
gerea de sucuri naturale și din 
căpșuni, coacăze negre, vișine și 
din diferite fructe de pădure.

cea front de lucru pentru 250 d« 
apartamente de acest feL
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• -PRIMUL FUR
NAL de 1 700 m.c. 
de ,1a Combinatul si
derurgic din Galați a 
fost dotat cu o insta
lație ultramodernă, 
cu ajutorul căreia 
pot.fi urmărite de la 
distanță reacțiile ce 
au loc în zidăria a- 
gregatului în timpul 
funcționării acestuia!. 
Bazată pe folosirea 
izotopilor radioactivi, 
instalația a fost con
cepută și realizată de 
specialiști ai Institu
tului de fizică atomi
că al Academiei.

• ÎN APROPIE
REA PUNCTULUI 
de întîlnire al jude
țelor Bihor și Cluj 
s-a dat în folosință 
hotelul turistic „Pia
tra Craiului". Noul 
obiectiv este situat

• NOUA FABRICA de pre
lucrare a fructelor de la Dej 
a intrat în funcțiune cu întrea
ga sa capacitate. Aici au fost 
produse primele tone de suc 
concentrat, obținut din mere, 
fără adaos de zahăr sau conser- 
vant, produs care are un gust 
și o aromă deosebite. Fiecare 
litru de suc conține substanțele 
nutritive și vitaminele extrase 
din circa 9 kg. de mere. Pro
ducția zilnică atinge 25 tone de 
suc concentrat. Instalațiile mo
deme ale fabricii permit extra-

• LA TOMIS-NORD.cel mat 
tinăr cartier al municipiului 
Constanța, se află în construc
ție primele, patru, blocuri de lo
cuințe. cu grad diferențiat de 
confort, concentrind circa 380 de 
apartamente. In acest cartier 
urmează să fie construite 4 GOQ 
de astfel de apartamente.

Piuă la sfîrșitul anului, con
structorii ^vor deschide și la Zul-

• LA FABRICA de cârtnrizi 
din Feldioara a fost dată în 
exploatare o nouă linie de fa
bricare a tloeurf'r cin betoa
ne. Prevăzut! cu agregate si in
stalații de mare produrtiritate, 
lini*  produce fetr-rm
singur erhimh, mai murt ce 
16 milioane blocuri, ceea ce e- 
chivalează cu 220 milioane câ- 
rămizL

MĂSURILE STABILITE DE PARTID, PENTRU PERFECȚIONAREA' 
ASISTENȚEI SANITARE, LA INIMA POPORULUI

r ’CERCETAREA ȘTIINȚIFICA1

Froîeteri.din toate țările, uniți-vă! ORIZONTURI NOI
Prof. dr. EMIL CRĂCIUN

membru corespondent al Academiei R.S.R., 
directorul Institutului de anatomie patologică „Victor Babeș1

Dezbaterea, în cadrul plena
rei Comitetului Central al 
partidului, a problemelor le
gate de perfecționarea asisten
ței sanitare demonstrează o 
dată în plus, cu elocvența vie 
a faptelor, grija deosebită de 
care se bucură omul, construc
torul țării, în societatea noas
tră socialistă. Problemele per
fecționării continue a asisten
ței sanitare, găsirea acelor căi 
care să ducă la apărarea, în 
cele mai bune cdndiții, a să
nătății celor ce muncesc și la 
ridicarea nivelului activități? 
organelor sanitare se înca
drează în șirul de analize și 
măsuri întreprinse de condu
cerea de partid și de stat pen
tru perfecționarea diferitelor 
sectoare ale activității con
strucției socialiste, pentru

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
u

SENTIMENTUL ÎMPLINIRII

AJUSTATĂ DE

I

Acum 10 ani, cîțiva tineri au pornit, de pe bâneSe f< 
spre viață. Fiecare, cu o încărcătură de vise copcWă ' 
te spre scopul propus, fiecare cu contururile dorite ți 
ale izbînziior lor.

La recenta întîlnire festivă a promoției 1959 de la 
de hidrotehnică din Timișoara s^iu adunat iagf 
țara, s-au recunoscut, și probabil una din intre 
care reînnoade o veche prietenie a tos: deseori

— Cum îți merge ? Ce-ai făcut in acești zece an- ?
Și, ciudat, atîtea ți atîtea zile, a+itea ți ari#, 

zece ani s-au comprimat in cîteva cuvinte de st 
pentru cei nemulțumiri, în gesturile incerte ote i 
zece ani se împliniseră zisuri, se născuseră <” 
oamenii erau deja bine împlintcri m maturita 
face bilanțul drumului parcurs, de o-ți ântâri 
măsura perspectivele.

Zeci de destine. Tn condiții diferite, cu prețuri și eforturi 
diferite, oamenii au avut, pe întinsul a zece ani, sentimentul re
alizării mai uniform sau mai contradictoriu, mai împiedicat sau 
mai spectaculos. Realitatea a cernut, printr-o sită imparț nld, 
iluzii irealizabile, c conturat posibilități ți a împlinit aspirații.

O« O-Ș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit 
miercuri 30 octombrie pe cu
noscutul ziarist american

G. Sulzberger, care se află în- 
tr-o vizită în România.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej a luat parte 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe.

(Agerpres)

continua întărire' a orânduirii 
noastre.

înalta prețuire, cuvintele 
calde rostite de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, în cuvântarea 
la plenară, cu privire Ia munca 
personalului sanitar, constituie 
pentru noi toți, un imbold pu
ternic, care ne însuflețește din, 
plin activitatea. Ele ne arată, 
în același timp, cu o deosebită 
claritate, calea pe care trebuie 
să ne angajăm pentru a asi
gura practicii medicale o efi
ciență sporită, la nivelul co
mandamentelor epocii, la ni
velul timpurilor pe care le 
trăim, și pe care trebuie să le 
facem tot mai frumoase, maî 
pe măsura aspirațiilor omului*

Plenara a ridicat în fața 
sectorului de asistență socială 
o problematică vastă, vizînd 
toate laturile activității noas
tre, începînd cu organizarea 
rețelei sanitare (în cadrul că
reia a adus noi elemente, me
nite să lege tot mai strîns, 
ocrotirea sănătății de nevoile 
prezente) și pînă la măsurile 
destinate să ducă la îmbună
tățirea continuă a activității 
cadrelor medicale și a pregăti
rii lor profesionale.

Un punct important, în acest 
vast plan de ridicare calitativa 
a asistenței sanitare, 51 consti
tuie, fără îndoială, stimularea 
cercetării științifice. Vorbind 
despre cercetarea științifică — 
al cărei rol însemnat în pro
cesul perfecționării asistenței 
sociale, în progresul ocrotirii 
sănătății poporului nostru, 
este mai mult decît evident — 
aș vrea să accentuez, în rîn- 
durile care urmează, cîteva 
probleme care mi se par de
osebit de însemnate.

Azi, cînd știința și tehnica 
contemporană trec printr-o 
perioadă de mari cuceriri, me
dicina modernă impune cu a- 
cuitate un efort susținut și 
intens în nomenclatura cerce
tării. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît școala medicală româ
nească s-a impus — așa cum 
s-a subliniat și în cadrul ple-

(ConHntzare în pag. a TV-a)

Omul potrivit la locul 
potrivit

Pot părea declarative aceste 
cuvinte, atît de des rostite și 
auzindu-le pentru prima oară 
ai sentimentul intrării intr-un 
circuit rigid al normelor im
puse dinafară, personalitatea ta 
conturată subiectiv înlăuntru. 
se răzvrătește împotriva ideii 
de a ști dinainte care este acel 
„loc potrivit".

Dar iată că, la momentul de 
răscruce a zece ani de activi
tate, noțiunile de „om potrivi. - 
și „loc potrivit" prind contururi 
și viață. Primul zbor al viselor

Reportaj-anchetâ de 
GALINA BÂDULESCV

nint u niiHii ikiiiui

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit miercuri la 
amiază pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Austriei, Eduard Tschdp, în-

tr-o vizită protocolară de pre
zentare.

A participat Mihai Marin, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

întrevederea s-a desfigurai 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

cale id O OJ*
Albinelor, 

cu sediul pe un mare 
bulevard al Bucu
reștilor, și-a schim
bat sediul în mod 
neașteptat. In lo
cul acelei vitrine pli
ne de borcane, de 
faguri și de insecte 
uriașe, proiectate pe 
cartoane presate a 
apărut o nouă firmă: 
Publicom. Nu am 
nimic cu noua agen
ție de publicitate șl 
ea foarte necesară și 
de o utilitate a cărei 
lipsă o simțim d€ 
ani de zile, dar par
că mă încearcă un 
sentiment tulbure de 
regret. Magazinul a- 
cela îmi plăcea tot 
atît de mult ca și 
sediul Muzicii, pala
tul plin de instru
mente și discuri din 
Calea Victoriei unte 
poți asculta la cască 
Brahms și Berlioz 
printre plicuri tăcute 
ce ascund toate ca
podoperele lumii.

Depozitul Apimon- 
diei avea ceva sim
bolic, era o oază și o 
promisiune, îmi evo
ca toate luncile și 
pădurile de salcîm 
ale țării, îmi vorbea

despre munca silen
țioasă și devotată a 
oamenilor cu măști 
ca la scrimă, um- 
blînd într-un univers 
fornicator, populat 
de milioane de fiin
țe harnice ce poartă 
prin văzdnh o po
vară infimă plină de 
dulceață. Banca al
binelor era un local

văzut 
a celor mai vredni
ce ființe după fur
nici construind inca
se piramide galbene- 
translucide. mi-am a- 
dus aminte de mili
oanele de luminări 
ce ard undeva iu 
bisericile lumii pen
tru salvarea suflete
lor, operă formida-

APIMONDIA
EUGEN BARBU

petrecere pen- 
desfrînații zahă- 

fac și ei

TREBUIE SA
CAUȚI, CA SA
POȚI SPUNE:

AM GĂSIT"

HAINA ABUZULUI

perioadă de dezvoltare, de ex
tindere, strîns legată de sarcinile 
sporite ce-i revin în acest cinci
nal. în perspectivă. Explicabil 
ded. gradul în care este 
urmărită perfectionarea con
tinuă a cunoștințelor profesionale 
a cadrelor, aid, la Uzina de an
velope „Victoria“-FIorești.

— După ce in iunie am în
cheiat primul ciclu din acest an 
al cursurilor de ridicare a califi
cării muncitorilor, ne informează 
tovarășul maistru Gheorghe Du
mitru din cadrul serviciului în- 
vătămînt — am fixat pentru 1 
noiembrie deschiderea unuia nou. 
Pentru a nu permite nici o ami- 
nare de termen, planul tematic

1. NUNTA LA HORDOU

— Cucură Grigore, din pă
rinți : Ion și Ana, se căsătorește 
cu Demian Firoana, din părinți : 
Larion și Maria.

Numele rostite unul după altul 
au sonoritatea rară a unui vers 
coșbucian. în care onomatopeele 
refac sunetul incantabil al măr
găritarelor lovite între ele. Gri
gore și Firoana — nume simple, 
dar la fel de poetice ca și Vio
rel și Zamfira — nu sînt fiii 
unor eroi învăluiți în mătăsuri 
grele» dar au și ei aceeași no
blețe a gesturilor și a fețelor 
ușor transfigurate de ritmul ri
tualului.

Oricît „socot“ cu mintea mea, 
n-aș fi crezut că mi s-ar putea 
vreodată întîmpla să disting pe 
fața vreunei fete delicatele tră
sături^ pe care Zamfira le-ar fi 
avut în imaginația poetului. Și 
totuși — nesperată bucurie ’.

Martor al clipei în care tinerii 
și-au dat mîinile, amestecat și 
eu ~ ’ ’ ' - - “ -
de

în valul de nuntași, alături 
tînărul Runcan Grigore, care

Piatra
eternă

a poeziei

de 
tru 
rului ce 
beții neștiute cu mie
re, ea îmi vorbea 
despre subtilitatea 
unor pagini de de
mult, scrise de un 
om foarte talentat, 
în sfîrșit era suges
tia parfumurilor se
crete ale florilor ce 
noi nu le vom cu
noaște niciodată, a- 
cea muzică a aripe
lor robuste ce stră
bat aerul într-o 
muncă neobosită. Am

in
și

bilă tot a acestor 
secte inteligente 
vitale.

Apimondia din 
nuditate sau din 
țiuni comerciale 
retras undeva mai la 
marginea orașului 
și-mi lipsește. Eu au
zeam prin geamu
rile vitrinelor apelul 
mut, ultrasonic al 
maestrelor fagurilor, 
știam cum se umblă 
printre corolele flo
rilor. auzeam zgo
motele uriașe ale 
deslipirii polenului

ti- 
ra
s-a

din miuile lui. Pes
te orașe și cimpuri 
Știam căderea unui 
praf celest, deslu
șeam ridicindo-se ia 
celulele acelea infi
me nd an imense de 
Ueiud. imi inchipa- 
iam uxiAcle uriașe 
mia uite aeasteait de 
aceste iacraiaare 
fără milă pentru 
trupul Ur și asta 
numai prisiad firma 
galbenă care ne invi
ta să tirgaim ua 
boreaa efaiMimnaria.

Apimondia a tras 
oblonul peste nsa 
băncii sale de aur. 
Ah. numai o florărie 
plină de superbe 
buehete de 
alb, regal, 
fi consolat.
mierii trebuia ___
ia uriașe crizanteme 
umede sau trandafiri 
galeși de toamnă, 
de culoarea mușta- 
rului, ori acele stra
nii, exotice lalele 
roșii cum e sîngele, 
cu frunze-săbii.

O regină generoa
să ar fi instalat aici 
un hotel de lux pen
tru neconsolatele al
bine.

GH. GHIDRIGAN

iiliae 
m-ar 
Locul 

să-1

„INIMI BUNE!“ (Continuare m pag. a IV-a)

în urmă cu cifra tatv. la re- 
docțtt am promt o «cracare 
semnată de mai madți emaiați 
m C.R. E. M.O A.S.-Bmcmfn 
Prezentăm cititorului, maz intri, 
un scurt rezumat ai ei: „în tri
mestrul IV al anului trecut — 
se ipune m sensoare — în ca
drai procesului de organizare 
științifică a producției. readuce
rea uzinei a hotârit mutarea u- 
nor utilaje de h o secție la alta. 
Mai mulți muncitori, conduși de 
maistrul Gheorghe Oprișan. au 
lucrat zi și noapte pentru exe
cutarea lucrării. Datorită acestui 
efort, instalațiile au intrat în 
funcțiune la termenul planificat. 
Conducerea uzinei — apreciind 
pe bună dreptate acest efort — 
a hotărit să acorde premii ex
cepționale celor care au luat 
parte la executarea lucrărilor* 4.

Pină aici, toate bune, conti
nuă autorii scrisorii. Numai că, 
tabelul de premiere a fost în
tocmit de maistrul Oprișan. „în
tocmit* 1 e un fel de a spune,

AM CERCETAT 
SCRISOAREA

DVS.
miere au fost trecuți fictiv oa
meni care n-au luat parte la 
lucrări ți maistru, 
locul lor, a băgat 
zunar (1 200 lei)“.

