere. etc

visurilor

VÂLUIE MULTIPLELE AVANTAJE

Casa

la Rapid

muitieta-

X EREI MHttH

DOMNULE, CARE-MI PRO 
PE! SĂ MĂ OTRĂVESC?

1. Confort complex cu cheltuieli minime
2. Casa poate fi construita oriunde

3. încălzire speciala și cu combustibili

Organizatorii și realizatorii acestor locuinfe, 
care se construiesc in două sâptămini M.E.F

De la proporția 
gant a blocurilor 
jale, care reclamă soluții teh
nice complicate, costisitoare 
(alimentație cu apă, lumină, 
gaze, lift, izolație fonică și 
ignifugă etc, blocuri în care 
dacă o singură conductă din- 
țr-un apartament s-ar sparge, 
ar suferi toți locatarii) A-a 
trecut în ultima vreme, în 
unele țări, la micro-arhitec- 

x ura de suburbie, amplasată 
zonele periferice ale ora- 

/elor, cu aer curat și ver
deață, constituită din ele
mente arhitectonice prefa
bricate. Acestea sînt casele 
prefabricate. E suficient să 
cercetezi un catalog din 
care să-ți alegi — ca dintr-un 
jurnal de modă — tipul de 
casă, șl în două șăptămîni 
primești cheia unul aparta
ment confortabil, cu apă, lu
mină, încălzire, garaj, terasă 
etc. Acest lucru se practică 
tradițional, peste ocean în 
Statele Unite și Canada, 
mai de curînd în țările 
Europei Centrale, apoi 
în Jugoslavia și de anul tre
cut, sub aspect turistic expe
rimental, și în România (că
suțele satului turistic „zo
diac" de la Mangalia Nord 
și Campingul din prefabri
cate de la Mamaia)*

Care sînt avantajele ce Im
pun aceste lâcuinte pe piața 
mondială 7 Confortul, prețul 
de cost rezonabil, rapiditatea 
construcției, putința de a fi 
ridicate în orice loc, chiar 
și în p<ante fără amplasa
mente speciale. La acestea 
se adaugă și primordialpl f- 
copomic. Economia de mate
riale (lemn, ciment. fier, 
cărămidă etc) e simțitoare, 
comparativ cu marile blocuri.

Institutul de studii și pro
iectări forestiere (I.S.P.F.), în 
colaborare cu I.N.C-E.F.-ul, 
au elaborat în perioada 
1955—1965 proiectul eîtorva
tipuri de case prefabricate, 
montate la Ștefănești. în pre
zent la Complexul de indus
trializare a ]emnillP^ di” 
cău. v> lna naștere, pe lingă 
cele existente, și o fabrică 
de case prefabricate. Pînă 
la ora de fată, biroul de 
proiectare a elaborat tipuri 
de casă din elemente modu
late, care îți oferă o gamă 
foarte variată de combinare.

în linii mari, casele prefă-

bricate împart în două
grupe. Prima o constituie 
locuințele sezoniere (cam
ping), fără încălzire, îm
părțite Ia rîndu-le în 
două subdiviziuni — case 
de vacanță individuale (din 
garsoniere sau apartamen
te) și casele pentru or
ganizări turistice, cum sînt 
cele de la Mangalia Nord 
si Mamaia, Snagov, campin
gurile de la Bacău, Slănicul 
Moldovei. A doua grupă o 
formează locuințele perma
nente ou încălzire, valabile 
pentru orice sezon, ampla- 
sabile după dorință. Această 
a doua grupă, ca și prima 
de altfel, se compune din 
case-garsoniere cu bucătărie, 
baie, dependințe, sau apar
tamente cu 2, 3, 4, și 5 ca
mere, baie, bucătărie, depen
dințe, garaj, terasă cu o su
prafață locuibilă ce variază 
de la 20 m.p. (garsoniere) pî
nă la 140 mp. Multitudinea 
tipurilor oferă amatorilor po
sibilitatea de alegere, evitîn- 
du-se monotonia, uniformi
zarea arhitectonică. La aceas
ta se mai adaugă culoarea 
pereților interiori și exteri
ori, care poate fi aleasă după 
dorință, în toate variantele 
spectrale.

Pînă cînd Ministerul Eco
nomiei Forestiere (Direcția 
I.G.P.F.L.) va scoate un ca
talog (deocamdată în curs de 
apariție) și pliante informa
tive, sau chiar case reale, 
amplasate în diverse orașe, 
vom mai adăuga, cu titlu in
formativ, cîteva amănunte. 
Pereții și plafonul sînt din 
materiale lemnoase aglome
rate și stratificate, superi
oare, cu o tencuială specială 
protectoare care asigură o 
izolație termică și fonică e- 
chivalentă cu un zid de jcă- 
rămidă, gros de 80 centime
tri. Casa este ignifugă, are 
asigurată protecția la in
cendii. Forma acoperișului 
se aplică al cerere, în funcție 
de zona de relief : gen terasă, 
cu pantă mică în zone de 
șes, cu pantă mare la 
munte (căpriori înclinați), 
variabilă, între 15°—60° ; cal
culat să reziste la încărcare 
de zăpadă de 100 kg/m2, plus 
încă trei sarcini a o sută 
de kg. Culoarea acoperișu
lui se stabilește de către be
neficiar. Casa prefabricată

poate fi amplasată pe piloni 
(stilpișori prefabricați) înăl
țată la 20 cm de sol, sau pe 
o fundație de beton armat, 
în cazul caselor mai mari. 
Garajul mașinii este integrat 
locuinței și e prevăzut cu in
trare automata de afară, iar 
accesul în garaj se face din 
apartament.

Fabrica constructoare C.I.L 
„Bacău" — la care se vor 
mai alătura alte zeci de fa
brici din țară, predă locu
ința „la cheie", cu toate ins
talațiile : de apă, lumină, 
baie, chiuvete etc. La cerere, 
se livrează și tipul de mo
bilă adecvat.

Alt capitol care interesează 
în mod deosebit pe cumpă
rător este sistemul de încăl
zire. Acesta este asigurat 
de o instalație specială — 
un cazan mic, automat, nu
mit „Domoterm", ce va fi 
produs în serie de coopera
tiva „Metalica“-București. 
Cazanul se poate monta în 
garaj, sau adițional, lingă un 
perete exterior al casei. A- 
paratul oferă posibilitatea de 
a regla, printr-un termostat, 
temperatura interioară do
rită. Asemenea frigiderelor 
cu termostat, cazanul intră 
în fnnețiunie sau este oprit 
automat. Consumul de com
bustibil (motorină) este re
dus. Toată instalația de În
călzire costă aproximativ 
10.000 lei. Metru patrat de 
casă prefabricată costă 1 200 
lei, iar cînd va intra în func
țiune (1969) Fabrica de azbo
ciment de la Tg. Jiu, costul 
pe m.p. de casă prefabricată 
va fi redus simțitor. Monta
rea unei case pînă „la cheie", 
de către 4 oameni, lucrînd 8 
ore, durează zece zile. Casele 
prefabricate oferă largi posi
bilități de sistematizare ur
bană și rurală, elimină com
plicata șl dificila organizare 
de șantier, eliberează o serie 
de materiale industriale 
foarte necesare altor dome
nii : fier, ciment, cărămidă, 
lemn, centrale termice de în
călzire, ascensoare etc. Ele 
oferă infinite posibilități de 
înfrumusețare a cvartaluri- 
lor prin crearea de minigră- 
dinițe în fața fiecărei căsuțe.