Autorii scrisorii, 
în continuare că, deți aceste a- 
buzuri au fost aduse la timp la 
cunoștința conducerii uzinei, a- 
ceasta nu a luat pînâ în prezent 
măsuri împotriva lor.

menționează

— Apelăm Ia zxuul dumnea- 
roastiă — se rpme in încheierea 
scrisorii — să cerceteze .cest caz, 
tntrocit faptele săvirjite de mai
strul Oprițan contravin legalității 
socialiste, eticii noastre, ți să se 
aducă la cunoștința opiniei pu
blice cine și de ce tratează cu 
minimă bună*  acest» abuzuri.

Cum era ți firesc, ne-om de
plasat in urind pentru a verifica 
la fata locului justețea celor se
sizate. Ceea ce ne-a surprins din 
capul locului, a fost faptul că 
tocarății din conducerea uzinei 
p ai organizațiilor obștești nu se 
arătau mirați de conținutul sesi
zării pe care, de altfel, U consi
derau fust, ci de ce ziarul, ți 
mai ales „Scinteia tineretului" se 
ocupi de astfel de fapte, care nu 
intră in ATR1BUȚIVNILE LVI. 
N’aistrul Oprițan — ni s-o ex
plicat — este membra de partid;

Tovarășul Ion Iliescu
s-a înapoiat in

Capitală
în

MIRCEA NICOLAE

(Continuare m pag. a V-a)

Marti seara s-a înapoiat 
Capitală tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist, ministru pentru proble
mele tineretului, care, la invita
ția Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist Leni
nist, a participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 50-a ani
versare a Comsomolului.

La sosire pe aeroportul Băneasa 
au fost de față tovarășii Mircea 
Angelescu, Vasile Nicolcioiu și Ion 
Popescu, secretari ai C.C. al U.T.C. 
Pe aeroport a fost, de asemenea, 
de față I. S Ilin, ministru consi
lier al ambasadei sovietice la 
București.

scutura energic „steagul" cu 
zurgălăi și panglici colorate, am 
avut deodată înaintea ochilor 
icoana vie a Zamfirei, cu frun
tea timidă ușor înclinată, cu 
obrajii roșii de dogoarea emo
ției. De parcă m-aș fi rătăcit 
de-a dreptul între hotarele Poe
ziei. Ritualul a urmat calea bi
necunoscută din poem. Cred că 
nu voi uita niciodată monologul 
socrului mic, rostit cu același 
patos ca eroii lirici ai poetului, 
pe care l-a încheiat astfel :

— Dragă ginere, acum, că ai 
intrat în familia noastră, fii 
bine primit — că după atîta 
osteneală, după ce ai colindat 
lumea de-a lungul și de-a 
curmezișul, ai ajuns, așa cum e 
ursita, la casa noastră. Dragă 
Firoana, te dăm pe mîini bune. 
Te-am crescut cu cinste și cu 
dragoste în ochii noștri. Ia-ți 
rămas bun de la fetele cu care 
ai fetit și intră în rîndul neves
telor — și cu inimă curată să 
Pășești în casa bărbatului tău. 
Și acu,, să ne bucurăm, cuscre, 
amîndoi, ca fiii noștri s-au adu
nat.

2. AMPRENTELE POEZIEI

Se bucură tot Hordoul.
Oamenii au un mers domol 

și vorba domoală, dar bine cum
pănită. însă dansurile lor sînt 
iuți, cu ritmuri frînte, neaștep
tate, furîndu-ți privirea în focul 
miraculos al păunilor mîndri

GH. ISTRATE

(Continuare în pag. a II-a)
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Deosebirea, pentru că asemă
nări sînt multe, între un artist 
profesionist ți un artist amator 
nu este că unul trăiește de pe 
urma profesiunii de artist și 
celălalt nu. Ea se manifestă din
colo de ștatele de plată, în 
chiar zona artistică. Artistul 
profesionist are o conștiință a 
profesiunii sale, el este și com
petent, în măsura în care poți 
fi competent ca artist, adică pe 
lîngă talent dispune și de po
sibilitatea de a-1 valorifica. A- 
matorul face artă pentru plăce
rea sa, adică din amuzament 
superior. De aceea, pentru 
mul ți artistul amator este un 
diletant entuziast, sau — mal 
precis exprimată ideea —un en
tuziast, dar diletant. Entuzias
mul însemnînd aici o potență, 
adică talent, vocație. în lipsa 
însă a unei canalizări compe
tente, acest entuziasm ră- 
mîne doar un combustibil ar- 
zînd mocnit și fără strălucire. 
Pentru a-1 face eficient, se im
pune colaborarea între artistul 
profesionist și cel amator, altfel 
spus între instituția profesiona
lă si cea de cultură de masă.

Să vedem cum stau concret 
lucrurile, care este sistemul 
practic de relații dintre aceste 
două tipuri de instituții. Am a- 
les pentru ilustrare teatrele, 
pentru că ai,ci situația ni se 
pare a fi cea mai fericită, ofe
rind deci demonstrației mai 
multe argumente.

Mai întîi, cum înțeleg teatrele 
să colaboreze cu artiștii ama
tori ? „Teatrul nostru — ne spu
ne regizorul C. Dinischiotu, di
rectorul Teatrului „Al. Davila" 
din Pitești — își face o obligație 
de onoare din a ajuta formații
le de amatori. Mulți artiști ai 
colectivului nostru îndrumă ast
fel de echipe. Iată, chiar în 
după-amiaza acestei zile trebuie 
să mergem în nu mai puțin de 
3 locuri : la Uzinele Textile, la 
Leordeni și la un cămin cultu
ral. Sîntem solicitați mai ales în 
această perioadă a concursului 
dintre formațiile teatrale de a- 
matori*.  Radu Nicolae, directo
rul Teatrului Național din Cra
iova ne vorbește în același sens, 
și „Acordăm, ori de cîte ori sin- 
tem solicitați, concursul nostru 
formațiilor de amatori, dar cu o 
condiție : ca formația să fi ajuns 
la un nivel calitativ care să re
clame ajutorul unui profesio
nist. Altfel n-am avea posibili
tatea. nici măcar fizic, să aju
tăm toate formațiile de teatru 
din județ, ca să nu mai vorbim 
de județele învecinate, care nu 
dispun de teatre profesioniste* 4. 
Să nu uităm că si teatrele au 
obligațiile lor profesionale si nu 
de mi' 1 importantă, pentru via
ța culturală. După cum mi se 
declară și după cum se poate 
constata, statistic, unii artiști ai 
teatrelor instruiesc formații de 
amatori. Sînt epuizate însă în 
felul acesta toate posibilitățile 
de colaborare ? Chiar numai 
faptul acesta, că teatrele oferă 
formațiilor de amatori instruc

tori, care în definitiv «înt plă
tiți, prin premii, gratificații sau 
alte asemenea eufemisme pen
tru salariu, să constituie o au
tentică colaborare ? Bineînțeles, 
nimeni nu se împotrivește ca 
munca să fie plătită. Dar nu pu
tem să nu observăm că dacă, 
întîmplător, niște angajați ai 
teatrelor sînt în același timp și 
angajați ai caselor de cultură, 
asta nu constituie și o colabo
rare între cele două instituții. 
Dacă, să spunem, formațiile de 
amatori ar putea avea instruc
tori din altă parte decît de Ia 
teatre, practic, dacă metodiștii 
casei de cultură ar fi suficient 
de mulți și de competenți, ce-ar

unui aceluiași ideal artistic. Da
că primul gest are drept scop 
satisfacerea estetică a spectato
rului de ce ar fi el compromis 
de încercarea de a împărtăși u- 
nor oameni ceva din tainele 
artei teatrale ? Nu e sofistică, 
ci o întrebare sinceră pusă unor 
inerții și prejudecăți. Unor 
prejudecăți după care artistul 
amator este tratat ca un fel de 
rudă săracă, căreia îi dăruiești 
cu generozitate hainele purtate 
și pe care-o tratezi expeditiv. 
De aceea „ajutoarele**  sînt de 
multe ori doar excursii pe la 
3—4 formații într-o după-amia- 
ză dinaintea unui concurs.

Există oare un spirit de co

de cultură este mulțumit că are 
ca instructor al formației de 
teatru un actor, din mai multe 
și binecuvîntate motive. In pri
mul rînd este domnia-sa mai 
puțin solicitat. In al doilea rînd 
actorul poate fi în juriul con
cursurilor sau cunoaște pe cine
va de acolo, și-și poate ajuta 
propria formație nu numai cu 
sfatul, dar și cu votul. Cam a- 
ceste socoteli și le fac unii di
rectori de case de cultură, din 
fericire putini. Dar restul ? Ofe
ră oare instituțiile culturii de 
masă posibilități pentru o fer
tilă colaborare ?

Tovarășul Barcău Marin, me
todist al Casei de cultură stu

PROFESIONIȘTII
Șl ARTIȘTII
AMATORI

rămîne din colaborarea dintre 
cele două instituții? Nimic, ceea 
ce demonstrează că nivelul la ca
re se desfășoară acum această 
colaborare nu este cel necesar 
sau cel de dorit Nu s-a depășit 
deloc această etapă a împrumu
tului de instructori. Cîte teatre 
și-au ales casele de cultură 
drept, loc de desfășurare a 
spectacolelor lor ? Au făcut-o 
rareori și numai cînd trebuia 
îndeplinit planul de încasări. 
Cite teatre au oferit scena lor 
celor mai bune formații de a- 
matori, pentru o micro-stagiune, 
de două-trei săptămîni. în locul 
unor comedioare de prost gust 
dar eu succes de casă ? Măcar 
originalitatea unui asemenea 
experiment să fi tentat. Cîți ar
tiști profesioniști au mers în 
mijlocul artiștilor amatori. în 
afară de cazurile în care erau 
Instructori salarizați ? Chiar a- 
cest ajutor, atît de mult trîmbi- 
țat. a început să devină doar o 
piesă de rezistență a reperto
riului demagogic al unor direc
tori de teatru. Instruirea unor 
formații de amatori e tratată cu 
superficialitate, se vede în ea o 
corvoadă, o sarcină care trădea
ză nobila misiune de artist. Una 
e<te să joci în Shakespeare si 
alta să te ocupi de formația de 
amatori a unui club. Fără nici 
o ipocrizie, nu vedem de ce ar 
fi ele incompatibile. în numele

laborare între instituția profe
sională și cea de cultură de ma
să ? Să dăm un exemplu, spe
răm că o nefericită excepție 
neconcludentă în sine, dar ilus
trativă pentru climatul de „co
laborare**  în care a putut să ia 
naștere. La Pitești, directorul 
Teatrului de stat și cel al Pala
tului culturii, două instituții ar
tistice de prim rang, „nu se în
țeleg**  după propria lor expre
sie. E o chestiune personală, ni 
se spune, și cu asta pare a se 
cere încheierea discuției. Ne 
permitem să credem că o ase
menea „chestiune personală**  
devine o problemă de interes 
public, de îndată ce neînțele
gerea dintre cei doi directori 
afectează relațiile dintre insti
tuții t Palatul culturii, care are 
o echipă de teatru de amatori 
— se pare destul de bună — își 
execută decorurile prin RECOM 
București. în loc să le facă la 
atelierele teatrului. așa cum ar 
fi normal și economicos. Și, fă
ră îndoială diferența de preț, 
pe care o bănuim consistentă, 
nu e singura și nici cea mai 
mare pierdere pe care o suferă 
viața culturală a orașului de pe 
urma acestei ..colaborări-.

Si acum, ce părere au insti
tuțiile culturii de masă ce cola
borarea cu teatrele?

Ele au o părere întotdeauna 
exeeientă. Un director de casă

dențești din Craiova, se ocupă, 
printre altele, și cu echipa de 
teatru. Dar aceeași echipă este 
instruită de doi ani de un ac
tor de la Teatrul Național, Re
mus Mărgineanu, salarizat cu 
650 lei lunar. Tovarășul Barcău 
ne vorbește despre premiile De 
care le-a obținut echipa la con
cursurile studențești. întrebăm : 
ce face dînsul ca metodist al 
casei de cultură și îndrumător 
al formației de teatru ? Face u- 
nele lucruri, de pildă, se îngri
jește de programarea repetiții
lor, mobilizarea lnterpreților și 
altele asemenea. Această situa
ție este ilustrativă pentru felul 
în care concep și realizează co
laborarea unele instituții de cul
tură. Ele solicită teatrele nu din 
nevoia de a rezolva unele di
ficultăți inerente ci pentru a 
suplini propria lor mpncă. Noi 
înțelegem că un metodist al u- 
nei case de cultură, care a 
fost angajat pentru o formație, 
trebuie să se ocupe de ea, mă
car în primele faze ale pregă
tirii, adică atît cît îi permite 
pregătirea.

Un alt impediment al unor 
relata fructuoase ține de o de
ficiență a organizării formații
lor de amatori, suficient de 
dăunătoare : este cultul cantită
ții în detrimentul calității. Se 
pare că o fervoare statistică 
pretinde să fie cît mai multe

formații teatrale de amatori. 
Fiecare cămin cultural sau a- 
proape toate, au — cel puțin pe 
hîrtie — asemenea echipe. Toa
te cluburile și casele de cultu
ră, a orașului, a sindicatului, 
casa tineretului se ocupă de a- 
semena formații. Pot să fie în
drumate toate acestea ? Ar fi 
prea nesemnificative rezultatele 
obținute, pentru că, fatal, ase
menea colective fărîmițate nu 
pot dispune de suficiente forțe 
artistice. Că aceste formații nu 
pot întreține cît de cît o viață 
teatrală o dovedesc orașele în 
care nu există încă teatre de 
stat. De pildă. Tg. Jiu. Aici și 
casa de cultură a municipiului 
și clubul C.I.L. și alte două clu
buri au echipe de teatru. Dar 
ele nu sînt capabile să dea spec
tacole tocmai din cauza fărîmi- 
țării.

Care ar fi soluția ? Credem 
că cea sugerată de directorul 
Teatrului Național din Craiova, 
este cea convenabilă : „Ar fi de 
dorit să se pună capăt practicii 
formaliste de a avea cu orice 
preț cît mai multe formații de 
teatru de amatori. Ele duc, în 
cele mai fericite cazuri, o via
ță efemeră, revitalizîndu-se 
doar în preajma concursurilor, 
unde fac de cele mai multe ori 
doar formalitatea de a se pre
zenta. Ar trebui să se prefere 
unor astfel de colective mici si 
neputincioase, colective mari, la 
nivelul orașelor, autentice stu
diouri ale artistului amator, 
unde s-ar putea să se facă ini
țieri în tainele Thaliei, să se 
transmită noțiuni de estetică 
teatrală, să se formeze tehnica 
actoricească și regizorală. Aici 
artiștii colectivului nostru ar 
lucra bucuros, pentru că ar ști 
că o fac cu folos. Asemenea stu
diouri, chiar în orașele mai de
părtate de Craiova, ca Tumu 
Severin sau Tg. Jiu. s-ar bucu
ra de atenția teatrului nostru. 
Cît despre comune, ar trebui să 
se meargă pe argumentul tradi
ției. Acolo unde există posibili
tăți și tradiție, garanții ale u- 
nor activități de calitate, să se 
facă teatru, cor, dansuri după 
caz**.

Este fără îndoială, o idee de 
examinat. Și aici organizațiile 
U.T.C., prin prezența lor activă 
la diferite nivele, de la sat 
pînă la oraș, pot oferi ca
drul organizatoric fertil unor 
asemenea experiențe.

Problema relațiilor dintre In
stituțiile profesioniste și cele ale 
culturii de masă se cere reexa
minată. cu spirit de răspundere, 
si de o parte si de cealaltă. 
Contextul actual nu oferă sufi
ciente premise unor relații fruc
tuoase. atît în conceperea co
laborării. cît și în realizarea ei 
practică. Artiștii de profesie nu 
trebuie să tuteleze, ei trebuie să 
vadă în artiștii amatori, as în
drăzni să spun, colegi mai puțin 
experimentați.

SABIN BORCAN

Recital 

poetic la 

Casa 

memorială
Doud mari nume : T. Ar- 

ghezi și Octavian Goga au 
rămas prieteni statornici ai 
tinerilor. Casa memorială a 
poetului transilvănean Go
ga a primit ca oaspeți1 pe 
membrii cercului literar 
„Tudor Arghezi" de la Li
ceul din Brezoi. Rășinarii 
Sibiu a găzduit o șezătoare 
literară emoționantă. Pro
fesorul N. Șerban a evocat 
figura poetului iar elevii 
Constantin Mănescu, Țița 
Bălan și Lenuța Moga au 
recitat versuri.

CASTEA MARINOIU

PIATRA ETERNĂ
A POEZIEI

(Urmare din pag. 1) 

prinși la clop — curcubee întu
necate cu vîrtejuri amețitoare 
pe care se poate citi fala flă
căului. Abia acum înțeleg de 
unde provin acele tehnici rare 
ale versului coșbucian. cu rup
turi și pînde surprinzătoare, și 
parcă ele, versurile, ar fi năs
cut aceste ritmuri iuți ale căror 
mișcări s-ar integra în durata 
silabelor cadențate.

Dincolo de spectaculosul fol
cloric. se bănuiește o zare a 
misterelor la care se adaugă 
Poezia și legendele ei știute 
doar de poet.

Alta este zarea contemporană 
a satului Hordou.

Atingînd cu privirea apa Să- 
lăuței care a legănat pe valuri 
chipul inspirat al Poetului, din 
toate părțile, dealurile, văile, 
pădurile. încep să se miște alt
fel — și un vînt subțire de 
toamnă, cu iz de brumă timpu
rie. îți leapădă la ureche frîn- 
turi din versurile mult îndră
gite, amestecate cu lumina ciu
dată a acestei dimineți care 
caută șl ea urmele Poetului.

Aici, desigur că aici. între

umbrele munților cu nume de 
poveste — Tibleș, Rodnei, Bîr- 
gău — aici, numai aici, într-o 
arhaică matcă folclorică, tre
buia să se nască El I

Hordoul se distinge ca o așe
zare de aramă de-a lungul Să- 
lâuței — fir capricios de apă 
care se ivește în Pasul Șetref, 
poartă de bucium între Ardeal 
și Maramureș, coborînd la Salva 
și cufundîndu-se în cursul So
meșului Mare. Poetul avea cul
tul apei sfărîmate pe paletele 
negre ale morii, cu reflexe risi
pite pe frunzele plopilor doi
nind în umedul amurg.

Reveria și lirismul decolorat 
nu însoțesc, totuși, pașii călă
torului. ci o senzație puternică 
de aer bun. de viață frenetică 
pulsînd pe ulița mare, cu case 
de lemn și cu tîrnațuri care 
arată, la lumină, pînzeturile în
tinse la uscat.

De cum treci podul cu acope
riș, peste firul văii, te întg^pină 
copiii de la posturile lor de 
joacă, cu cămășuțe și cioareci 
din pănură. specific năsăudean, 
cu zadii si cu năframă, cu opin- 
cuțe ușoare și vesele, copii pur- 
tînd în mîini gutuile cu miez

TELEVIZIUNE
PROGRAMUL I
10,00 — Curs de limba germană
10.30 — Telecronica economică.
17.30 — Pentru elevi : Consultații la chimie.
18,00 — TV. pentru specialiști. Ciclul „Medicină'. Rahi:iH£uI 

carențial și vitamino rezistent.
18.30 — Curs de limba rusă.
19.00 — Studioul pionierilor. „Caietul cu portative".
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic.

— Actualitatea în agricultură.
20.00 — Roman foileton „Forsyte Saga" (I).
20.50 — întrebări la care s-a răspuns... întrebări la care nu s-a

răspuns încă...
21.30 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice. „Senegal-.
21.50 — Recital Mia Braia.
22,10 — Artă plastică. „Impresionism**  (ID.
22.30 — Varietăți pe peliculă.
22,45 — Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV.
20.05 — Transmisiunea părții I a concertului orchestrei simfo

nice a Radioteleviziunii.
21,00 — O samă de cuvinte. Mihal Eminescu — Proză literară.
21.30 — Comori de artă din Leningrad — film documentar.
22,00 — Varietăți clujene — muzică de operă, operetă și balet.

Moment din „Yermd". In prim 
plan Ioana Citta Baciu

C A R N

Debut de 
stagiune la Pitești

Marea „aventură" intelec
tuală a celor mai mici școlari

— Un cub...
— Două sfere...
— Cinci pătrate...
— O mulțime de cuburi...
— Dănuț, o mulțime de cu

buri înseamnă toate cuburile ?
— Nu, o mulțime de cuburi 

înseamnă cuburile mele și cubu
rile lui Natalia și cuburile lui 
Petre...

Ne aflăm in clasa I cu copii 
de 6 ani a scolii generale nr. 1 din 
Suceava la o lecție de aritme
tică. Pare incredibil pentru cei 
care au trecut de mult prin 
clasa 1, dar copiii noștri de 6 ani 
învață aritmetica prin prisma te
oriei mulțimilor, încep din pri
mele ore de clasă să opereze cu 
noțiuni de geometrie, să abstrac
tizeze. E o cerință a școlii mo
deme, verificată în practica mul
tor țări ale lumii și, confirmă în
vățătorii care predau la clasa 1, 
copiii de 6 ani sînt apți să-și 
însușească perfect noțiuni altă 
dată considerate accesibile abia 
prin clasa a treia sau a patra. 
Este drept că mai întîi au învățat 
să deseneze paralelipipedul și a- 
poi să-l pronunțe corect (iar a- 
tunci cînd îl modelau din plasti
lină pronunțau încet numai pentru 
ei — para-le-li-pi-ped, para-le-li- 
fri-ped) dar acum, la aproape o 
una de școală, această dificul

tate este un prag depășit. Cercul, 
sfera, pătratul, cilindrul, cubul, 
paralelipipedul, dreptunghiul și 
cercul — desenate în caiete ori 
pe tablă, descompuse în supra
fețe ori dispuse în spațiu, „stu
diate" cu ajutorul machetelor di
dactice, ori folosite ca piese în- 
tr-unul din jocurile acelea în- 
cîntătoare care compun partea a 
doua a orei de clasă au devenit

primii aliați ai elevilor de 6 ani 
în marea aventură a cunoașterii 
în care s-au angajat. De la cu
buri ți sfere ca piese de joacă, 
noile cunoștințe au pătruns în 
limbaj, se folosesc și se aplică 
peste tot, de la lecțiile de ro
mână la viața înconjurătoare.

— Am văzut o mulțime de 
elevi, sau de flori sau de mașini... 
spun acum copiii.

— Catedra este un drept
unghi...

— ...Strugurii se adună în rase 
mari, mari, de formă cilindrică, 
se storc și devin must — î^t po
vestea o fetiță impresiile de la 
ultima vizită făcută în sat, la 
bunici.

Unui neinițiat, orele de învăță
tură la clasa 1 cu copii de 6 
ani, i s-ar părea lipsite de... se
riozitate. Pentru că se poate în- 
tîmpla ca după 15 minute învă
țătoarea să comande cîteva miș
cări de gimnastică: a mîinilor, 
a capului, a degetelor; după alte 
15—20 de minute un cîntec vesel 
să spargă liniștea școlii; o în
treagă oră să se desfășoare în 
parc, într-o încercare de pătrun
dere în misterele vieții unui 
copac.

Nu e nimic improvizat aici, 
totul corespunde unor cerințe di
dactice și pedagogice ale căror 
rigori științifice au fost verifi
cate la noi și peste hotare ; va
rietatea activităților la această 
vîrstă este un procedeu firesc, de 
natură să mențină treaz interesul 
copiilor, să le stimuleze imagina
ția și capacitatea de asimilare.

★
In județul Suceava funcțio

nează din acest ap școlar 19 
clase I cu copii de 6 ani dintre

care șapte în mediul rural. Și 
totuși, numărul lor este mic în 
raport cu cererile părinților care 
au vrut să-și trimită copiii la 
școală mai devreme cu un an 
decît cel tradițional. Rezerva ins
pectoratului școlar județean de a 
da curs cererii lor a fost de na
tură pur organizatorică urmînd 
ca anul care ne desparte de ge
neralizarea școlarizării de la 6 
ani să fie folosit pentru pregăti
rea tuturor condițiilor — de spa
țiu, cadre didactice, material 
didactic auxiliar etc. Pînă atunci, 
pe agenda inspectoratului, pro
blemele specifice claselor 1 se află 
la loc de frunte: în fiecare du
minică, pe centre, învățătorii de 
la clasele 1 se intîlnesc în con
sfătuiri metodice — conduse de 
inspectori de specialitate — in 
rodnice schimburi de experiență; 
școlile continuă să fie dotate cu 
materialul didactic indispensabil 
activității la clasa 1; învățătorii 
necalificați au fost îndrumați spre 
școlile de specialitate (Liceul 
pedagogic și Institutul pedagogic 
din Suceava și-au creat din acest 
an secții fără frecvență care voi 
fi urmate de 80 cadre didactice 
din județ, în curs de calificare), 
inspecțiile de specialitate sînt și 
în prezent și vor fi în tot tim
pul anului școlar, foarte nu
meroase.

Studiul atent al activității și 
rezultatelor la clasele I cu copii 
de 6 ani — care de pe acum se 
arată promițătoare — va permite 
inspectoratului școlar județean să 
creeze premisele școlarizării în 
anul viitor a tuturor copiilor de 
6 ani.

MARIETTA VIDRAȘCU

Ce așteptam de la deschiderea 
stagiunii acestui teatru care a ob
ținut anul trecut rezultate senza
ționale în privința audienței la 
public, jucînd aproape exclusiv 
piese românești ? Fără îndoială 
o confirmare, prin calitatea spec
tacolelor, a faptului că succesul 
nu s-a datorat numai unor con
juncturi favorabile, sau chiar u- 
nui efort supraomenesc de orga
nizare. Nu puteam exclude cu de- 
săvîrșire acești factori, care țin 
de realitățile obiective ale vieții 
teatrale ; doream însă din suflet 
ca ei să fie secundari, adiacenți 
unei aspirații spre valoarea tea
trală intrinsecă, spre abolirea 
provincialismului, spre puritatea 
actului artistic. Aveam nevoie de 
acest argument hotărîtor pentru 
a demonstra definitiv labilitatea 
prejudecății că repertoriul autoh
ton nu atrage publicul, sau că 
nu oferă prilejuri de creație pen
tru regizori și actori, prejudecată 
pe care toată lumea o repudiază 
în declarații, dar pe care destui 
o respectă în practică.

Ceea ce am văzut, în două 
seri consecutive, pe scena teatru
lui din Pitești, mi-a dat oarecari 
certitudini, dar nu pe cele fun
damentale. întâmplare să fie ? 
Din cele două spectacole, unul 
cu o piesă originală recentă a u- 
aui prețuit dramaturg, celălalt 
cu un superb text dramatic al 
unui mare poet al veacului, cel 
de-al doilea mi s-a părut mai re
prezentativ pentru posibilitățile 
teatrului. Piesa românească a a- 
părut, în acest microprogram

inaugural, mai curînd ca o obli-, 
gație acceptată tacit, decît ca un 
punct dintr-un nobil manifest 
estetic, pentru care teatrul înțe
lege să se bată cu toate forțele. 
Poate că nici piesa însăși nu era 
cea mai potrivită pentru o ase
menea demonstrație. „O casă o- 
norabilă*  de Horia Lovinescu s-a 
dovedit a fi, după trecerea a a- 
proape un an de la premiera 
bucureșteană, deci privită dintr-o 
oarecare perspectivă, un simplu 
divertisment, și nu o operă cu 
adîncimi reale, așa cum mai 
mulți cronicari (printre ei fiind 
și autorul acestor rînduri, care 
socotește că nu e nici o rușine 
să-și revizuiască o opinie pripită) 
au înclinat s-o considere. Vom 
aștepta deci „Croitorii cei mari 
din Valahia*  și „Un scurt pro
gram de bossanove" ca să ne pu
tem pronunța asupra temeiniciei 
Intențiilor teatrului. Deocamdată, 
vom observa că spectacolul sem
nat de Călin Florian citește 
corect și atent textul piesei ? lui 
Horia Lovinescu, îi subliniază 
cinstit intențiile comice, îi schi
țează cu sobrietate galeria de ti- 
fmri umane. în decorul neutru al 
ui Emil Moise evoluează cîțiva 

actori buni. Telly Barbu este 
printre cei dintîi, ca și mai ti
nerii ei colegi Mioara Iatan, Mi- 
haela Dumbravă și Sorin Gheor
ghiu. Ion Focșa și Const. Zăr- 
nescu, doi dintr-e actorii de bază 
ai teatrului, impun la rîndul lor 
prin sobră maturitate. Face ex
cepție Angela Radoslavescu, 
plină de ticuri manieriste și de 
inutilități comice adăugate unui 
rol care oricum era „gras*.  Spec
tacolul de la „Nottara" trăia 
însă prin strălucirea cîtorva in
terpret ; omogenitatea nu i-ar fi

fost suficientă. Aici, de strălucit 
nu strălucește decît Telly Barbu.

Mult mai elocvent, spectacolul 
Lidiei Ionescu cu „Yerma“ de 
Federico Garcia Lorca se distinge 
înainte de toate prin excelentul 
fapt că există. Teatrul poetic al 
lui Lorca, atît de puțin jucat la 
noi, reprezintă una din direcțiile 
cele mai importante ale literatu
rii dramatice contemporane. Va
loarea sa este aceea a unui uni
cat excepțional prin forța inspi
rației, prin amploarea meditației 
lirice, prin capacitatea de suges
tie a simbolurilor. Originea aces
tei experiențe se află în aliajul 
inedit dintre resursele cele mai 
modeme ale poeziei (scrisă în 
1933, piesa se situează în epoca 
de insurgență a curentelor lite
rare care au împrospătat lirica 
secolului) și filonul de aur masiv 
al folclorului spaniol, de mare 
vibrație filozofică și de tulbură
toare concretețe senzuală. Teme
le predilecte ale teatrului lui 
Lorca, dragostea și moartea, do- 
bîndesc în „Yerma“ nu numai vi
goare tragică, dar și aura melan
colică a neîmplinirii. Tînăra fe
meie andaluză, condamnată la 
sterilitate prin lipsa de dragoste 
a bărbatului, trăiește calvarul în
cercărilor disperate de a găsi ca
lea spre împlinirea firească a iu
birii, cu o intensitate aproape e- 
pidermică. O înconjoară — tra
gic contrast — un univers plin 
de dragoste și de senzualitate, în 
care ea refuză să intre prin adul
ter. Intr-un final de baladă, 
Yerma își va ucide soțul sterp ; 
măreția fioroasă a gestului nu 
mai poate însă să compenseze ni
mic.