ION MARCOVICI

IN LOCUL EXPLICAȚIILOR - RECHIZITE!
foruri. Tovarășul Iosif Konea 
directorul C.L.D.C. Maramureș 
explică :

— Regretăm situația creată. Și, 
ou atît m»i mult, cu cît nu este 
vbrba despre materiale deficitare 
în această ramura a industriei. 
Este, fără îndoială, consecința 
certă a defecțiunilor I.C.R.M. 
Maramureș în aprovizionare, 

La rinclul său, tovarășul Ni- 
colae Pop, directorul întreprin
derii spre care C.L.D.C. arată 
cu degetul, face același gest:

— De vină sînt tovarășii de 
la C.L.D.C. care au greșit în 
efectuarea comenzilor încă de 
la contractări. Ei merită toată 
critica !

Pin librăriile și papetăriil^ 
municipiului Baia Mare lipsesc 
la această oră aproximativ 20 de 
articole strict necesare școlarilor. 
Dintre ele fac parte bețișoarele, 
ghiozdanele, servietele, copertp 
pentru cărți, caiete și carnete de 
elev din PVC, creioane negre și 
colorate, caiete de biologie, ma
tematică, geografi?, geometrie, 
bloc despn, hîrtie albaștri «te. 
Lipsesc pîhă și etichetele șco
lare.

Lanțul slăbiciunilor nu începe 
însă cu librăria din Baia Mare 
(și la Satu Mâr« situația este 
asemănătoare), așa cuip sînt ten
tați să creadă elevii sau părinții 
acestora. Ne-am adresat în acest 
•ens conducătorilor cțțlor două

Ne surprinde că nici acum, 
în al doisprezecelea ceas, 
C.L.D.C și I.C.R.M, cei doi fac
tori chemați să conlucreze, nu 
iau măsurile necesare de a în
drepta situația. O simplă încer
care a I.C.R.M. s-a soldat cu 
unele rezultate. La Fabrica „Stă
ruința" din București, la I.C.R.M. 
Brașov și Ploiești au fost găsite 
stocuri din astfel de materiale.

Este nevoie, după cum se 
vede, nu de a „fabrica" explica
ții, ci de a trece cu toată opera
tivitatea la aprovizionarea libră
riilor și papetăriilor cu aceste 
articole școlare, mai mult decît 
necesare.

V. MOINE AGU

Măsuri severe

Analizînd comportarea 
nesatisfăcătoare a echipei 
de fotbal, conducerea clu
bului Rapid a adoptat o 
serie de măsuri între care : 
suspendarea Iui Dan Coe pe 
timp de un an și scoaterea 
din lot a lui Jamaisehi. De 
asemenea, pregătirea forma
ției a fost încredințată unei 
noi echipe de antrenori con
dusă de Coloman Braun.

După cum s-a anunțat la 
startul din etapa a V-a pe ruta 
Bacău — Piatra Neamț — Bicaz 
— Lacul Roșu a celei de a 17-a 
ediții a Turului ciclist al Româ
niei, în urma unui control inopi- 
nant asupra cicliștilor Tudor 
Vasile, Ion Coama II și I. Rădă
cină s-au găsit substanțe doping.

Am fi vrut să diact&ăm în pri
mul rind cu Tudor Vasile și Ion 
Cosma II (primul a fost chiar 
purtător al tricoului galben), dar 
au fost de negăsit.

L-am găsit doar pe Rădăcină. 
Discuția cu el am avut-o în pre
zența antrenorului Sima Zosim de 
la Petrolul Ploiești.

SIMA ZOSIM • „Eu i-am 
controlat anterior pe băieți, peste 
tot, în bagaje, haine, la oorp și 
nu am găsit nimic. Ceea ce în
seamnă că cineva Ie-a dat pasti
lele în timp ce se aflau la start..."

ION RĂDĂCINA: „Păi ce, 
era să le găsești matale ? Le-ara 
cusut în colțul bluzei sub numă
rul cu care o dădeam la spălat. 
Am avut două „bombe" și le ți
neam în mînă la start. Cînd s-a 
făcut controlul și un arbitru a 
venit spre mine, am început să 
tremur și mi-a înțepenit mîna pe 
ghidon. Nu le-am mai putut 
arunca și cînd m-a întrebat ce 
am, am răspuns că am trac ca la 
orice start, dar imediat m-am

După restanța Politehnica lași A.S.A.

5 echipe cu 9 puncte
La Iași, pe un teren lunecos, datorită ploii ce a căzut îna

intea începerii jocului, s-au întîlnit două echipe cu o concepție 
de joc diferită: una, A.S.A. Tg. Mureș care a practicat un joc 
obstructionist în speranța de a obține măcar un punct și cea
laltă, Politehnica Iași, care a jucat combinativ, în continua 
mișcare, cu deschideri pe aripi și în adîncime.

In minutul 24, lovitură de teatru : in plină dominqre ieșeană 
“ Mureș, ajunge la 

pe Stoiceseu, cen- 
scapă, mingea în

o degajare disperată a apărătorilor din Tg. 
Racsi, acesta îl driblează pe Deleanu, apoi 
trează înalt în fața, porții și Constantinescu 
plasă, demonstrînd cel mai perfect autogol.

Ieșenii continuă asaltul, dar resimt lipsa lui _________
locul terenului. Echipa din Tg. Mureș rezistă în ciuda faptului 
că numai într-un mlnuț — 3j — Cuperman, de la numai 6 m, trage 
de două ori în portar. Urmează cornere repetate în favoarea ie- 
șe^ilo.r,. faulturi repetate din partea oaspeților și încercări dis
perate^ din partea lui Racsi de a tempera jocul la mijlocul tere
nului ți a iui Mureșan de a rezolva ceva pe contraatac dar 
acestea toate, fără rezultat.

In repriza secundă, jocul are același aspect. Golul egalizator 
seamănă cu cel marcat în prima repriză : la o centrare în fața 
porții, Bay greșește și respinge mingea la Cuperman, iar acesta 
cu capul trimite peste portar și apărători în plasă. Golul victoriei 
ieșene avea să vină abia în minutul 80. O lovitură liberă la cen
trul terenului, mingea ajunge la Lupulescu care face cîțiva pași 
și de la 25 m lateral șutează puternic la poartă. Mingea lovește 
bara sus la păianjen și intră în poartă. Bay suprasolicitat pînă 
acum nu a făcut nici o mișcare. Și astfel, Politehnica realizînd 
9 puncte q urcat pe locul al cincilea în clasament.

La tineret, 2—0 (0—0) pentru Tg. Mureș.

Ștefănescu la mij-

EUGEN SCRIPCARU

gîndit că m-a pîrît cineva (mai 
știau deci și alții P) și i le-am 
dat."

REPORTERUL: „Cunoști pe
ricolul unei asemenea practici

RĂDĂCINA : „Știu că unii au 
murit... Simpson... dar cel de la 
care le-am primit (și pe care nu a 
vrut să-l divulge) mi-a spus că 
îmi dă ceva special pentru pulsul 
și tensiunea mea, că nu are de ce 
să-mi fie teamă și să 
înainte cu 5 km de urcuș."

REPORTERUL: „De 
tenționai să le iei

RĂDĂCINA : „Era 
etapă de munte și mi-a fost frică, 
mă speria urcușul d« la Lacul 
Roșu. Mi-am spus că poate iau 
și alții, știind că în etapa contra 
cronometru unii, mai slabi, au 
scos timp mai bun decît mine." 

SIMA ZOSIM: „Am fost în
totdeauna o echipă corectă și 
îmi pare foarte rău de cele în- 
tîmplate. Rădăcină însă, a stat 
tot anul în lot și nu a mai fost 
sub controlul meu."