Regizoarea Lidia Ionescu a pus 
surdină expansivității iberice a

textului, dîndu-i dimensiunile re
ținute și expresive ale tragediei 
antice. Spectacolul are în conse
cință înfățișarea unui foc moc
nit, a cărui forță latentă o bă- 
nuiești dar n-o vezi pînă la ca
păt. E o senzație de neputință, 
de încrîncenare, de strîngere din 
dinți- In rarele momente cînd 
flacăra se dezlănțuie, efectele 
sînt cu atît mai remarcabile 
(bunăoară, amețitoarea scenă a 
ritualului orgiac cu care culmi
nează spectacolul). Foarte bun 
decorul lui A. Ivăneanu-Damas- 
chin, gîndit în linii aspre, de o 
austeritate extrem de adecvată 
atmosferei piesei.

Caut superlative pentru crea
ția (păcat că acest cuvînt s-a de
monetizat) Ioanei Citta Baciu în 
rolul titular. Rareori am văzut 
atîta expresivitate concentrată, 
atîta forță de șoc, atîta eleganță 
meticulos studiată a gestului și a 
replicii, atîta capacitate de inte
riorizare a durerii, fără ca măcar 
un singur accent melodramatic 
să-i mineze noblețea. Va trebui 
scris odată despre toți acești ad
mirabili actori din provincie care 
își consumă viața și talentul în 
cvasi-anonimat, inechitățile ac
tualei organizări teatrale și iner
țiile publicității privîndu-i de o 
glorie mai mult decît meritată. 
Adriana Popovici (prezență lumi
noasă și candidă), Telly Barbu, 
Ileana Focșa, Mihaela Dumbravă, 
Mioara Iatan, Ana Mera, Cythna 
Zosmer, Sorin Gheorghiu, Efti- 1 
mie Popovici, Vistrian Roman 
creează, în această poveste păti
mașă și tragică, portrete memo
rabile.

SEBASTIAN COSTIN

rece și galben ale toamnei.
Casa memorială, cu ziduri 

groase de piatră văruită, în care 
se păstrează cu venerație cele 
cîteva obiecte aparținînd poetu
lui. rămîne a fi cea mai solidă 
așezare din comună. în ciuda 
celor cu mult peste 100 ani de 
la zidire.

Și totuși, o nouă construcție 
s-a impus ceva mai în centrul 
satului : Școala generală „G. 
Coșbuc“. clădire cu un etaj, 
ridicată între 1963—1964 din con
tribuția bănească a hordouani- 
lor. Astăzi, două cinematografe, 
o circumscripție sanitară, o pri
mărie încăpătoare, cu etaj, ra- 
dioficare din 1960, trei școli 
avînd peste 400 de elevi pregă
tiți de 19 cadre didactice, com
pun cealaltă față a Hordoului — 
de fapt singura, fiindcă imagi
nea vieții de demult trăiește 
numai în versurile îndrăgite de 
noi.

Nepotul de frate al poetiAâ, 
Ion Coșbuc. secretar al primă
riei Hordoului, îmi vorbește de 
condițiile vitrege în care se des
fășoară muncile agricole. Vîn- 
tuilie subțiri și reci, strecurata 
printre munți, stîrpesc floarea 
viei, apele se bulucesc prăpăs
tioase pînă-n ogrăzile oameni
lor — de aceea tinerii satului, 
mobilizați de învățătorul Cira 
Aurel, secretar al organizației 
U.T.C., desfășoară o neîntre
ruptă muncă de stăvilire a apei, 
de reparare a podețelor, da 
plantare a puietilor și a pomi
lor fructiferi ce vor stăvili pă
trunderea curenților reci, dău
nători.

1. MATCA ISTORIEI

Prezenta poetului e peste tot 
simțită.

Opresc un țînc.
— Zi-i măi. o poezie de Coș- 

buc I
— „In vaduri ape repezi 

curg...“
Toți știu.
Un hordouan mă trage da 

mînecă în casă.
— Veniți să vă arătăm o pia

tră tare curioasă. O țineam în 
ladă. Am găsit-o cînd săpam 
un puț în curte.

E un topor de piatră șlefuită... 
Un profesor e convins că da
tează de prin neoliticul superior. 
Nu mă îndoiesc. Rădăcinile poe
ziei sînt foarte vechi. Păstrez 
piatra aceasta cu un sentiment 
lămurit de mîndrie, dar și 
de precauție și de vinovăție tot
odată, de parcă aș silui între 
pereții camerei mele piatra de 
temelie a Hordoului si a Poeziei 
lui.

Dar știu bine că numai acolo, 
unde munții, apele și oamenii 
vor îngîna versurile lui, numai 
acolo poate fi, nemișcată piatra 
eternă a Poeziei.

VERA CRUZ
rulează la Patria (orele 9;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15) ;
Festival (orele 8,45; 11,15;
13.30 : 16 : 18,30 Î 21).

CONTEMPORANUL TĂU 
rulează la Republica (orele 
9; 12; 15; 18; 21).

SAMURAIUL
rulează la Arta (orele 9—15,45 
în continuare, 18; 20,15) ; Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

WEEKEND CU ANNA
rulează la Cinemateca (orele
10 ; 12 ; 14 ; 16 : 18,15 ; 20,30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,15 ;
16.15 : 18,15 ; 20,15) ; Gloria
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Modern (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERSSON 

rulează la Capitol (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

CINEMATOG R A F E
HEROINA

rulează la Victoria (orele 9;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 
PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16) ; VARĂ CA
PRICIOASA Central, (orele 
18.30: 20,45).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Lumina (orele 8,45 
—16,30 în continuare. 18,45; 
20,45).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Doina (orele 9 ; 
10; program pentru copil, 
11,30 13.45 ; 18 ; 18,30 ; 20,45).
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
16 ; 18,15 ; 20 30).

NEÎNȚELESUL
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18; 20,30) ; Rahova (orele
15.30 ; 18 ; 20,30, duminică ma
tineu ora 10,30).

VEȘNICUL ÎNTIRZIAT
rulează la Feroviar (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21) ; Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Ho
rească (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

GUSTUL MIERII
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la înfrățirea (orele 
20).

TREI COPII „MINUNE-
rulează la Buzești (orele
15,30; 18; 20,30, duminica ma
tineu ora 10).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Dacia (orele 8,30 — 
16,30 în continuare, 18,45 — 
21), Flacăra (orele 15,30; 18).

LUSTRAGIUL
rulează la Bucegî (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 18,15 ; 20,30) ;
Tomis (orele 9 — 15,45 în 
Continuare; 18,15 20,30)'.

JURNALUL UNEI FEMEI IN 
ALB

rulează la Unirea (ftrele 15,30;
18 ; 20,15).

OPERAȚIUNEA 8AN GEN
NARO

rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30) ; Giulești (orele 10 ;
15.30 : 18 ! 20,30)

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15 : 17,30 ; 20).

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Cotroeenl (orele 
15; 17,45; 20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERĂ MOBILATĂ 

rulează la Melodia (orele 
8,45 ; H ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). 

8UFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Volga (orele 9,15;
12.30 ; 15,45 ; 19,15) ; Miorița 
(orele 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

ROATA VIEȚII
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18).

MOARTEA SE NUMEȘTE EN- 
GELCHEN

rulează la Viitorul (orele 
20,30).
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ORIENTĂRI
CARE PRODUC
MAI MUL TĂ

DEZORIENTARE
îmi vine să-l și cred pe cu- 

vînt, cînd îl aud rostind, cu a- 
tita îndemn în glas, de la masa 
prezidiului :

— Să ’ ” * ------ - -----

Legată de același efect — iro
sirea unui timp prețios, destinat 
cercetării — aș mai evidenția 
și o altă problemă. înmulțirea 
publicațiilor științifice, în ultimii 
ani, face ca munca de documen
tare a cercetătorului să fie con
siderabil îngreunată. Chiar pre- 
supunînd că bibliotecile institu
telor primesc cu promptitudine 
toate revistele și publicațiile de 
mare interes științific, care apar 
în diferite țări ale lumii, timpul 
necesar unei bune documentări 
în problema abordată de cerce
tător este prelungit prin lipsa ne
justificată a unui bun serviciu de 
informare. Un asemenea serviciu 
ar trebui să ofere o documentare 
detaliată, pe subiecte, a mate
rialului științific. Din păcate, 
deocamdată, chiar centrul de do
cumentare al Academiei nu pre
zintă, în buletinele sale de in
formare, decît un sumar al pu
blicațiilor celor mai importante. 
Desigur, prezentarea „pe subiec
te" a întregului material știin
țific apărut implică dificultăți 
deosebite. Rezultatele care s-ar 
obține ar justifica, însă, orice e- 
forturi.

Pentru început, cred că s-ar 
putea realiza o prezentare, în bu
letine periodice de informare, a 
cîtorva dintre temele de cercetare 
care prezintă un interes științific 
major. Un serviciu de infor
mare — organizat, eventual, pe 
Capitală, sau pe țară — ar putea 
furniza, de asemenea, la cererea 
unui colectiv de cercetători, în
treaga documentație apărută 
pînă la ora actuală care se re
feră la problema abordată de ei.

In ceea ce privește posibilita
tea formării și condițiile afirmă
rii pe plan științific ale unui 
tânăr cercetător, mă bucur să pot 
spune că în institutul în care lu
crez nu s-au întîlnit situații ca 
acelea semnalate de unii cercetă
tori din alte institute. Am con
statat permanent, încă de la ve
nirea mea în institut, atmosfera 
de lucru și climatul propice care 
domnesc în colectivul nostru. 
Grija aceasta pentru dezvoltarea 
personalității tinerilor cercetători, 
ca oameni de știință este, cred, 
pregnant ilustrată de faptul că 
după o scurtă perioadă de ini
țiere, de orientare, tînărului cer
cetător i se încredințează, pe cît 
posibil, responsabilitatea unei 
teme proprii de cercetare. Desi
gur, aceasta implică o îndrumare 
atentă și exigentă din partea con
ducătorului științific, dar iniția
tiva și spiritul critio al tînărului 
cercetător se pot dezvolta, astfel 
nestînjenit

Dr. IOAN LAZAR
cercetător principal

nizației 
largul 
noastre 
dreptul 
să propuneți direct pe 

.unu, doi, sau trei tineri, ca să-1 
■puteți alege cu adevărat pe cel 
■hai bun.

Sîntem la adunarea de ale- 
^■eri a unei grupe U.T.C. de la 
^■treprinderea de gospodărie 

Komunală din Tulcea. Secreta
tul municipiului, Gheorghe
Scrioșteanu, reușește să se facă 
ascultat prin simpla enunțare a 
frazelor. Cei prezenți primesc 
noutatea cu o oarecare nedu
merire, apoi, brusc, trec la ne
răbdarea de a-și exercita drep
turile. Numai eu îl simt, de aici, 
de la distanță, pe tovarășul 
Scrioșteanu și îi bănuiesc nesi
guranța nu din voce, ci, mal 
curind, din gesturi. Dacă am fi 
mai aproape, i-aș spune că sea
mănă cu un aventurier timid, 
care încearcă pentru prima dată 
o experiență cu un curaj care 
îi dezvăluie teama că n-o să 
iasă bine deloc din afacerea 
asta. Cu o jumătate de oră mai 
înainte, asistasem, într-un alt 
birou, la o discuție care mi-a 
dovedit că secretarul munici
piului venise cu totul cu alte 
intenții law^dunare și, dacă a- 
cum renunțe la ele, a făcut-o 
pur și simplu întîmplător. în
tâmplarea avea să schimbe însă 
Întreaga desfășurare a adunării 
și abia mai târziu va răsufla 
ușurat tovarășul Scrioșteanu, a- 
cum probabil încă mai regretă 
că a scăpat din mînă „orien
tarea".

Mai înainte, în biroul acela, 
am aflat că, deși adunările pe 
grupe nu sînt încă terminate, 
secretarul U.T.C. pe întreprin
dere era deja stabilit. Va fi in
ginerul Cutare — mi s-a spus. 
Am întrebat și eu, pus în fața 
faptului ca și împlinit, de cînd 

venit inginerul Cutare în 
rindere. întîmplător am

alegeți în fruntea orga- 
pe cel mai bun utecist, 
democratism al vieții 
de organizație vă dă 

să vă spuneți părerea și 
funcție

în- 
în-

s-a— De vreo două luni, mi 
ăspuns. E stagiar.
Apoi, bănuind probabil 

nu-i în regulă, interlocu
rul a adăugat:

— Ce să facem, n-avem înco- 
ro. O să-i cunoască și pe par- 
urs pe tineri. Dar tinerii pe 
1 ?, mi-a venit să întreb. Ti- 
lerii ar fi trebuit să-1 cunoască 
u rnultă vreme înainte, ca să-și 
lea seama dacă merită încre- 
[erea Dar nu l-am între- 
rat. Secretarul municipiului ar 
i devenit, probabil, prea dezo- 
ientat. Apoi, a intrat în birou 
i fata care era secretară la 
rupă respectivă și care, după 
orientare", ar fi trebuit să fie 
in nou. Convorbirea a fost de-a 
reptul memorabilă. îmi pare 
espus de rău că o reproduc 
in memorie.
— Ce zici, tovarășă Tîrlogea- 
u, primești ?
— Vai, cum se poate. Da de 

e tocmai eu ?
— Fiindcă n-avem pe altci- 

eva, tovarășă Tîrlogeanu.
— înțeleg, dar de ce tocmai 

u ! Poate cineva de la birou.
— Ai putea să faci față și 
umneata.
— Nu, eu în nici un caz. N-am 
mp. De la birou, mai degrabă. 
Și totul începe să semene, la 
î moment dat, nu numai cu
rugăminte, ci cu implorarea 

nilă : te rugăm, te conjurăm, 
1 ne da peste cap orientarea, 
imește să fii secretară. In 
•le din urmă, tot ea se dove- 
»ște mai tare.
— Atunci, poate ai vreo altă 
■opunere.
— Da, zice, rn-^am gîndit. Fata 
a... cum o cheamă ! (Stupoare ! 
ar cei prezenți trec cu ușu- 
nță peste amănuntul că nu-i 
a nici numele celei propuse. 

• ajunge la concluzia că tre- 
lie să fie vorba de Ștefan 
ana. Nu i se știe numele pen- 
1 că și- ea e venită de vreo 
nă de zile).
— Sau cealaltă, sare plină de 
eranță Tîrlogeanu. Mangîru. 
tă bună.
— Nu. Mangîru va fi mem- 
ă în comitetul pe întreprin- 

că

In mo- 
întîm- 
sfîrșit, 
făcută

re.
rovarășul Scrioșteanu este un 
evărat profet. încă un mem- 
u din comitet pe care îl știe 
îainte de alegeri. Și, fiindcă 
are încotro, scrie pe o bucată 
hîrtie numele Ioanei Ștefan. 

>oi, pentru mai multă sigu- 
iță, adaugă dedesubt încă u- 
1 : Tîrlogeanu Ana. 1 
intui acela intervine 
irea. Cineva face, în 
servația care trebuia 
mult, de tot:

— La urma-urmei, de 
-1 lăsăm pe ei să și-1 
guri ? Parcă dacă o punem 
i cu de-a sila pe Tîrlogeanu, 
•ă voia ei, crezi că o să facă 
îo treabă ?

ce să 
aleagă

Abia atunci își dă seama și 
secretarul municipiului că mer- 
sese prea departe. Mototolește 
discret hîrtiuța și o strecoară 
într-un buzunar. Democratis
mul începe să cîștige j din ce 
în ce mai mult teren. Simte 
nevoia s-o spună și în cuvinte, 
trecînd cu prea mare ușurință 
la cealaltă extremă a atitudinii 
sale obișnuite :

— Sigur că da ! Alegerile tre
buie să însemne manifestarea 
deplină a voinței organizației. 
De ce să ne amestecăm noi ?

Și rămîn eu însumi dezorien
tat cînd văd cit de bine cu
noaște secretarul municipiului 
niște principii pe deplin adevă
rate, și cît de frumos le formu
lează. Apoi, îmi dau seama că 
le-a învățat ca din carte, ca la 
școală, dar nu și le-a asimilat, 
pentru că se hotărăște mai greu 
să treacă de la fraze la fapte. 
Obișnuințe mai vechi îl împie
dică s-o facă, propriul său stil 
de muncă de care nu se poate 
despărți așa de ușor și conti
nuă să se încurce în el ca în- 
tr-0 rochie prea lungă. Sau ca 
și cum ai da din cap ascultător 
la tot ce îți spun părinții cînd 
te lasă singur acasă, dar după 
aceea faci tot cum știi tu.

Obișnuința nu este însă nu
mai a tovarășului Scrioșteanu. 
A văzut, probabil, că și la ju
deț una se spune dar de făcut 
se face alta și atunci s-a gin- 
dit că trebuie să dea dovadă 
de disciplină. Doar am văzut și 
eu, la județeană U.T.C., un — 
tabel — cu — propunerile — 
pentru — secretarii — comite- : 
telor — comunale și m-am în- | 
trebat, nedumerit : propunerile 
cui ? ale tinerilor ? — imposi
bil, fiindcă alegerile n-au în
ceput încă nici la sate. Apoi am 
înțeles că erau, de fapt, propu
nerile județului, iar județul se 
dovedea mai nerăbdător decît 
organizațiile și voia să-i știe pe 
secretari înainte de a-1 cunoaște 
tinerii înșiși. Tabelul însă era 
destul de categoric, avea chiar I 
o rubrică numită aproxinyitiv: 
„Dacă vor mai fi realeși4* *.  iar I 
în josul ei, aliniat : da, nu, da, | 
da, da, nu. Și iarăși m-am gin- I 
dit că, poate fusese cerut un I 
asemenea tabel, și chiar am în- I 
trebat de cine, dar mi s-a spus I 
că nu, nu fusese ceru^ il făcu- I 
seră dumnealor, pentru „orien- I 
tare44. Din obișnuință. Doar știm I 
din alți ani că, o sigură dată I 
pe an la alegeri se fac aseme- I 
nea tabele orientative. |

Tocmai obișnuința asta nu I 
i-am mai observat-o tovarășe- I 
lui Scrioșteanu cînd a început I 
adunarea de alegeri de la I.G.C. I 
Va mai trebui, desigur, oleacă I 
de timp pînă se va lepăda de I 
celelalte, ca sâ le poată lua la j 
purtat pe acestea mai noi. Dai I 
adunarea a decurs, cu toate a- I 
cestea, în cele mai bune condi- I 
ții. Nu s-a întâmplat nimic I 
grav, nici un cataclism, nici o I 
dezorientare rătăcitoare. Atâta I 
tot: grupa respectivă și-a ales I 
cu adevărat organizatorul. Mai | 
mult decît atât, s-au făcut chiar I 
trei propuneri pentru sarcina de I 
organizator și fiecare a fost I 
studiată cu multă maturitate, I 
Yn perspectivă, cu argumente I 
pro și contra față de care nu-ți I 
rămînea decît să aprobi admi- I 
rativ. Și, în treacăt fie zis, nici I 
una din cele trei propuneri nu I 
a coincis cu cele două „orien- 1 
țări" trecute pe bucățica de | 
hîrtie. Și totuși, 
triu, noul 
investit cu ---- x-------------
credere în răspunderea acorda
tă, chiar 2 1
secretarul municipiului se do
vedise cam alârmat: ce ne fa
cem, nu avem pe altcineva • 
Alte capete, altă „orientare", 
de !

A doua zi, am fost, din nou 
împreună, la o altă adunare, de 
data aceasta la U.I.L.. unde se 
alegea comitetul pe întreprin
dere. Și din nou totul s-a des
fășurat în. perfectă stare. Fără 
nici un fel de intenții anterioa
re, fără nici un amestec, lăsîn- 
du-li-se celor 25 de uteciști în
treaga libertate 
ta singuri. Și 
seama ce li se 
rat, și-au luat 
și n-au mai ridicat mina decît 
după ce se gîndeau de trei ori 
mai înainte. Și aici s-au propus 
pentru fiecare funcție mai mul
te candidaturi, și tinerii au chib
zuit îndelung asupra tuturor, ca 
la niște alegeri în toată puterea 
cuvîntului. Secretarul noului 
comitet, Ioniță Dumitru, a sim
țit, fără îndoială, greutatea a- 
cestei noi îndatoriri, apăsînd pe 
umerii săi prin voința între
gului colectiv.

A ținut să mi-o confirme și 
secretarul municipiului, cînd 
plecam de la adunare :

— Știți că e, într-adevăr, mult 
mai bine așa ? Crește și senti
mentul răspunderii la cei aleși 
cînd văd cîtă încredere li se a- 
cordă șî se simt obligați să nu 
le-o înșele...

Sper că de data asta a spus-o 
din toată inima. Ar fi un semn 
bun.

1

pe bucățica 
__ Vasile Dimî- 

organizator, a fost 
unanimitate de în-

înaintedacă mai

de a se orien- 
cmd și-au dat 
cere cu adevă- 
rolul în serios.

unică, așa cum Iși dorise pe 
băncile faeuHățiL Multi au ju
decat gestul hn ca un act de 
curaj, căci curaj înseamnă. în- 
tr-adevăr. refuzul mediocrităpL 
Șantierul i-a reîmprospătat e- 
nergia, i-a. alimentat pasiunea 
cu nobilul combustibil al încre
derii în ceea ce face. în forțele 
sale.

Tot la Porțile de Pier am cu
noscut și alți colegi de promoție 
ai lui Pogany : ing. Dorin Gă- 
budeanu. ing. Aurel Dan. ing. 
Ferdinand Gradl. Lotul pe care 
îl conduce ing. Găbudeanu a 
realizat, cu trei luni înainte de 
termen, planul anuaL Victoria 
îi aparține în mare parte și lui 
și dincolo de cifrele de plan 
răzbate acest acut sentiment al 
realizării umane, al îndeplinirii 
unor obligații lăuntrice care 
măsoară un drum în viață. 
Mulți recunosc că există, pen
tru cei care vin pe șantier, o 
dotare aparte exprimată fie în 
temperamentul a comod abil eud. matalA

„Autobuzul 
veseliei** Concursurile să fie

intr-adevăr concursuri

*=e. Iată
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de șenruri, în care fiecare ri 
înseamnă o satisfacție compara
bilă cu aceea a unei muzizi ce 
un an de zile în alte coodifii, 
oamenii au dreptul unor re
flecții detașate asupra celorlalți. 
Un drept reinserts în norme e- 
tice, justificabil însă prin vîn- 
joasa lor încredere în ceea ce 
fac, în excepționala realizare la 
care participă. Un drept al pa
siunii pentru profesiune, ai 
mindriei pentru munca zilnică. 
Adolescentin, sentimentul uni
cității și valorii muncii pe care 
o faci exprimă înseși sensurile 
dictonului „omul potrivit la lo
cul potrivit". Fiecare ține, parcă, 
să sublinieze că acesta și nu
mai acesta este locul realizării 
sale, că satisfacția locului său 
de muncă nu este comparabilă 
cu a altuia.

Și totuși, cel din proiectare 
sau din cercetare susțin același 
lucru. Ing. Tiberiu Hrean ca este 
șeful serviciului de investiții de 
la D.R.I.F.O.T. Timișoara. Cei 
10 ani de profesiune n-eu foet

CONDIȚIA

Șl CONDIȚIILE
AFIRMĂRII

Continuind dezbaterea noastră asupra unor 
principii generale privind condiția, sarcinile 
și orizonturile de afirmare ale tinerilor cerce
tători. publicăm astăzi două noi scrisori sosite 
pe adresa redacției noastre.

vrea U fină parul cu vremea. 
Ș: cred eâ Secare, puririu-ri 
asemenea probleme, se gindeste 
impbext ia prestanța sa. la în
crederea pe care o au alții in 
cunoștințele hri.

Nu există, spuneau toți cei pe 
care i-am intflnit în fața plan
șetelor de proiectare sau în bi
rouri. locuri de muncă care să 
nxf ofere fiecăruia după aputu- 
dini și posibilități un cadru fa
vorabil inițiativei, desăvirșirii 
pasiunii pentru meserie. Iar me
diocritatea sau plafonarea pă
trunde. mai totdeauna cu ..bu
năvoința' oamenilor, prin fisu
rile indiferentei și ale delăsării, 
a scăderii treptate a intensită
ții unei pasiuni. Căci fiecare, 
plecînd din facultate, își pro
iectează viitorul pe coordonate 
proprii, specifice personalității 
și opticii sale de viață. E drept 
că nimeni nu-și dorește plafo
narea, închiderea în niște li
mite banale,-dar, uneori, nu toți 
găsesc drumul care leagă aspi
rația de realitate sau poate nu 
știu cum trebuie străbătut acest 
drum.

Condițiile realizării
— Oameni dotați nativ pentru 

mediocritate nu exiitft — tml 
apunea prof. dr. Victor Gheer-

de hidro- 

tru a ajunge la scopul propus 
este o Înfruntare continuă, dură, 
cu comoditatea, suficiența și in
diferența. Există pentru fiecare 
om o obligativitate de natură 
socială de a face tot ceea ce-i 
stă în putință pentru a se rea
liza, cu atât mai mult cu cit 
toate condițiile obiective îi rint 
create.

Drumul realizării. Adesea 
ne gindim la el la în
ceput. cînd pornim plini de în
credere în viață. Dar pe par
curs, la momentele de răscruce, 
privind în urmă, analiza lucidă 
a ceea ce ai obținut de la viață 
este punctul de pornire mai de
parte. Te întrebi ce ai făcut, ce 
ai putut să faci și cum. Ing. Gh. 
Popa îmi povestea că visase în 
copilărie să devină un mare ma
tematician. Acum, după 10 ani 
de la terminarea facultății, 
munca îi dădea satisfacție și 
bucurii zilnice. Pe parcurs, îmi 
explica el, intensitatea unor ilu
zii din adolescență scade, se 
comprimă sub puterea realită
ții. Maturi, oamenii visează mai 
puțin, dar și mai aproape de 
realizarea viselor. Treptat, își 
găsesc măsura care, adesea, nu 
este cea închipuită Inițial, dar 
eara la oferi, fn activitatea sil-
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ar avea șanse de reușită la examen de 
numai 1 la 10 milioane.

O altă latură care constituie un bun 
mijloc de afirmare a tinerilor o constituie 
specializarea. Despre acest proces evolu
tiv și absolut nesesar se pot spune multe. 
Eu nțâ voi opri la un singur aspect. Este 
vorba ăe faptul că, la nqi, pleacă la spe
cializare $1 elemente din cercetare care 
au trecut chiar de 50 de ani. Este vorba 
C- $efi -e secție, de profesori, sau chiar 
ce directori de institute, uneori. Or. eu 
consider acest lucru nefiresc. Și iată de 
ce: un cm care ajunge la o atare vîrstă 
și titlu științific, se presupune că are, 
deja, o specializare. Dacă nu este așa, 
înseamnă că nu poate fi îndrumător, că 
pregătirea lui profesională este insu- 
ricienti De aici, nu trebuie să tragem 
concluzia ci cei care intră în această 
categorie trebuie să rămînă departe de 
noile realizări în știință. Pentru ei însă. 
«In: alte forme, cum ar fi schimburile de 
experiență între două centre științifice 
internaționale. Aceasta este, desigur, pe 
măsura prestigiului lor. Nu se poate 
preta un om de știință gata format să 
meargă ca simplu ucenic, decît cu con
diția că vrea doar să revadă Parisul sau 
Londra.

N-ar fi deloc rău, deci, ca plecarea la 
• specializare să fie limitată pînă la 35 de 

ani Ia felul acesta, tinerii n-ar mai pu
tea fi frustrați de o posibilitate a dez
voltării lor. Mai mult decît atât, trebuie 
să se aibă în vedere că cei care pleacă 
să-ri poată face cu această ocazie și lu
crarea de doctorat.

Ing. DUMITRU BENGULESCU 
crtrtotor principal. Institutul de fiziologie 

„D. Dcnielopolu"

nică, posibilitatea de a-și ju
deca lucid munca, de a-i cu
noaște împlinirile.

Dacă ar fi să înscriem, prin
ți e aosolvenții de acum 10 ani, 
un șef de promoție, acesta ar fi 
Andrei Wehri. coleg de catedră 
cu Gh. Popa. Iși amintește cu 
precizie că în adolescență nu a 
avut altă dorință decît aceea de 
a lucra în hidroameliorații. 
Drumul lui a fost neted, s-a în
dreptat spre cercetare cu con
vingerea că acesta este singurul 
domeniul posibil realizării sale. 
Și-a luat, de curind, doctoratul 
ca o încununare a pregătirii 
safe. Remarcă, printre alte con
diții necesare realizării, impor
tanța oamenilor din jur. a celor 
care știu să aprecieze și să în
drume eforturile.

— Dar peste tot, precizează 
el, oamenii doresc ca semenii 
lor sâ se dezvolte, să fie din ce 
în ce mai buni specialiști, așa 
că drumul realizării personale 
pornește 
înșine.

și se termină în noi

★

viața ridică în noi în-

intră în viață, 
cîți dintre noi 
încă de la pri-

Mereu,
Sine cite o cumpănă. Se nasc 
speranțele, se încheagă visurile, 
în adolescență apoi în maturi
tate. Și nu putem exista fără 
a ne plasa zilnic într-o perspec
tivă, ne dorim o realizare, o iz- 
bîndă, și parcurgem, îndîrjiți, 
drumul spre ea.