RĂDĂCINĂ : „NIai bine că mi 
le-a luat, astfel cine știe ce mi se 
putea întîmpla." (Vrem să cre
dem că cel puțin acum a regre
tat sincer).

REPORTERUL: „Cine ți le-a 
dat și cînd ?“

RĂDĂCINĂ: ....Un fo$t ci
clist... Le-a avut și el de undeva 
și mi le-a dat în București cu 
20 de lei" (Peste cîteva minute 
„Recunoștea4* că l-au costat 25 de 
lei bucata).

Cine sînt acești „binefăcători*, 
care știu sa se țină cu abilitate, 
în umbră ? Care este surșa, acea 
murdară sursă, la care apelează 
fără discernămînt t/<nii sportivi

— naivi de altfel cqre și-qu 
făcut un crez din necinste.

Mqi alarmant este fqptul că 
aceste cazuri se repetă. De fie
care dată, însă, „omul din umbră** 
care, pentru 50 sau 75 de lei este 
gata să facă „binele**, a rămas 
nedescoperit. Ne întrebăm deci: 
ce măsuri se iaq și, mai ales, cît 
sînt ele de eficiente împotriva 
acestor „binevoitori** ? N->am a~ 
uzii încă să se fi divulgat curqjos 
„culisele**, să se fi luqt mășur» 
drastice împotriva autorilor mo
rali și a complicilor.

în legătură cu cele întîmplate 
am cerut părerea și a altor mem
bri ai caravanei.

OCTAVIAN AMZA — arbitru 
principal „Tendința de a se 
droga la unii tineri se datorează 
neîncrederii în propriile lor 
forțe. După ce i-am confiscat 
pilulele, Tuclor Vasile a alergat 
în etapă și a ieșit al treilea, deci 
dispunea de resurse suficiente. 
Consider că controlul efectqat 
a fost eficient."

Dr WAGNER WILHELM de 
la dispensarul central 
„Comisia antidoping ar 
buit să ia măsuri: mi 
putut cere să iau probe

le iau

ca in-

prima

' sportiv : 
fi tre- 
s-ar fi 
care să

fie duse la analiză de speciali
tate."

ȘTEFAN LEM1NDRO1U, an
trenor : „Lupta antidoping mi se 
pare neserioasă, dacă nu e dusă 
cu mijloace suficiente. E o co
misie antidoping care nu-și face 
datoria. Trebuie să se știe care 
sînt mijloacele de control, pe
depsele, responsabilitățile antre
norului/'

In privința aceasta, scriitorul 
DAN DEȘLIU, iubitor pasionat 
al sportului, ne-a declarat: „Ți- 
nînd seama de efectul pe care îl 
au substanțele doping, de durata 
acestuia, cred că e necesar un 
control periodic al sportivilor pe 
baze realmente științifice. Tot
odată, trebuie depistată și anihi
lată filiera prin care substanțele 
interzise ajung la sportivi".

Primejdia pe care o reprezintă 
dopingul nu se reduce numai la 
efectele imediate pe care acesta 
le are asupra sănătății sportiva- ; 
lui care-l folosește. Sînt de a- j 
ceeași importanță repercusiunile 
acestei practici in legătură cu 
însăși noțiunea de sportivitate, 
de întrecere cinstită. Tînărul 
ciclist Vasile Selejan și C. Gri
gor e îi judecau aspru pe cei care 
au avut asupra lor pastile, ară- 
ttnd că datorită acestui fapt, în 
pluton e răspîndită neîncrederea 
față de animatorii cursei. Selejan 
mai spunea că unii cicliști slab 
pregătiți sînt tentați să pună di
ferența de valoare care îi desparte 
de fruntași pe seama întrebuin
țării de către aceștia din urmă a 
qșa-zisei pilule miraculoase.

Recentele cazuri de dopaj din 
sportul nostru de performanță 
trebuie, după părerea tuturor in
terlocutorilor, să ducă, grabnic, 
la măsuri energice.

Un comunicat laconic dat pu
blicității în urmă cu cîteva zile 
ne face cunoscut că color trei 
sportivi li s-q aplicat o sancțiune; 
suspendarea din activitatea com- 
petițională pe timp ele trei luni. 
O simplă privire asupra compe
tițiilor ce vor avea loc în qceqstci 
perioadă (una singură de fond 
— Turql Greciei), lasă însă să se 
vqdă cît de severă e sancțiunea 
ca să nu spunem cît de formală 
Și apoi, nici acesta n-ar fi decît 
un pqs. Sancționarea exemplară 
a sportivilor implicați trebuie să 
fie urmată de sancționarea antre
norilor lor, de descoperirea și in- | 
terzicerea surselor de unde spor- i 
tivii își procură această otravă g 
fizică și morală, de creșterea e- § 
ficienței controlului antidoping B 
și, înainte de toate, o muncă B 
ducativă cu sportivii dusă perma I 
nent și eficace. Apeluri s-au fa- g 
cut, destule ! Faptele, iată ce se g 
cere acum.

C. POGACEANU
MIHAI SIN

Ore de școală in cimpie
„VAI, SALTEAUA
NU-I DE PUF!"

Nu numai șoselele Sloboziei și 
ale Călărașului, ci și drumea
gurile care șerpuie argintii prin 
lanurile de porumb ale Bărăga
nului au cunoscut în pulberea 
lor o circulație neasemuită de 
limuzine la acest mijloc 
toamnă aurie.

Se mira colbul drumului 
ușurința mîngîietoare a roților. 
Roțile Fiat-urilor, Renault-uri- 
lor, Taunus-urilor și ce să mai 

mai ojte 
renume, 
benzină 

se rostogo-

de
de

enumerăm, cite și 
mărci de prestigiu și 
Lacrimi de ulei și de 
— normal sau 98 — s" 
leau în praful dens al drumuri
lor învățate pînă acum cu du
duitul vrednic al tractoarelor, 
remorcilor și căruțelor grele de 
rod și i *

Si a 
de ulei 
pămînt 
mîritul 
lacrima rafinată a sondelor că, 
vai, fiul, copilul, băiețelul... Și 
ș-a mirat colbul și a aplecat 
urechea și floarea-soarelui de pe 
marginea drumului șă 
plînsul lacrimei dense a 
hei pierdute în întinsul 
de pîine al șesului.

— Băiețelul ? Care ?
— Cum nu-1 știți ? Acela al 

tovarășului...
între timp limuzina mușca col

bul drumului. Una știa și ea : 
băiețelul. Atît :

— „Să mergem și noi", și vîr- 
tej se ridică colbul și însoți du
rerea mamei pînă la I.A.S. Cio
cănești. Ehei, feciorași, feciorași! 
gîpdeau picăturile de colb. Tine- 
ți-vă bine. Au venit părinții să 
vă vadă la datorie, să nu-i faceți 
de rușine ! Ei. la locul lor de 
muncă, sînt oameni, cu răspun
dere, acum voi dați raportul.

— Cum, a venit și tata ? Nu-i 
întrebă uimit fecio-

derul automat și canistrele_
„apă de București" și prăjiture- 
lele împachetate în ambalai fî- 
șîitor de „Cofetăria — X" fecio
rașul a simțit că se deschide pă- 
mintul și-1 înghite de rușine 
pentru ed, pentru el. A simțit pe 
buze gustul amar al sudorii cu 
care se mîndrea adineaori în 
fața graficului și pe care de trei 
zile o simte dulce, ca pe o re
compensă, aici, în Bărăgan, a 
simțit mai grea pe umeri po
vara rușinii decît greutatea ce
lor 11 000 tone de porumb „rea
lizat" de „ai lui" din echipă.