$i-apoi, visul 
Să fim sinceri, 
n-am sugrumat, 
mii pași, iluziile pentru că rea
litatea ni s-a părut neprielnică ? 
Cîți dintre noi n-am încercat 
să modelăm aspirațiile noastre 
după un tipar nou, necunoscut 
pînă atunci, pe care ni l-a ofe
rit existența noastră concretă, 
de fiecare zi ? Și unii, recapi
tulând într-un seminar intim 
drumul realizării lor, s-au văzut 
obligați a recunoaște că visul, 
așa cum îl concepuseră inițial, 
era irealizabil și că realitatea 
le-a impus orientări și direcții, 
restructurări ori, pur și simplu, 
o coborîre cu picioarele pe pa- 
mînt, care, simțim adesea, dă 
mai multă mulțumire și satis
facție.

Ca pe un cîntar farmaceutic, 
existența noastră concretă eli
mină, din tot ceea ce dorim să 
înfăptuim, și imposibilul și irea
lul, lăsînd o măsură personală 
în toate, măsura realității și a 
realizabilului. Mulți acceptă 
pentru generația noastră, une
ori cu o urmă de nemulțumire, 
un puternic siipț al realității. 
Poate de aceea ne numim o ge
nerație echilibrată. Poate de a- 
ceea, fiecare la locul său de 
muncă, știe cu precizie valoa
rea contribuției sale, cunoaște 
mîndria de a-și fi ales acea me
serie, acel loc de muncă în 
care poate fi cu adevărat folo- 
ritor.

Am urmărit cu interes dezba
terile tinerilor cercetători în pa
ginile „Scînteii tineretului", mai 
ales că în institutul în care lu
crez — Institutul de biologie 
„Traian Săvulescu" al Academiei 
R.S.R. — tinerii reprezintă ma
rea majoritate a cercetătorilor.

Am reținut o serie de propu
neri făcute de colegi din alte 
institute de cercetări.

Aș vrea să mă refer, în cele 
ce urmează, la unele probleme 
privind folosirea eficientă a 
timpului afectat cercetării. Din 
păcate, o parte din timpul care 
ar trebui dedicat activității crea
toare, muncii de concepție, este 
încă irosită cu sarcini de rutină. 
Unii cercetători sînt, în multe 
cazuri, obligați să se ocupe de 
rezolvarea unor probleme care 
necesită o calificare mult inferi
oară pregătirii lor.

Contribuția pe care cadrele a- 
jutătoare din institutele de cerce
tări sînt chemate să o aducă la 
rezolvarea acestor sarcini este e- 
sențială. Este regretabil fap
tul că nu există încă, peste 
tot, o suficientă preocupare pen
tru formarea de asemenea cadre 
ajutătoare, cu un înalt nivel de 
specializare. Un exemplu : în in
stitutul nostru, nu avem cadre 
cu pregătire tehnică în biologie. 
Consider necesară, în acest sens, 
înființarea unei școli de tehni- 
cieni-biologi, care ar asigura ne
cesarul de cadre ajutătoare în in
stitutele de cercetări cu profil 
medical, biologic, biochimic etc. 
S-ar evita, astfel, pierderile de 
timp afectate calificării în insti
tute a unor absolvenți de liceu 
— așa cum se procedează încă 
și astăzi — și s-ar înregistra, 
cred, o îmbunătățire considerabi
lă a calității muncii personalului 
ajutător din laboratoarele de cer
cetare.

MUNCA DE 
CERCETARE - 
0 MUNCA DE

CONCEPJIE
NU DE RUTINĂ
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Era ora O și cwiform programului putem 
începe audiențele. „Dumneavoastră ?“ „Vă rog 
să-mi împrumutați un cal și o căruță". „E, 
nici chiar așa. Rezolv eu totul operativ dar, 
chiar să vă dau un cal și o căruță nu pot... 
zău, nu pot. O jucărie, se poate; o iau de la 
fector-miu și... gata". „Nu, tovarășe, eu vreau 
un cal de-adevăratelea și o căruță așișderea. 
Dacă nu-mi dai înseamnă că stau cu lem
nele în depozit la Slatina. Tovarășii de aici 
nu au mijloace de transport iar, particularii 
care dețin asemenea mijloace îți cer pentru 
transport atît ctt costă un cal și o căruță... 
așa că... te rog vinde-mi un cal și o căruță 
dar, la preț oficial". „Te înțeleg prietene, dar 
înțelege că și pe la noi, tot cam așa e, dacă 
nu mai rău. Plătești lemnele în iulie și le 
primești în noiembrie. Dacă ai mijloc de trans
port ești un om făcut. Numai că aici e baiuL 
în București nu au voie să circule pe toate 
străzile cai și căruțe, ci autocamioane. Noi, 
noi, ce facem ? Ne cumpărăm autocamioane, 
autobasculante, elicoptere... Dar mai bine să 
ne dea un sfat cei de la... combustibilul. Dar 
mai repede că vine iarna!“.

Următorul vizitator e un tînăr, care a intrat 
în biroul meu împreună cu bicicleta : „Sini 
Constantin Frică din comuna Dobrești, jude
țul Dolj; mă pasionează ciclismul, fac cite 
60 km pe zi dar îmi trebuie un antrenor care 
să mă ajute să devin un bun ciclist...". „E 
simplu nene. Nu avem noi în țară ciclism, 
nu 'avem noi consilii județene de cultură fizică 
și sport, nu avem noi antrenori, nu avem noi 
Federație de specialitate ? Avem, și încă cum ! 
Stai să vorbim la Federație... Alo, Federația ?~. 
Da ?... Un tînăr din Dolj vrea și el un antre
nor care să-l ajute... Cum ? Toți antrenorii 
sînt plecați în țară după tinere talente ? Cind 
au plecat ?... A... sînt plecați de ani de zile^ 

și Frică ce face ? Să se pregătească singur 
Și cind o ajunge ciclist de valoare ce-i faceți 
Aha...

„Tinere, ești un om făcut. Dacă devii sin
gur campion, nu numai că intri tn lotul na
țional dar cred că te ia direct la Federație^ 
antrenor. Da, sigur... dacă ceilalți sînt plecați 
după cadre tinere, trebuie să mai răminâ ci
neva și pe aici, pe la centru".

Pe holul biroului meu nu mai era nimeni. 
Asta zic și eu operativitate, nu ca la I.A.L. 
sectorul 8... Știți cum e aici? Simplu. In ztua 
cind te muți intr-un bloc nou primul lucru 
pe care îl faci este... o cerere pentru repa
rații. Nu, nu e nimic stricat, dar peste un en, 
doi, trei, se strică ceva și ai nevoie de uneia 
reparații în Ori 1-A-L. nu decti
după un an, doi...

„Vreau să mă primiți ți pe mine", „Pc-^xți, 
eu ce că pot fi de folos ?" ^Stiți eu, am o 
fată, din prima căsătorie: Stingă Eoscbeta 
care locuiește în comuna Bîrgețti — Tg. Jiu. 
Are 16 ani ți îi plătesc pensie alimentară. 
Am auzit că s-a măritat și..."

,Jnțeleg. Dacă s-a măritat, scăpați și dum
neavoastră de pîrdalnica aceea de pensie o- 
limentara" „Exact” ! „Un moment că rezol
văm pe loc". Alo Birzeșth

Tovarășe președinte, ia spune-mi frate, 
Stingă Elisaoeta s-a măritat sau ba ? Cum ? 
îmi dați răspunsul tn 1975 ? Ascultă amice, 
așa U duci cu prețul ți pe Grigore Stingă de 
1 an de zile, dar cu mine nu-ți merge. Irm 
răspundeți, acum, da sau ba ? Cum ?^ Da. 
am înțeles. „Pot tă vă dau răspunsul pe los 
tovarășe Stingd. Fiica, dumneavoastră, cu 
consimțămintul mamei gale a stat împreună 
cu Dan Firescu. La 1 martie a născut un co
pil (frumos mărțișor...) Cind a căzut Firescu 
mărțișorul, a șters-o iepurește. Dar, degeaba 
că tot plătește pensie alimentară. Nefiind că
sătorită legitim, nici dumneavoastră nu ați 
scăpat.

GH. NEAGU

^ilnaVREȚI SĂ

GiocondeiZîmbetul

Breviarul reporterului
LENUȚA

comuna 
Botoșani 
diverse).

dregători în 
amintind de 
ce le-a fâ-

JEAN
ani, tehnolog 
Gh. Doja nr. 
(schimb de 
verse).

a- 
forme 

as cun
un în-

Giocondei FACEȚI
In orele calme ale 

Țării de Sus, timpul 
se comprimă igno- 
rîndu-și destinul, 
iar distantele își 
anulează dimensiu
nea. în sobor tai
nic, turlele biseri
cilor traversînd se
cole de existență — 
zbor de balerină 
peste ape — își a- 
propie locul, dese- 
nînd pe harta ima
ginației diadem su
blim. O săgeată lea
gă Troița din Șiret 
de Bogdana Mușa- 
tinilor și Putna lui 
Ștefan. Slove de 
piatră la umbra că
rora au rodit, înge
mănate, salbe de 
mărgăritare prinse 
în glastre ■ de aur. 
„La șfinții-n zugră
veală. amurgu-n- 
ghenuchea“. Șop
tești înfiorat în fata

cadrelor retușate 
dar parcă neatinse 
de vreme la Voro- 
neț, la Arborea, la 
Vatra Moldoviței, 
la Humor, la Suce- 
vița. O foame nebu
nă îți fură pașii prin 
pădurea vrăjită pur- 
tîndu-te în umbra

Reuseni, Slatina. 
Din Dolhești, Dra- 
gomirna și Delinești. 
Mari 
semn 
gestul 
cut loc între nume
le rezervate memo
riei.

Potecile Bucovi-

zidurilor strigînd zi 
și noapte file de is
torie. Priviri sfre
delitoare slobozite 
ce sub gene voievo
dale te-mpresoară 
sustrăgfad uitării 
clipe de mărire. Pro- 
bota. Suceava, Bo
toșani. Pătrăuți. si 
Dorohoi, Baia Rișca,

nei tresar sub pașii 
amintirii. Ipotești, 
Liveni, Stupea. Bo
toșani. Fălticeni,
Miorcani. îmbrăcat 
rînd pe rînd în stra
iele poeziei, ale mu
zicii, însoțit de gla
suri de demult te 
abați solidar emo
ției prin locuri 
cu ample grupuri de

harfe alături 
care sensibilitatea 
se simte în larg. 
Nume de oameni 
tresar la auzul nu
melor de locuri, con- 
firmînd contopirea 
provocată de ani.

Mai sînt apoi 
cele coline, 
matriciale 
zînd în ele 
treg sistem de exis
tență. Mai sînt acolo 
codrii sunînd la fie
care încovoiere a 
glasului căutînd in
trarea în rezonan
tă.^ Mai sînt... Dar 
cit de mare va 
hîrtia care 
mească 
mare 
semn
șina 
drăgostitului

CUNOȘTINȚA ?
PARASCHIV, 

chimist,
52 A Craiova 
ilustrate,

fi 
să nu- 

acea che- 
tainică ce face 
de sub strea- 
Bucovinei in

fidel ?

N. UDROIU

de 
de

PO5TA ROMANA

Ura noastră, o metopă din ce
lebrul monument ridicat Ia 
Adam Clisi în cinstea unei 
victorii a împăratului Traian 
asupra ceto-dacilor (Tropaeum 
Traisni) precum și ctitoria 
domnitorului moldovean Petru 
Rareș. Biserica Minăstirii Mol- 
doviu din județul Suceava.

Tiparul taille-douce în 3 cu
lori de hirtie specială.

Vor fi tipărite, de asemenea, 
două plicuri prima xi a emi- 
riunil eu o obliterare specială.

T* Ktrilf d» la F.ipa gc-’hend dm Ia^

SLUGOSCHI
învățătoare, 23 ani, 
Vorniceni, jud. 
(ilustrate, cinema,

IONUT MOROE. 
mecanic-montator, str. 
cești 37, Cîmpulung Muscel, 
jud. Argeș (ilustrate, foto
grafii artiști).

19 ani,
Bil-

8PINU JENICA, 21 ani, 
funcționară, str. Bucureștii 
Noi 122 Galați (ilustrate, ci
nema, sport).

PASVANTU ROMEO. 23 
ani, tehnician proiectant, str. 
Caporal Agapie nr. 13 sector 
6 București (ilustrate și co
lecții monezi vechi).

MIOARA PREDAN, 18 ani, 
muncitoare — str. Noapteș 
nr. 73, Curtea de Argeș, jud. 
Argeș (ilustrate, literatură).

MELEANDRA GELU, 27 
ani, profesor, comuna Cela- 
ru, jud. Dolj (ilustrate).

SBIRCEA IOAN, 19 ani, 
strungar, str. Munteniei 8 Si
biu (sport, cinema, ilustrate).

CSIKI GABRIELA, studen
tă, str. Furnicilor nr. 6 Tîr- 
gu Mureș (diverse).

HOLMAN CONSTANTIN 
21 ani, prof, suplinitor, co
muna Pîncești, municipiul 
Roman, jud. Neamț (diverse).

SCHIURI PLIANTE

s® P*"  ?e aPr°Pi? sfîrșltul lungilor spatule incomode pe 
“C®. pe umăr uneori riscăm să scoatem ochii veci-
nului. Un fabricant japonez de schiuri a avut ideea de a face 
schiuri care pot fi fractionate în două, deci pot fi transportate 
no SJxC ®P°țtiv Si care, de pe acum, fac senzațiepe pirtnle de zăpadă din Japonia,

Schiurile pliante, măsurînd între 1,80 m și 2 m., sînt privite 
cu suspiciune de specialiștii europeni. Dacă ei recunosc partea 
’’Practica , pun in schimb la îndoială dacă ele permit obținerea 
ae performanțe asemănătoare celor realizate cu schiurile mo- nobloc.

PERICOLUL 
CANIBALISMULUI
La un congres me

dical care s-a ținut 
recent la Sydney, di
rectorul Institutului 
de biologie umană de 
la Universitatea din 
Noua Guinee. 
Hornabrook, 
comunicare 
regresiunea _____
lismului pe platouri
le înalte din centrul 
Noii Guinee, a afir
mat că prima conse
cință a acestui obicei 
sălbatic este o netă 
scădere a maladiei 
numite „kuru“ și ca
re era provocată de 
consumarea de creier 
uman. El a declarat 
că în această regiu
ne încă puțin explo
rată din centrul Noii 
Guinee, unde caniba
lismul există încă si 
astăzi, creierul uman

dr. 
într-o 

despre 
caniba-

constituie o mîncare 
aleasă și că, din a- 
ceastă cauză, război
nicii își rezervă cre
ierul victimelor lor.

Creierul uman, a 
spus medicul, se al
terează foarte repede 
în acest climat cald 
și umed, iar consu
marea lui provoacă 
maladia „kuru“, care 
este mortală. El a a- 
rătat că din 1957 în
tre 100 și 200 de per
soane mor anual de 
„kuru”, supraviețui
torii mîncînd creie
rul celor morți de a- 
ceastă boală. Acum, 
a spus dr. Horna
brook, numărul ca
zurilor de „kuru“ a 
scăzut de cînd locui
torii platourilor înal
te renunță progresiv 
la antropofagie.