Dar pas de te înțelege cu gri
ja maternă. „Să-ți văd patul !

eu

Vai, salteau nu-î de puf !“ Cum 
să-i «pui mamei ce farmec fără 
seamăn are fînul proaspăt cosit, 
ce mireasmă îmbătătoare pămîn- 
tul ? întrebări, întrebări și iar 
întrebări... „Unde-i jacheta ? șî 
picăturile de fedrocaină ?
să-ți văd mîinile... de ce nu lu
crezi cu mănuși ?, doar ți le-am 
dat". Feciorașul le uitase pe 
toate într-un fund de rucsac. 
Hohotele de plîns nu mai con
teneau. Feciorașul nu le auze-a 
sau nu mai voia să le audă. As
culta murmurul rodului copt al 
solului, asculta fîșîitul frunzei 
uscate al pășune! pe care a cu
noscut-o anul acesta, asculta vi
brația propriei sale tinereți și 
privea puternic și mîndru întors 
către sine, verifieîndu-se pe 
sine. Feciorașul privea zarea al
bastră a Bărăganului și se gîn- 
dea la sfaturile grijulii pe care 
limuzina ce dispărea i le lăsase. 
Ii veni să zîmbească...

Ia

eîtorva cadre didactice își des
fășoară aici orele de activitate 
în sprijinul recoltării cartofilor, 
de pe terenul fermei Dumbrava. 
Grămezile de cartofi, amplasate 
în cîteva puncte ale tarlalei le 
atestă, dimensional, conținutul 
muncii prestate în cursul prime
lor ore ale dimineții.

miresme.
întrebat colbul picătura 
dens din măruntaiele de 

; fertil, ce căută în pă- 
roditor ? Și a răspuns

asculte 
limuzi- 
dătătxxr

mamei cădeau grele 
pe aripile entuzias-

de servici ? 
rașul.

Lacrimile 
ea plumbul
mului său înflăcărat. Si cînd din 
sacoșă a apărut gemul, ciocolata, 
conservele din portbagaj, frigi-

wronnATii
Plecarea delegației 
Partidului Popular 
Socialist Mexican

Miercuri seara, a părăsit Ca
pitala delegația Partidului 
Popular Socialist Mexican care, 
ia invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegația a fost condusă 
de tovarășii Mihai Dalea, secre- 
•ar al C.C. al P.C.R.. Aldea Mi
litam, membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

★
Miercuri a plecat în U.R.S.S., 

într-un schimb de experiență, 
o delegație a Consiliului Na- 
țional al Organizației Pionie
rilor, condusă de George Văî- 
deanu. vicepreședinte al 
C.N.O.P., directorul Institutului 
de științe pedagogice.

O altă delegație a C.N.O.P., 
a plecat în R. P. Ungară pen
tru a participa la Seminarul 
internațional pe tema „Bazele 
pedagogice și metodele activi
tății pionierești", organizat de 
Uniunea Pionierilor Maghiari. 
Delegația este condusă de conf. 
univ. Ana Bogdan.

★
în cadrul aniversărilor cultura

le recomandate de U.N.E.S.C.O., 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Uniunea Scriitorilor și 
Comisia națională a României 
pentru U.N.E.S.C.O. au organi
zat miercuri seara, în sala Dal
les, o manifestare consacrată a- 
niversării a 200 de ani de la naș
terea marelui scriitor francez 
Francois Rene de Chateaubriand.

★
în cadrul pregătirilor pri

vind deschiderea noului an de 
învățămînt în universitățile 
populare, miercuri dimineața a. 
avut loc în Capitală o Con
sfătuire pe tară, organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Compania teatrală „Serreau- 
Perinetti** din Franța a sosit 
miercuri în primul său turneu 
în țara noastră.

(Agerpres)

Furtuna

de ieri
EXPLICAȚII LA UN FENO

MEN METEOROLOGIC

în noaptea de 24—25 septem
brie a putut fi observat un neo
bișnuit fenomen meteorologic 
deasupra Olteniei. Bărăganului 
?i Dobrogei. Pe un fond de nori 
.'ompacți fulgere orbitoare și a- 
nroape continui au brăzdat 
nțl. fiind urmate de tunete 
trem cje puternice. Potrivit 
?larației șefului sectorului 
prevedere a timpului de la 
stitutul meteorologic. Constantin 
Stoica, fenomenul s-ar datora 
ntîlnirii a două vaste mase de 

aer, bogate în vapori de apă, 
mul de origine oceanică și celă- 

’alt mediteraneană, cu proprie- 
! ’ăți termice diferite. Interferen
ța maselor de aet a determinat, 
irecipitații atmosferice care au 
?ăzut discontinuu și inegal, mă- 
->urînd în medie 5—16 litri pe 
m p. La București, în vestul 
irasului ploaia a avut un ca- 
acter torențial, căzînd 24 litri 

ie m.p.. pentru ca în zona Bă- 
neasa. Herăstrău. Floreasca să 
itingă abia 6 litri pe m.p.

Descărcările electrice nu au 
nrovocat accidente, cu excenția 
’nui încenut de incendiu declan- 
at de trăsnet la Giurgiu, care 

a fost repede stifts de pompieri.

ce- 
ex- 
de- 
de 

In-

— în actuala campanie de 
strîngere a recoltei, ne infor
mează tov. Aurel Stavarache, 
secretar al Comitetului județean 
Suceava al U.T.C., pe tarlalele 
I.A.S. din județ lucrează în Jur 
de 1 650 de elevi. Repartizați în 
11 puncte de lucru, Ia ferme din 
raza I.A.S. Fălticeni, Suceava și 
Rădăuți, elevii vor participa 
substanțial la încheierea cu bune 
rezultate a acțiunilor de 
tare.

Prezenți în fiecare zi de 
neața pe cîmp, elevii din 
Iile sucevene se alătură
colegilor lor din întreaga tară 
dispuși să ajute strîngerea la 
timp a roadelor acestei toamne.

recol-

dimi- 
șco- 

astfel
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burilor, culegînd cu grijă car
tofii și încărcîndu-i în coșuri. 
Cînd acestea se umplu sînt 
transportate în punctele de 
unde cartofii urmează să fie în- 
cărcăți în mașini. în aceste mo
mente, se aud strigăte.

— Mircea ! 13 !
Mircea Grigoriu este respon

sabilul clasei a Xl-a a liceului 
din Drăgușeni. El este desemnat 
să țină evidența coșurilor încăr
cate astfel ca la sfîrșitul zilei 
de muncă să se știe exact dacă 
fiecare elev și-a îndeplinit nor
ma. Numărul rostit este indi
cele grupei alcătuite de cei doi 
care încarcă coșul.

Privim în caietul de evidență. 
Liniuțele — numărul coșurilor 
— se înmulțesc de față cu noi. 
Extragem, cu ajutorul său cgeva 
nume din evidențiații zilei de 
ieri („azi, să vedem...") Eugen 
Ungureanu, Maria Sburlea,

Jean Alexăndruț, Eugenia Gri- 
goraș.

Repetăm operația ceva mai la 
vale, unde np alăturăm unui alt 
grup.

— Gelu... !
Deducem acum că trebuie să 

fie omologul lui Mircea. Intr-a
devăr, cel strigat astfel, Gheor- 
ghe Beraru, îndeplinește aceeași 
calitate de „socotitor" pentru ac
tivitatea elevilor de la liceul din 
Boroaia. Carnețelul, un „cata
log" al întrecerii, se destăinuâe 
Vasile Săftian, Savin Ga- 
vrilescu, Georgeta Apetrei, Maria 
Monoranu, Virginia Beraru, 
Ana Vărăreanu. Toți nota maxi
mă, zece !