Pentru a face să 
dispară maladia nu
mită „kuru“. Orga
nizația Mondială a

Sănătății studiază a- 
ceastă boală care 
provoacă moartea în 
9—12 luni. Nici un 
tratament sau medi-^ 
cament nu este cu
noscut pînă acum 
pentru vindecarea ei.

O IDEE 
INGENIOASĂ

într-un parc din 
Bruxelles, în locul 
coșurilor de gunoi au 
fost instalate niște 
păpuși caraghioase, 
dolofane, cu gura 
deschisă. De cîte ori 
se aruncă ceva în gu
ra acestor păpuși, ele 
mulțumesc cu glas 
tare. Grație lor, par
cul se bucură de o B 
curățenie exemplară, 
pentru că toți copiii 
și chiar persoane 
mature se amuză să 
arunce ceva în gura 
păpușilor dkw*  să 
audă multITnind.

(Urmare din pag. I)

narei — priatr-un substanțial 
aport Ia patrimoniul științei 
medicale universale. Apreciind 
Ia Intreaga-i valoare contri
buția adusă de cercetarea me
dicală la progresul general al 
ocrotirii sănătății populației, 
statul nostru socialist a acor
dat, de-a lungul anilor, fon
duri sporite pentru dezvolta
rea țtiinței, a sprijinit extin
derea rețelei de cercetări. Ast
fel, față de numai opt insti
tute si centre existente Înainte 
de 1944, In prezent funcțio
nează 20 de institute ți centre 
de cercetări In domeniul medi- 
cinei. Ele aparțin Academiei 
ți Ministerului Sănătății ți în 
nomenclatura lor activează 
1800 de oameni de știință, la 
care se adaugă peste 2400 de 
cadre didactice.

de păreri, să încurajăm mai 
mult decît pînă acum Ideile 
îndrăznețe, care pot să revo
luționeze un domeniu sau altul, 
să sprijinim inițiativa și pa
siunea unor cercetători cu 
reale posibilități de creștere 
și afirmare.

De asemenea, faptul că 
munca de cercetare este eti
chetată șl apreciată de multe 
ori după cantitate — și foarte 
puțin după originalitatea și 
efectul rezultatelor — a incul
cat unor cercetători tendința 
profund greșită, de. a aborda

Ministerul învățământului, ac
tivitatea de cercetare desfășu
rată tn institutele de învăță- 
mînt medical superior. I

„Institutul Central de Ceroef 
țări Medicale, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tn cuvtnta- 
rea rostită Ia recenta pler.8A< 
va stabili principalele diree'.S 
de cercetare, va coordona pla
nul tematic, va repartiza uni
tăților sale baza materială. ca-| 
drele și fondurile destinatei 
cercetării medicale ți <■■». spri-l 
jlni valorificarea practică a re-l 
zultatelor obținute".

Cercetarea
(Urmare din pag. I)

— au trecut deja cîteva săptă- 
mîni de atunci — a fost înmînat 
inginerilor lectori. Faptul câ lec
țiile definitivate au început să 
ne sosească, constituie un semn 
că, în nici un caz, na va apare 
pericolul decalării datei stabilite.

— Cîți muncitori scontați să 
frecventeze, și deci să beneficieze 
efectiv de aceste cursuri ?

— Cum cîți ? Ca și în ceilalți 
ani — toți. De Ia categoria a 
III-a pînă la a VIII-a. Bineînțe
les, împărțiți pe grupe, diferen
țiate în funcție de specificul locu
rilor de muncă și categoria de ca
lificare.

Un lucru rațional: organizato
rii s-au orientat spre cuprinderea 
integrală a muncitorilor în peri
metrul cursurilor de calificare. 
Este bine că s-a procedat așa. 
Considerînd că în condițiile în 
care permanent în uzină au loc 
transformări înnoitoare din punct 
de vedere tehnic, nu-i este permis 
nici unui salariat să rămînă în 
urmă cu însușirea noțiunilor care 
să-i dea posibilitatea participării, 
cu randament superior, la desfă
șurarea optimă a muncii în noile 
condiții de producție.

—• Deși aparține de Ministerul 
Industriei Chimice — își expri
mă opinia în același sens tov. 
inginer Ion Dima, directorul u- 
zinei — industria de prelucrare a 
cauciucului și transformarea lui 
în anvelope sau camere de aer, 
are multe puncte comune ramu
rii prelucrătoare. Dacă din punct 
de vedere al compoziției mate
riilor prime și amestecurilor, apa
ratele te ajută să dozezi exact cit 
și ce ai nevoie, erorile fiind mi
nime, cînd ajungi în etapa urmă
toare — confecția — atunci, pen
tru a obține un produs de cali
tate, omul este acela care își spu
ne, nemijlocit, cuvîntul. Zadarnic

este capabil sâ-și execute așa e 
ar trebui sarcinile ce le revin.

Avînd în vedere că de abia 
din 1960 au început să sosească 
primele promoții de absolvenți 
ai școlilor profesionale, numărul 
celor calificați la locurile de 
muncă fiind încă preponderent, 
a neglija pregătirea, formarea și

cnxncitorilm; conținutul lor
„la general". Din acest morir — 
discuțiile ca muncitorii mai vfcst- 
nici din secții ne-au atestat-o — 
practic de nu prezentau interesul 
recomandat de mobilul organiza- 
toric, frecvența fiind destul de 
slabă. Ceea ce a și dat de gîn- 
dit acum fiind concepute fa mod 
diferențiat, puaîndu-se un ac
cent aparte pe închiderea în te
matică a noutăților de
ultimă oră.

de comun acord eu tovarășul Ti- 
nase VoKntiru, directorul gene
ral al Uzinei „Danubiana", ca lu
nar, un număr de muncitori să 
meargă să lucreze efectiv în a- 
ceastâ întreprindere, dotată cu 
utilaje apropiate constructiv cu 
cele ce le vom primi în dotare.

Așadar, pe linia acelorași per
severente căutări — de acest fapt 
ar trebui să se sesizeze și condu
cerile altor întreprinderi care se 
mulțumesc numai cu aplicarea

Trebuie să cauți, ca să 

poți spune: „AM GĂSIT"
perfecționarea continuă, din mers, 
a cadrelor înseamnă a-ți tăia sin
gur craca de sub picioare. Acest 
lucru a fost din capul locului în
țeles. Cum s-a procedat, pre
ventiv, în acest sens ?

In uzină există deja o tradiția 
în a organiza anual două cicluri 
de cursuri de ridicare a califi
cării. Forme de pregătire, care 
au cunoscut îmbunătățiri calita
tive de la o perioadă la alta. în 
urmă cu ani cînd experiența în 
acest domeniu era minimă, cursu
rile se inițiau și funcționau fără 
a se ține seama de caracteristicile 
specifice locurilor de muncă sau 
de gradul de calificare diferit al

Menționăm, de asemenea, a- 
mănunt nu lipsit do importanță, 
că prin grija conducerii între
prinderii, cursurile au fost lito
grafiate, fiecare muncitor avînd 
astfel la îndemînă și materialul 
complet pentru studiul indivi
dual.

— Pînă în 1970 — își conti
nuă idt>ea tovarășul director — 
va trebui să atingem cifra de un 
milion bucăți anvelope anu
al. Sînt în curs de execu
ție ample lucrări de extin
dere, de completare a utila
jelor la nivelul tehnicii mondiale. 
Am considerat oportun, cunoscînd 
caracteristicile noilor instalații,

unor forme șablon sau nici atît 
— In Uzina de anvelope ^Victo
ria", privirea lucrurilor în pers
pectivă ca prismă esențială a 
bunelor rezultate a permis găsi
rea unei soluții adecvate pentru 
punerea în concordanță a cunoș
tințelor muncitorilor, cu nivelul 
tehnic din anii următori. Ca a- 
cest obiectiv să fie îndeplinit 
fără amînări atenuînd surse ca
pabile de repercusiuni asupra e- 
ficienței economice a producției, 
este de subliniat înființarea, în 
colaborare cu Direcția de învă- 
țămînt a Ministerului Industriei 
chimice, a unor lecții pentru in

gineri privind tehnologia moder
nă a producției. în acest fel ca
drele inginerești au posibilitatea 
să-și însușească noțiuni pe care 
practica le va solicita.

De notat că fa contractele pri
vind achiziționarea unor utilaje 
din import, conducerea întreprin
derii a stipulat ca un număr de 
ingineri, tehnicieni și muncitori să 
meargă la firma respectivă — ne 
este dat exemplul firmei „Pirelli" 
din Italia — și un timp să lu
creze efectiv acolo pentru spe
cializare. Cu acest prilej, spre 
deosebire de alte împrejurări si
milare, cînd specializarea era mi
nimalizată de caracterul „turis
tic" al documentării s-a preco
nizat ca fiecare cadru să înde
plinească în condițiile întreprin
derii similare din străinătate e- 
xact funcția pe care o avea în 
cadrul uzinei, asigurind ast
fel trecerea la noua tehnologie 
fără intermitențele caracteristice 
perioadei de început

Cele relatate constituie un ar
gument convingător pentru fap
tul că la Uzina de anvelope „Vic
toria" din Florești perfecționarea 
cunoștințelor profesionale a ca
drelor, în raport cu necesitățile 
producției este utilizată ca instru
ment în direcția creșterii eficien
ței economice a întreprinderii. 
Este de notat tratarea acestei 
complexe probleme fa toată com
plexitatea sa, căutînd forme noi, 
apte să-i determine o rezolvare 
pe măsura cerințelor dezvoltării 
întreprinderii.

Cum era și normal, rezulta
tul cercetărilor efectuate în 
anii din urmă a dus la îmbo
gățirea metodelor noi de In
vestigare, la îmbunătățirea 
diagnosticului tratamentului și 
profilaxiei celor mai multe 
boli. Cu toate acestea — așa 
cum au subliniat dezbaterile 
din cadrul plenarei — rezul
tatele cercetării medicale nu 
se ridică la nivelul actualelor 
exigențe ale ocrotirii sănătății 
poporului, la nivelul eforturi
lor făcute în acest domeniu de 
statul nostru. Remedierea ca
rențelor în domeniul cercetării 
medicale, carențe amplu ana
lizate în cadrul plenarei, este 
legată de o mai atentă orien
tare a institutelor și Minis
terului Sănătății spre nevoile 
stringente ale practicii medi
cale și spre utilizarea judici
oasă a bazei materiale și a 
factorului de cercetare uman. 
Se alunecă, într-adevăr, în 
cercetarea medicală, și nu de 
puține ori. spre teme lătural
nice, alteori spre o multitudine 
de teme, ceea ce face ca unele 
dintre ele să nu fie suficient 
aprofundate și, în consecință, 
lipsite de eficiență.

Aș mai aminti, cu acest 
prilej, un lucru. Se știe foarte 
bine că în știință nu se poate 
ajunge la adevăr fără dezba
teri creatoare, fără acele dis
cuții rodnice care constituie 
oxigenul dezvoltării pe mai 
departe a cercetărilor. Este, 
tocmai de aceea, extrem de ne
cesar să promovăm schimbul

științifică 
medicală în 
fața unor 

orizonturi noi
mult mai multe teme decît 
pot fi efectuate în realitate.

Este necesară, cu alte cu
vinte, îmbunătățirea activității 
institutelor pe linia colabo
rării lor într-o serie de acțiuni 
comune mai ample, cum ar fi: 
optimizarea cercetării privind 
bolile cu mare răspîndire, ri
dicarea potențialului imunitar 
al populației, elaborarea și 
urmărirea aplicării unor pro
grame de diagnostic precoce 
și de prevenire a bolilor cro
nice și degenerative.

De aceea, mi se pare mai 
mult decît binevenite propu
nerile privind înființarea unui 
Institut Central de Cercetări 
Medicale, care să grupeze, 
după specificul lor, toate uni
tățile de cercetare medicală și 
să coordoneze, împreună cu

Institutul Central ce sl 
preconizează va constitui lian 
tul cercetării — lucrul ce rrl 
se pare că lipsea cel mai mul!

Esențial, în momentul dl 
față, este după părerea mea sl 
trecem cit mai grabnic la oJ 
ganizarea unui astfel de insti 
tut. I

Ne așteaptă obligații înalt! 
îndatoriri de răspundere și d| 
onoare. însuflețiți de cuvîntJ 
partidului, oamenii de știința 
din domeniul medicinei își vJ 
dărui toate eforturile pentrl 
a ridica activitatea de cercel 
tare la un nivel superior, asl 
fel înoît ea să contribuie, îJ 
tr-o măsură sporită, Ia peJ 
fecționaxea asistenței sanitaJ 
în țara noastră. Avem, pentrl 
realizarea acestui deziderat 
tot ce ne trebuie : și ba a 
umană, și bază materială. ReX 
tul — depinde numai de net
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Miercuri dimineață, Israel 
Barzilai, ministrul sănătății® 
publice din Israel, a făcut o 
vizită la Institutul medico- 
farmaceutic din București. ®

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a trimis 
tovarășului MAX REIMANN, piim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Germania, o telegramă în 
care se spune :

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, și al meu personal, vă adresez calde felicitări 
frățești.

Vă dorim, dragă tovarășe Reimann, multă sănătate și noi 
succese în activitatea ce o desfășurați în fruntea Partidului 
Comunist din Germania pentru triumful cauzei păcii, demo
crației și socialismului.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI o telegramă în care se spune :

Foarte mișcat de amabilele felicitări pe care Excelența Voa
stră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia aniversării mele, 
țin să vă exprim viile mele mulțumiri, precum și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul român prieten.

O delegație română condusă 
de Triță Făniță, secretar ge
neral în Consiliul Superior 
fii Agriculturii, a făcut o vi
zită în Maroc, între 17 și 29 
octombrie a.c.

Delegația română a fost 
primită de ministrul agricul
turii și reformei agrare din 
Maroc, M. Bargach, și a avut 
convorbiri cu secretarul gene
ral al acestui minister, S. A. 
Ibrahimi.

Miercuri seara, Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București, * oferit in saloanele 
ambasadei o recepție cu prilejul 
plecării sale definitive din țară.

Au luat parte acad. Ilie Mur-

gulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, și alți membri ai cor
pului diplomatic.

In loc de cronică la campionatul național

Evgheni Dimitrieviei Țvet- 
kov, redactor șef adjunct la^. 
Editura „Molodaia Gvardia"® 
din Moscova, care, la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S.*  
face o vizită în țara noastră,® 
a conferențiat la Casa de cul
tură a studenților despre : 50^
de ani de la crearea Uniunii® 
Tineretului Comunist Leni
nist — Comsomolul. «ra.

In zilele următoare, oaspete-^ 
le va conferenția pe aceeași 
temă în orașele Cluj și Bra-® 
șov.

In cadrul ciclului de expo
ziții „Colecții și colecționari 
bucureșteni" inițiat de Muzeul® 
Simu din Capitală, luni la a- 
miază s-a deschis o expoziție — 
de artă plastică cuprinzînd® 
lucrări provenite din colecția 
particulară dr. A. I. Siligeanu.^

Cele 90 de exponate — pic-™ 
tură și grafică — poartă sem
nătura unor valoroși artiști® 
plastici români și străini, prin-” 
tre care : Luchian, Petrașcu. 
Pallady, Tonitza, Daumier,® 
Matisse, Dufy, Utrillo, Cam-^ 
pigli etc.