în cealaltă parte a Fălticeni
lor, pe drumul spre Mălini se 
află ferma Dumbrava. Am ajunș 
aici la scurt timp după servirea 
meșei de prînz. începea, prin ur
mare, „repriza a doua" de mun
că. Fete și băieți de la liceul 1 
din Fălticeni, sub Îndrumarea

senin ca boabele de rouă 
împiedicate cu treburile culegă
torilor în belșugul de struguri 
purtați în coșuri pe umeri goi, 
ca de legendă, obulenți.

E un cîntec de început al pă
mîntului, pe care cu siguranță îl 
cîntau slăviiorii marelui Diohison 
și pe care timpul l-a adus pînă 
la noi, de ireversibilă culoare. 
Este un cîntec al bucuriei și sa
tisfacției, al muncii împlinite cu 
pasiune. Este un cîntec pe care 
de cîteva zile îl ascultăm cu su
flet în uimire, rezemat de tufa de 
viță, cînd soarele creează minus
cule tablouri mișcătoare pe o- 
glinda convexă a fiecărui bob de 
strugure.

Am coborît cu toamna și cu 
cei peste 500 de elevi de la dife
rite licee și școli profesionale din 
județ în podgoriile Coteștiului. 
Ne-am risipit printre tarlale, 
ne-am aplecat în mîngîiere asu
pra strugurilor împărtășindu-ne 
înainte de a începe ziua de mun
că, ctț cîte un ciorchine.

Ai imaginea unui gest frumos 
de rit privind acești tineri ținînd 
în palmă strugurii. Sigur, emble
mele de pe mînă arată adresa 
precisă: Liceul „Al. I. Cuza**, 
Focșani, Liceul Dumitrești, Vidra, 
Grupul școlar agricol Focșani. Nu 
e greu de aflat nici nume : Iacob 
Ion, Lungu Mina, Busuioc N., 
Nicolae Pintea, Ochian Ion, nume 
zămislite aici in lutul cu gust de

must și cîntec. Dai privindu-i 
așa, cu pămîntul tias pînă la 
glesne ori cu coșuri pe umeri goi, 
inima caută (și mintea-i acceptă) 
dimensiuni de metaforă. Par zei 
frumoși, coborîtori din Olimp, 
fetele sînt tot atitea nimfe și nu
mai o căprioară lipsește pentru 
ca să ui imaginea Dianei așa cum 
ea fi căzut-o contemporanii lui 
Homer Prea sînt frumoși și tineri 
voevozi ai pămîntului.

Seara a trebuit însă să redi- 
mensionăm metafora, s-o întărim 
cu argumente convingătoare ale 
rezultatului muncii. La socoteală 
s-a adeverit că fiecare elev își 
realizase norma, unii — și nu 
puțini — depășind-o (și nu e de
loc ușor să culegi în 8 ore cîteva 
zeci de coșuri de struguri, sute 
de kg. — oricît de parfumată ar 
fi această îndeletnicire).

— Fac treabă bună băieții. 
Fără ei mărturisesc că ne-am fi 
descurcat greu cu bogăția recol
tei din acest an, ne spune ingi
nerul Stănică Dumbravă, directo
rul I.A.S. Cotești. Cu acest ritm, 
în cîteva zile strugurii se vor 
transforma în must.

La ora cînd transmitem aceste 
rin duri, ne parvin vești la fel de 
îmbucurătoare și despre activita
tea elevilor din celelalte podgo
rii : Odobești, Panciu. Jariștea — 
din toate locurile unde cei peste 
2 000 de elevi ai școlilor vrîncene 
fac dovada concretă a sentimen
tului lor de atașament și dragos
te față de patrie.



Lucrările 0. N. U. I

NEW YORK 25. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : La Palatul 
Națiunilor Unite au continuat, 
miercuri, lucrările celei de-a 
23-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. Patru primi mi
niștri (ai Indiei, Laosului, Noii 
Zeelande și Perului), trei vice- 
premieri și 66 de miniștri de 
externe au sosit pînă în prezent 
la New York pentru a parti
cipa la dezbaterile sesiunii.

Lucrările celei de-a doua zi 
au fost consacrate în special 
problemelor organizatorice — 
alegerea președinților comitete
lor principale ale O.N.U., și a 
celor 17 vicepreședinți ai Adu
nării Generale.

întrunite miercuri dimineața 
în ședințe consecutive, cele 
șapte comitete principale ale 
O.N.U. și-au ales președinții pe 
sesiunea în curs : Comitetul 
politic — Pietro Vinci (Italia), 
Comitetul politic Special — 
'Abdulrahim Abby Farah (So
malia), Comitetul Economic și 
Financiar — Richard Maximi
lian Akwei (Ghana), Comitetul 
pentru problemele sociale, cul
turale și umanitare — Erik 
Nettel (Austria), Comitetul pen
tru teritoriile sub tutelă și 
neautonome — P. V. S. Solo
mon (Trinidad Tobago), Comi
tetul administrativ și bugetar

— G. Cernuscenko (R. S. S. 
Bielorusă). Comitetul juridic — 
Krishna Rao (India). Apoi, A- 
dunarea Generală întrunită în 
ședință plenară a ales cele 17 
țări ai căror reprezentanți vor 
îndeplini funcțiile de vicepre
ședinți ai Adunării Generale : 
Guineea, Togo, Uganda, Filipi- 
ne, Iran, Liban, Mauritania, 
Bulgaria, Guyana, Peru, Cana
da, Suedia și cei cinci membri 
permanenți ai Consiliului de 
Securitate.

★

Începînd de miercuri la amia
ză, în fața impresionantului sediu 
al Națiunilor Unite din New 
York flutură drapelele a 125 de 
state.

Luînd cuvîntui la festivitatea 
înălțării drapelului celui de-al 
125-lea stat — Swazilandul — 
secretarul general U Thant, 
și-a exprimat satisfacția în le
gătură cu admiterea Swazi- 
landului în O.N.U. subliniind că 
acest eveniment „simbolizează e- 
liberarea poporului acestei țări 
din statutul colonial și constituie 
un nou pas în direcția realizării 
unui obiectiv pentru care luptă 
de multă vreme Națiunile Unite 
și anume — eliminarea colonialis
mului din toate regiunile lumii".

I

I
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I
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SESIUNEA A. I. E A.
Cuvîntui

VIENA 25 — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu transmite : 
Luînd cuvîntui în ședința din 25 
septembrie a celei de-a XH-a 
sesiuni a Conferinței Generale a 
Agenției Internaționale pentru 
Energie Atomică (A.I.E.A.), șeful 
delegației Republicii Socialiste 
România, acad. Horia Hulubei, 
președintele Comitetului pentru 
Energia Nucleară a subliniat că 
poporul român și guvernul său 
se situează ferm pe poziția con
strucției păcii prin așezarea la 
baza relațiilor dintre state și po
poare a unor principii general 
acceptate : principiul indepen
denței, suveranității, egalității în 
drepturi, al neamestecului în tre
burile interne, respectului și a- 
vantajului reciproc. Orice progres 
pe calea creșterii autorității a- 
cestor principii poate contribui 
la micșorarea gradului de arbi- 
trariu în relațiile internaționale. 
Poporul român este interesat 
profund în dezvoltarea neîntre
ruptă a Cooperării internaționale. 
România s-a pronunțat și se pro
nunță neabătut pentru interzi
cerea folosirii armelor nucleare, 
încetarea experiențelor cu arma 
atomică, sistarea producției de 
armament nuclear, reducerea și 
în ultimă instanță, eliminarea din 
arsenalul statelor, a stocurilor de

șefului delegației române

R. P. l^NGARA. In centrul orașului Szolnok

Moscova: Vernisajul
unei expoziții de
artă româneascăechitabile, bazate pe principiul 

egalității statelor, să asigure drep
turi și posibilități nelimitate pen
tru toate țările, iară nici o discri
minare, de a face cercetări în 
acest domeniu, de a folosi cuceri
rile științei nucleare în scopul 
dezvoltării lor pașnice. Folosirea 
pașnică a energiei nucleare con
stituie dreptul inalienabil al tu
turor statelor de a dezvolta ne- 
stînjenite cercetarea științifică, 
producția și utilizarea pașnică a 
energiei nucleare, de a avea acces 
la informațiile și realizările știin
ței și tehnologiei și de a par
ticipa la cel mai larg schimb de 
informații științifice, echipamente 
și materiale nucleare.

Delegația română, a spus re
prezentantul țării noastre, consi
deră că programul pe termen 
lung (1969—1974) al agenției este 
de natură să stimuleze activita
tea A.I.E.A. în asemenea sec
toare de importanță majoră ca 
transformarea energiei atomice în 
energie electrică, folosirea izoto
pilor în industrie, agricultură și 
medicină, formarea de cadre spe
cializate.

România salută inițiativa con
vocării celei de-a 4-a conferințe 
internaționale pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri paș
nice, care urmează să aibă loc 
în cursul anilor viitori.

Considerăm, a spus în înche
iere acad. Horia Hulubei, că 
Agenția Internațională pentru 
Energia Atomică, are posibilita
tea să devină un adevărat centru 
al colaborării internaționale în 
vederea unificării eforturilor pen
tru o cît mai largă folosire a 
energiei atomice în scopuri paș
nice și prin activitatea ei, să con
tribuie la crearea unei atmosfe
re de încredere între state, la 
destindere internațională.

Conducătorul delegației româ
ne a felicitat pe șeful delegației 
mexicane, Manuel Sandoval Val- 
larta, pentru alegerea sa în func
ția de președinte al celei de-a 
XH-a sesiuni a Conferinței Ge
nerale a A.I.E.A.

arme nucleare și a mijloacelor 
de transportare a lor la țintă. 
Un pas important spre întărirea 
securității tuturor țărilor mici și 
mari, spre înlesnirea și promo
varea cooperării internaționale, în 
domeniul folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice, îl con
stituie încheierea Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare, 
în prezent nu există nici o țară 
în lume, care să rămînă insensi
bilă la posibilitățile excepționale 
pe care le oferă economiei, apli
carea energiei nucleare în diferite 
domenii ale producției și cer
cetării.

Menționînd în continuare că 
pentru realizarea unui climat pro
pice cooperării sînt necesare e- 
forturile statelor pentru progres 
și civilizație, vorbitorul a relevat 
că nu poate fi admisă situația 
anormală ca, în A.I.E.A. — unde 
trebuie să domnească principiul 
universalității — R. P. Chineză 
să fie împiedicată să-și ocupe lo
cul său legitim. Trebuie, de ase
menea, să se pună capăt discri
minării și față de Republica De
mocrată Germană, Republica 
Populară Democrată Coreeană 
și Republica Democrată Vietnam, 
care sînt private de posibilitatea 
de a participa și a-și aduce 
contribuția proprie la activitatea 
agenției.

Acad. Horia Hulubei, a apro
bat apoi activitatea desfășurată 
de A.I.E.A., contribuția ei la dez
voltarea colaborării internaționale 
în domeniul atît de important al 
contemporaneității — aplicațiile 
pașnice ale energiei nucleare.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
sistemul de garanții al A.I.E.A. 
asupra uzinelor de transformare 
și de fabricare a materialelor 
nucleare.

Delegația română consideră 
necesar ca orice sistem de control 
asupra activității nucleare efec
tuate la instalațiile aflate sub 
garanții să fie adoptat cu asen
timentul tuturor statelor intere
sate. Normele unui astfel de sis
tem trebuie să fie precise și

contemporană

încheierea vizitei delegației 

de specialiști români

Ambasadorii români in Australia 
și Chile și-au prezentat scrisurile

INDIA. în timpul unei demon strații a studenților din Calcutta, organizată în semn de so
lidaritate cu mișcarea grevistă

Cuvîntarea lui Primire

CANBERRA 25 (Agerpres) La 
25 septembrie, Ion Datcu, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Australia, și-a prezen
tat scrisorile de acreditare gu
vernatorului general al Australiei, 
Richand Gardner Baron Casey.

de

Mika
la președintele

Svoboda
BELGRAD 25. Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite : La 24 septembrie a 
avut loc ședința comună a Vecei 
popoarelor și a Vecei Federale ale 
Skupștinei Federale a R.S.F. Iu
goslavia.

La primul punct de pe ordi
nea de zi a luat cuvîntui Milentie 
Popovici, președintele Skupștinei 
Federale, care s-a referit la pro
blemele actuale ale dezvoltării 
sociale și sarcinile Skupștinei Fe
derale în perioada următoare.

Apoi, Mika Șpiliak președin
tele Vecei Executive Federale a 
prezentat un raport privind pozi
ția internațională și politica ex
ternă a Iugoslaviei. El a arătat 
că, întotdeauna Iugoslavia „s-a 
angajat pentru dezvoltarea cola
borării internaționale pe baza 
principiilor egalității în drepturi 
și respectul reciproc, pentru re
glementarea prin mijloace pașnice 
a problemelor internaționale des
chise, împotriva folosirii forței în 
relațiile internaționale".

„Și în prezent — a continuat 
vorbitorul — putem să repetăm 
că țara noastră este interesată în 
colaborarea cu U.R.S.S. și cu 
toate țările socialiste și că face 
totul, ca și pînă în prezent, să 
realizeze o colaborare rodnică, 
utilă ambelor părți, pe baza de
claraților de la Belgrad din 1955 
și de la Moscova din 1956. Co
laborăm, a adăugat președintele 
Vecei Executive Federale, cu 
toate țările balcanice și în viitor 
dorim să bazăm această colabo
rare pe principiile relațiilor de 
bunăvecinătate, pe deplina res
pectare a independenței și nea
mestecului în treburile interne. 
Cu satisfacție menționăm colabo
rarea prietenească cu Republica 
Socialistă România".

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la interesul Iugoslaviei de 
a dezvolta relații de colaborare 
cu țările din Occident și țările 
în curs de dezvoltare. „Restabili
rea relaților diplomatice cu 
R. F. a Germaniei, a spus Mika 
Spiliak, a creat condiții pentru 
rezolvarea problemelor deschise 
și face posibilă avansarea unei 
colaborări reciproc avantajoase 
între cele două țări". „Cu Statele 
Unite, a spus președintele Vecei 
Executive Federale, am dezvoltat 
și pînă în prezent relații pe plan 
economic și cultural în ciuda di
vergențelor serioase în marile 
probleme internaționale. Acor- 
dînd o mare atenție dezvoltării 
relațiilor cu Statele Unite, ară
tăm că acestea se pot dezvolta în 
continuare pe baza interesului și 
respectului reciproc".

Mika Spiliak a subliniat, apoi, 
că Iugoslavia „s-a pronunțat cu 
hotărîre pentru dezvoltarea rela
țiilor economice cu toate țările, 
grupurile și organizațiile econo
mice pe baza egalității în drep
turi și fără discriminare. Consi
derăm, a spus el, că pentru co
existența pașnică și pentru dez
voltarea economică mai rapidă, 
această cale este una dintre cele 
mai importante. Sîntem pregătiți 
pentru tratative comerciale cu 
toate țările socialiste și conside
răm că este în interesul reciproc 
să lărgim schimburile și colabora
rea în toate domeniile economiei. 
Noi nu vom contribui cu nimic 
la tulburarea relațiilor economice 
cu țările socialiste. De asemenea, 
sîntem interesați în continuare 
pentru o colaborare normală cu 
Consiliul de Ajutor Reciproc".

Apoi, vorbitorul a subliniat că 
„întreaga activitate a Iugoslaviei 
este îndreptată spre menținerea 
păcii la granițele sale, în Europa 
și în lumea întreagă".

PRAGA 25 (Agerpres). — 
La 25 septembrie, președintele 
Ludvik Svoboda, a primit la 
Hradul din Praga o delegație 
a Uniunii Femeilor din Ceho
slovacia, condusă de Miluse 
Fischerova, președinta Uniu
nii. Delegația l-a informat pe 
președinte despre activitatea 
Uniunii Femeilor Cehoslovace 
în ultima perioadă de timp a- 
nunță C.T.K.

PRAGA 25 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
C.T.K., Jozsef Smrkovsky, pre
ședintele Adunării Naționale a 
R. S. Cehoslovace, a făcut la 25 
septembrie o vizită la uzinele 
constructoare de mașini din 
Mobrjany. După ce s-a intere
sat de activitatea întreprinde
rii, J. Smrkovsky a participat 
la o adunare a colectivului în
treprinderii și la o ședință a ac
tivului de partid, sindical și de 
tineret.

Convorbirile de la Paris dintre
delegațiile R.D. Vietnam și S.U.A

PARIS 25 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Miercuri a avut loc la Pa
ris cea de-a 23-a ședință a con
vorbirilor oficiale dintre delega
țiile R.D. Vietnam și S.U.A. în
tr-o declarație făcută presei, 
Xuan Thuy, șeful delegației R.D. 
Vietnam la convorbiri, a respins 
argumentele prezentate de către 
șeful delegației S.U.A., Harriman 
asupra „legitimității și suverani
tății" regimului de la Saigon, pre
cum și teza americană asupra re
ciprocității desescaladării. El a 
reamintit că S.U.A. sînt cele care 
au violat de la început și în mod 
sistematic, acordurile de la Ge
neva. Dacă aceste acorduri nu ar 
fi fost călcate în picioare, a spus 
Xuan Thuy, Vietnamul s-ar fi 
putut reunifica din 1956. Xuan 
Thuy a arătat apoi că guvernul 
fantomă de la Saigon a ajuns la 
putere datorită unor alegeri rea
lizate prin măsluire și represiune, 
ținute sub paza puștilor trupelor 
de ocupație americane și ale a- 
genților lor. „Fără trupele ame
ricane armata și administrația 
fantomă saigoneză s-ar dezagre
ga rapid'*. Xuan Thuy a subli
niat, totodată, că Frontul Națio-

nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud reunește pe frontul de 
luptă, pături tot mai numeroase 
ale populației. F.N.E. controlea
ză cea mai mare parte a terito
riului Vietnamului de sud insti
tuind o administrație democratică 
în regiunile eliberate. Conducă
torul delegației R.D. Vietnam a 
cerut din nou părții americane să 
înceteze necondiționat bombar
damentele și celelalte acte de 
război împotriva teritoriului R.D. 
Vietnam, subliniind că numai cu 
această condiție convorbirile de 
la Paris vor putea progresa.

Cele două delegații au hotărît 
să se întrunească din nou miercu
rea viitoare.

în cursul conferinței de presă 
obișnuite, care a avut loc după 
încheierea ședinței, purtătorul de 
cuvînt al delegației R.D. Viet
nam, Nguyen Thanh Le, a de
clarat că dacă partea americană 
își menține atitudinea sa actuală, 
împiedicînd convorbirile să pro
greseze, ea va purta întreaga răs
pundere. El a confirmat, răspun- 
zînd unei întrebări, că problema 
Vietnamului nu este de compe
tența O.N.U.

SANTIAGO DE CHILE 25 
(Agerpres): La 24 septembrie 
Victor Florescu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în

Chile, și-a prezentat scrisorile 
acreditare preșcidintelui Republicii 
Chile, Eduardo Frei Montai va. 
La ceremonie a fost de față 
Gabriel Valdes, ministrul aface
rilor externe, și funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe chilian.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Repu
blicii Chile a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Româ
niei.

PARIS 25 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Miercuri s-a încheiat vizita 
de o săptămînă făcută de dele
gația de specialiști români în 
Franța, condusă de Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ’ ‘
L amour, 
naționale 
riului. în 
în sudul 
gației române au vizitat mari a- 
menajări agricole, cuprinzînd 
sisteme de irigații, instalații de 
depozitare și condiționare a pro
ducției agricole și sistematizări 
hidrotehnice. Delegația română 
a luat cunoștință, printre altele, 
de amenajările realizate de Com
pania națională de amenajare a 
regiunii Bas Rhone-Languedoc și 
Societatea canalului De Pro
vence. Obiectivele vizitate au cu
prins sisteme modeme de irigație, 
baraje de acumulare, uzine de 
conserve din legume și fructe, 
mari piețe sistematizate, sisteme 
automate de conducere a gospo
dăriei apelor pe mari întinderi, 
lucrări de terasamente cu meca
nizare totală, cooperative de pro
ducători agricoli etc.

Cu acest prilej oaspeții români 
au purtat discuții fructuoase atît 
cu oficialitățile din regiunile și

la invitația lui Philipe 
președintele Comisiei 

de amenajare a terito- 
cursul călătoriei făcute 
Franței, membrii dele-

în Franța
departamentele vizitate —• Gard 
Herault, Provence — cît și cu 
conducerile companiilor și socie
tăților menționate, cu specialiști 
din diverse domenii și cu nu
meroși producători agricoli din 
aceste regiuni. Pretutindeni, de
legația română a fost întîmpinată 
cu o deosebită atenție, cu multă 
ospitalitate și căldură, gazdele 
exprimîndu-și totodată, sentimen
tele lor de stimă și prietenie pen
tru poporul român care promo
vează o politică de prietenie și 
cooperare între popoare. Interlo
cutorii francezi au manifestat 
un deosebit interes pentru expe
riența și realizările României în 
domeniul producției agricole, al 
îmbunătățirilor funciare și al pu
nerii în valoare a terenurilor ne
productive și slab productive. 
Discuțiile fructuoase purtate cu 
specialiștii francezi au prilejuit 
un rodnic schimb de experiență.

MOSCOVA 25. — Cores
pondenții Agerpres, L. Duță 
și N. Cristoloveanu, transmit: 
La 25 septembrie la Moscova 
a avut loc vernisajul expoziției 
de pictură și sculptură con
temporană românească, orga
nizată in cadrul „Zilelor cultu
rii românești* în U.R.S.S.

Expoziția cuprinde o selec
ție de lucrări ale unora din
tre personalitățile artei româ
nești, oferind o imaging a 
creației artistice contemporane 
din România. In sălile muzeu
lui „Pușkin* sînt prezentate 
lucrări ale pictorilor Cornelia 
Baba, Alexandru Ciucurencu, 
Dumitru Gheață, Henri Ca
tar gi, A. Ciupe, Ligia Maco
vei, Ionescu Gheorghe, M. H. 
Maxy, I. Musceleanu, Schwei- 
tzer-Cumpănă, Brăduț Cova- 
liu, S. Piliuță, I. Gheorghiu, 
Gr. Vasile, Ion Pacea, Gh. 
Saru, Ion Bițan și alții, ope
re ale sculptorilor Ion Jalea, 
Ion Irimescu, Ion Vasiliu, Bo
ris Caragea, E. Servatius și 
alții.

La vernisaj au luat parte V. 
I. Popov, adjunct al ministru
lui culturii al U.R.S.S., și alte 
persoane oficiale, oameni de 
artă din capitala sovietică.

Erau prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României 
în U.R.S.S., membri ai amba
sadei, precum și criticul de 
artă Anatol Mîndrescu, mem
bru al Biroului conducerii U- 
niunii Artiștilor plastici din 
România.

Expoziția va rămîne deschi
să timp de trei săptămîni, 
după care va fi prezentată și 
iubitorilor de artă din Lenin
grad, în sălile Ermitajului.

Sosirea delegației guvernamentale
române la Conakry

Pompiliu Macovei
Comunicatul Comitetului

Executiv a! P. C. din
Marea Britanie

LONDRA 25 (Agerpres) In
tr-un comunicat publicat în 
ziarul „Morning Star", Comitetul 
Executiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie după ce rea
firmă poziția partidului față de 
evenimentele din Cehoslovacia, 
declară :

Referitor la Conferința inter
națională a partidelor comuniste 
și muncitorești, Comitetul Execu
tiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie a hotărît trimi
terea unui delegat al său la re
uniunea pregătitoare de la Buda
pesta. Aceasta, se spune în comu
nicat, „va propune să se consi
dere că în lumina împrejurărilor

actuale care decurg din 
mentele din Cehoslovacia, 
fi indicat să se treacă la 
rea în aplicare a actualelor pla
nuri privind ținerea unei confe
rințe internaționale la 25 noiem
brie și că aceasta ar trebui să fie 
amînată.

Credem cu fermitate, se 
în comunicat, că unitatea 
fi clădită numai pe baza 
tul ui fiecărui partid comunist de 
a-și hotărî propria politică și 
propriile forme de activitate, fără 
amestec și pe baza răspunderii 
fiecărui partid față de întărirea 
relațiilor sale cu alte partide și 
întărirea unității comuniste 
temaționale.

la Copenhaga

Delegația guvernamentală ro
mână, condusă de Adrian Dumi- 
triu,, ministrul justiției, care par
ticipă la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 10-a aniversare a pro
clamării independenței Republi
cii Guineea, a sosit la Conakry. 
La aeroport delegația a fost în-

tîmpinată de El Hadji Mory Kej- 
ta, secretar de stat pentru trans
porturi, Diallo Alpha AbdoulSL 
secretar la Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Conakry.

eveni- 
nu ar 
pune-

spune 
poate 
drep-

După vizita făcută în 
R.A.U., președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Pompiliu Macovei, a 
sosit la Copenhaga. La sosi
rea pe aeroport oaspetele ro
mân a fost întîmpinat de mi
nistrul danez al culturii, K. 
Helveg Petersen, de funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și 
de ambasadorul României în 
Danemarca, Gheorghe Ploeș- 
teanu.

Ministrul culturii danez a 
oferit un dineu în cinstea to
varășului Pompiliu Macovei, 
la care au participat Hans 
Solvhoj, director general al 
radioteleviziunii daneze, Rho
de Henning, secretar de stat 
în Ministerul Culturii, oa
meni de cultură și artă. A 
luat parte, de asemenea, am
basadorul României, Gheor
ghe Ploeșteanu,

Sărbătoarea Republicii

VARȘOVIA 25 (Agerpres) 
După cum anunță agenția 
P.A.P., la 24 septembrie, 
Wladyslaw Gomulka, prim 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
l-a primit pe mareșalul Uniu
nii Sovietice, I. Iakubovscld, 
comandant suprem al Forțe
lor Armate Unite ale statelor 
participante Ia Tratatul de Ia 
Varșovia.

La întîlnire au participat 
Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de miniștri al 
R.P. Polone.

ția țării sale la lucrările celeii 
de-a 23-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

LA 25 septembrie, la Moscova 
au avut loc convorbiri între 
Leonid Brejnev, Nikolai Pod- 
gornîi, Alexei Kosîghin și șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi, care face o vizi
tă oficială în Uniunea Sovie
tică.

a sosit la 
vizită, mi- 

_____  ... . externe al 
Izraelului, Abba Eban. El a a- 
vut o serie de întrevederi cu o- 
ficialitățile guvernului italian 
asupra situației din Orientul A- 
propiat. După discuțiile de la 
Roma Abba Eban va pleca la 
Paris. El va avea la 26 septem
brie întrevederi la Quai d’Or- 
say cu ministrul de externe 
francez, Michel Debre. La 27 
septembrie, ministrul de exter
ne al Izraelului va pleca la New- 
York pentru a conduce delega-

LA 25 septembrie 
Roma, într-o scurtă 
nistrul afacerilor

LA VARNA s-au deschis 
lucrările celei de a 18-a se
siuni a Comitetului regional 
pentru Europa al O.M.S. Par
ticipă delegați din 32 de țări 
europene, precum și specia
liști din Algeria și Maroc.

Din România la lucrările 
sesiunii participă o delegație 
condusă de Ion Moraru, ad
junct al ministrului sănătății.

LA 25 septembrie, după o vi
zită oficială de cinci zile în 
R. P. Mongolă, Marian Spy- 
chalski, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, a 
părăsit Ulan Batorul plecînd 
spre patrie.

ÎN Flensbourg a fost inaugu
rată zilele acestea prima stație 
vest-germaoiă de cercetări știin
țifice submarine. Stația, care își 
va începe în curînd cercetările 
biologice, are o lungime de 10 
metri și un diametru de 2.50 
metri. întregul aparataj cu care 
este înzestrată stația este ali
mentat cu energie electrică pro
venind de Ia o navă aflată la 
suprafață. Ea posedă instalații 
pentru purificarea aerului și 
producerea apei potabile, precum 
și un laborator pentru analize 
biologice.

MARȚI a fost o zl funestă 
pentru patru gangsteri care au 
încercat să devalizeze o bancă 
din Providence (statul Rhode 
Island). Poliția, care fusese a- 
vertizată dinainte despre acest 
furt, organizase o ambuscadă în 
clădirea băncii. Primul bandit 
abia și-a scos revolverul, cînd 
a fost somat să arunce arma, 
întrucît nu a ascultat imediat ' 
de acest ordin, el a fost împuș
cat pe loc. Ceilalți trei complici ' 
au încercat să fugă, dar, unul a 
fost ucis, al doilea a fost rănit, 
iar al treilea s-a predat.

R. A. YEMEN. Imagine din Sanaa, capitala țării
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Poporul yemenit sărbăto
rește astăzi un eveniment 
'deosebit de important din 
istoria sa : cea de a șasea ani
versare a proclamării Repu
blicii Arabe Yemen.

La 26 septembrie 1962, 
forțele republicane conduse 
de ofițeri patrioți au reușit 
să înlăture monarhia feudală, 
regimul reacționar al imami
lor. Evenimentul a marcat 
începutul unei importante 
etape în viața poporului ye
menit. Guvernarea republica-

nă a trecut la elaborarea unui 
program de măsuri de dezvol
tare economică și socială, 
menite să contribuie la scoa
terea țării din starea de îna
poiere în care se afla datorită 
politicii vechiului regim.

Cu prilejul aniversării a 
șase ani de la proclamarea 
Republicii Arabe Yemen, po
porul și tineretul român adre
sează poporului yemenit cele 
mai bune urări de progres și 
prosperitate.
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