Consfătuirea miniștrilor • 
apărării ai statelor participante • 

la Tratatul de la Varșovia •

Cu cîtăva vreme în urmă, 
ziarul nostru a organizat o 
amplă dezbatere asupra situa
ției și condiției boxului româ
nesc. Numeroșii participant! 
Ia discuție — secretarul gene
ral al F.R.B., antrenori, bo
xeri și ziariști de specialitate 
de la alte publicații — au fost 
de comun acord, printre altele, 
că trebuia înviorat campiona
tul național pe echipe, că este 
absolut necesar să i se redea 
strălucirea, amploarea și popu
laritatea pe care acesta și Ie 
cucerise in anii trecuți.

Ce s-a întîmpiat în realitate 7 
Campionatul pe echipe (asu
pra importanței lui credeam că 
nu mai este necesar să ne o- 
prim!) a fost înlocuit cu... 
„Cupa Federației Române de 
Box!“ Deci, nu mai avem 
campionat, dar avem o cupă I 
E ceva ! Altă noutate : siste
mul de desfășurare (după cri
terii geografice), plus alte pre
vederi regulamentare (prin
tre care și aceea că juniorii 
nu au drept de participare !) 
este și el o „creație originală". 
Echipele Dinamo și Steaua, la 
fel ca și anul trecut, nu parti
cipă la cupă......pentru că sînt
descompletate" — cîțiva bo
xeri au participat la Olimpiadă 
(anul trecut se invoca alt mo
tiv: echipele amintite nu parti
cipau fiindcă erau prea... pu
ternice !) — celelalte echipe se 
prezintă, la fel ca și anul tre
cut, Incomplete (deoarece mul
te nu au boxeri la toate cate-

goriile de greutate), galele sînt, 
la fel, anoste și lipsite de 
spectaculozitate, numărul spec
tatorilor a mai scăzut cu cî
teva zeci de mii etc.

Dar, de fapt, de ce nu parti
cipă echipele Steaua și Dinamo 
la campionat ? Motivul cu... 
Mexicul este cel puțin ilariant, 
în Mexic au plecat cinci

cei opt boxeri din Mexic !) la 
două trei gale. Și atunci ? Cre
dem că adevărul este altul i 
antrenorii acestor echipe refu
ză să participe la această com. 
petiție în primul rînd pentru 
că, probabil, participarea nu-i 
satisface din punct de vedere 
„financiar*  (adică, mai pe ro
mânește, lipsesc „primele*

CUL TUL
IMPROVIZAȚIEI 

IN BOX
boxeri de la Dinamo și trei 
de la Steaua. Dar, se știe, toată 
„floarea boxului românesc" se 
află în „vazele" acestor clu
buri, se știe că aceste cluburi 
au cîte trei-patru antrenori, că, 
în genere, au cîte doi-trei re
prezentanți la fiecare categorie 
de greutate și deci pot face 
față o lună (pînă se întorceau

substanțiale ce li se oferă la 
campionatele individuale) și, 
în al doilea rînd, o asemenea 
competiție (dură și lungă), i-ar 
obliga să muncească, să-și 
pregătească elevii, să-i aibă în 
formă.

Și așa, din compromis în 
compromis, acceptăm să „șo
meze" șase-opt antrenori (care 
nu văd cum își justifică sala-

CINE NE VA

riul dacă ei își pregătesc un 
an întreg elevii — și aceștia 
aduși de la alte cluburi din 
țară ! —■ doar... pentru cam
pionatele individuale și pen
tru o întîlnire sau două inter
naționale inter-cluburi) și cî- 
teva zeci de boxeri, dintre cei 
mai buni, care bat, luni de-a 
rindul, bulevardele și baru
rile, dind apoi motive de „mi
rare" asupra „inexplicabilei 
lor ratări".

Dacă mai adăugăm la aceas
ta că orice gală fără „CAP 
DE AFIȘ" (adică fără măcar 
un singur meci „mare") este 
condamnată dinainte lipsei de 
spectatori, vom avea imaginea 
reală a situației în toată am
ploarea gravității ei.

Ce ar mai fi de spus 7
Că trebuie luate măsuri 7 

Dar asta s-a mai spus de cîte- 
va ori ! Că trebuie analizată, 
fără menajamente, munca an
trenorilor de la cele două 
cluburi amintite mai sus (im
propriu spus muncă ! Mai 
bine-zis : dulcea lor viață !), 
care ani de-a rîndul se ocupă 
de doi-trei campioni și care 
țin pe la cluburi zeci de spa- 
ring-partenerl pentru aceștia 7 
Și asta s-a mai spus I

Atunci ?
Atunci, tot ce putem face 

este să batem din nou toaca, 
cine știe, poate de această 
dată o să audă cine trebuie ț

T. POGOCEANU J

REPREZENTA

Pretuiti 
prevederea

Dorind sâ informăm pe 
tinerii noștri cititori asu- 
f>ra unor date referitoare 
a rolul și importanța a- 

sigurârilor, ne-am adre
sat tovarășului Emil Bol- 
duș, șeful Oficiului de 
Studii din Direcția Gene
rală A.D.A.S.

— Intr-un material anterior, 
s-a vorbit despre importanța 
pe care o prezintă PREVE
DEREA în viața de fiecare 
zi. V-am ruga să ne relatați 
cîteva aspecte tangente cu 
rolul și importanța asigurări
lor de stat.

— Pentru o înțelegere 
mai clară a lucrurilor, să 
vorbim mai întâi despre asi
gurările facultative de bunuri. 
Rolul acestora în societatea 

1 noastră este de a contribui la 
COMPENSAREA PAGUBE
LOR survenite în urma unor 
calamități ale naturii sau 
accidente. Altfel spus, bunu
rile distruse sau deteriorate 
(aparținînd atît cetățenilor 
cît și cooperativelor de pro
ducție sau altor unități so
cialiste), prin intermediu] 
despăgubirilor primite de la 
ADAS, pot fi înlocuite sau 
refăcute.

Iată și un exemplu : cetă
țenilor care au încheiat asi
gurări facultative de autove
hicule și au avut pagube, de 
la începutul acestui an și 
pînă în prezent, li s-au plătit 
despăgubiri, numai în orașul 
București, în valoare de 
peste 5 000 000 de Iei.

Asigurările facultative de 
bunuri, prin condițiile de în
cheiere, contribuie de aseme
nea la educarea asiguraților 
în spiritul grijii pentru 
păstrarea integrității pro
prietății lor, în sensul că îi 
determină să-și întrețină bu
nurile asigurate în condiții 
normale, să ia măsuri pentru 
prevenirea deteriorării ori 
distrugerii lor.

— V-am ruga să conturați 
și cadrul în care se reali
zează asigurarea facultativă 
de persoane.

— Referitor la rolul asi
gurările facultative de per
soane, putem spune că ele 
constituie un mijloc de îm
bunătățire a condițiilor de 
trai ale populației în cazu
rile de bătrînețe sau de 
pierdere a capacității de 
muncă, iar unele din ele o- 
feră și posibilitatea realizării 
unor economii planificate.

Pentru a fi mai explicit, 
voi recurge din nou la un 
exemplu. Să presupunem că 
un tînăr, în vîrstă de la 16 
la 30 de ani inclusiv, încheie 
o asigurare mixtă de viață 
pe o durată de 12 ani, pentru 
o sumă asigurată de 12 000 
de lei. In cazul în care 
tînărul respectiv va suferi o 
invaliditate permanentă, to
tală sau parțială, Administra
ția Asigurărilor de Stat îi vâ 
plăti suma asigurată sau o 
parte din aceasta, în raport 
cu gradul de invaliditate 
permanentă. Desigur că suma 
asigurată va fi plătită în 
întregime asiguratului și la 
expirarea poliței de asigurare 
precum și în alte situații, pe 
care nu este cazul să le enu
merăm aici.

în zilele de 29 și 30 octombrie, 
la Moscova a avut loc o consfă
tuire a miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

La lucrările consfătuirii au 
luat parte generalul de armată 
Dobri Djurov, ministrul apă
rării populare al Republicii 
Populare Bulgaria, generalul- 
locotenent Karel Rusov, minis
trul ad-interim al apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Ce
hoslovace, generalul de armată 
Hein? Hoffmann, ministrul a- 
părării naționale al Republicii 
Democrate Germane, generalul 
de divizie Wojciech Jaruzelski, 
ministrul apărării naționale al 
Republicii Populare Polone, 
generalul-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
generalul-colonel Lajos Csine-

ge. ministrul apărării naționale 
al Republicii Populare Ungare, 
mareșalul Uniunii Sovietice,w 
Andrei Greciko, ministrul apă
rării al Uniunii Republicilor® 
Sovietice Socialiste.

La consfătuire au participat, 
de asemenea, mareșalul Uniu-® 
nii Sovietice Ivan Iakubovski, 
comandântul suprem al forțe- 
lor armate unite ale statelor® 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, generalul de armată A 
Serghei Ștemenko, șeful statu-® 
lui major al forțelor armate 
unite ale Statelor participante^ 
la Tratatul de la Varșovia. V

In cursul consfătuirii au 
fost discutate probleme legate^ 
de întărirea organizației Trata-" 
tului de la Varșovia.

Lucrările consfătuirii s-au^ 
desfășurat într-o atmosferă™ 
prietenească, tovărășească, în
tr-o deplină înțelegere recipro-a 
că și unitate de vederi. “

VOT DE NEÎNCREDERE IN VOIAJORII DE 
LA LISABONA

Din partea Tribunalului Suprem*  

al Republicii Socialiste România®

Nici n-am apucai să uităm eșe
cul din meciul cu Portugalia (de 
fapt cum putem să uităm cînd 
mergem din eșec în eșec!) și fot
balul nostru se află în fața unei 
confruntări de mare prestigiu 
MECIUL ROMÂNIA—ANGLIA. 
Intîlnim, deci, nici mai mult, nici 
mai puțin, decît campioana lumii. 
Meciul n-are, spre fericirea noas
tră, o „miză oficială".. Pe fondul 
încercării de oxigenare cit de cît 
a soccerului nostru, pe fondul căr
ții de vizită a adversarului, are, 
de fapt, o miză morală la fel de 
mare. Invitarea campioanei mon
diale pentru un joc amical la 
tine acasă nu este un simplu gest 
de curtoazie. Ea are semnificația 
unei intenții de a-ți măsura ono
rabil forțele cu cel mai bun. Cine 
ne va reprezenta în acest spirit 
în meciul cu Anglia ? Cei 13 de 
la Lisabona care abia au așteptat 
să se termine meciul (cum se ter-

minase n-avea nici o importanță!) 
ca să se ducă la „western I".

O echipă națională nu se poate 
„construi" peste noapte dar, în 
fața „crizei de timp", ar fi o e- 
roare să li se reînnoiască man
datul „voiajorilor" de la Lisabona. 
Trebuie să aliniem în fața cam
pionilor mondiali o echipă, în 
primul rînd, ambițioasă. O ase
menea echipă este U.T.A. care, cu 
multă modestie, dar și cu multă 
ambiție, domină campionatul divi
ziei naționale. Pentru U.T.A. — 
întărită eventual cu alți jucători 
— cinstea de a ne reprezenta în 
meciul cu Anglia s-ar transforma, 1 
sîntem siguri, într-o mare răs
pundere sportivă.

Ziarul nostru supune spre 
studiu această propunere Fede
rației Române de Fotbal.

Ca urmare a hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din aprilie 
a.c. cu privire la reabilitarea 
unor activiști, Procurorul Gene
ral al Republicii Socialiste 
România, analizînd hotărîrile 
de condamnare și materialele 
procesului, a introdus recurs 
în supraveghere împotriva 
sentinței nr. 1 165 din 6 august 
1951 a Tribunalului militar 
București și deciziei nr. 3640 
din 12 octombrie 1951 a fostei 
Curți militare de casare și Jus
tiție, prin care Kurko Gyarfas 
a fost condamnat pentru înaltă 
trădare și complot, iar Bodor 
Bertalam pentru complicitate 
la înaltă trădare.

Judecind recursul în supra
veghere. Colegiul militar al 
Tribunalului Suprem a cons
tatat nevinovăția celor doi 
condamnați și, prin decizia 
nr. 94/1968, a admis recursul 
în supraveghere, a casat ho-

tărîrile de condamnare și i-a^ 
achitat de orice penalitate. ®

De asemenea, judecind re
cursul în supraveghere împo-^ 
riva sentinței nr. 342 din™ 
19 septembrie 1959 a Tribu
nalului militar Brașov, deciziei a 
nr. 1377 din 22 octombrie^ 
1959 a Tribunalului militar al 
regiunii a IlI-a militară și de-gk 
ciziei nr. 252 din 29 septem-^ 
brie 1962 a Colegiului militar 
al Tribunalului Suprem pri-A 
vind pe Birkner 
Aichelburg Wolf, -------„
Georg. Bergel Hans și Sieg-® 
mund Harald, care *—*
condamnați la diferite pedepse 
pentru infracțiunea de unei-® 
tire contra ordinii sociale, 
Plenul Tribunalului Suprem a^ 
constatat că nu sînt probe de® 
vinovăție a inculpaților 
prin decizia 
admis recursul 
ghere, a anulat 
condamnare și a 
cesul penal.

ANTICIPAȚIE

OLIMPICĂ

Andreas.
Scherg

au fost

nr. 37/1968, a^ 
în suprave-® 
hotărîrile de 
încetat pro-^

In timp ce la Ciudad de 
Mexico se desfășurau Jocu
rile Olimpice, la Miinchen a 
fost expusă macheta viitoru
lui complex care va găzdui 
ediția din 1972 a tradiționa
lelor întreceri sportive. Foto
grafia prezintă macheta arhi
tectului Erwin Heinle din Stutt
gart. în centru este stadionul, 
care poate fi acoperit cu o pre
lată. In colțul din stingă se află 
satul olimpic, care va putea ' 
găzdui în 1972 peste 10 000 ; 
de sportivi. De asemenea, se 
mai poate vedea tumul de te
leviziune.

MERIDIA IPOOO¥

„INIMI NE"
(Urmare din pag. 1) 

și nu înțelegem de ce trebuie să 
scrie despre el ziarul „Scînteia 
tineretului".

Cum poate fi calificată această 
atitudine decît o încercare de 
împiedicare a cercetării unei se
sizări adresate ziarului nostru ? 
Asupra acestui fapt vom mai re
veni. Dar, să facem mai întîi 
cîteva precizări: scrisoarea a fost 
adresată ziarului de tineri și, 
prin vîrstă lui, 31 de ani, nici 
maistrul Oprișan nu este un om 
care să nu facă parte din gene
rația de vîrstă tînără.

Încercarea de a opri cerceta
rea sesizării avea un alt mobil. 
Anumiți tovarăși din conducerea 
uzinei — poate tocmai pentru 
faptul că nu au supravegheat cu 
atenție și răspundere întocmirea 
listei de premiere, ceea ce a fă
cut ca la alcătuirea ei să nu se 
respecte principiile stabilite de 
legile în vigoare (consultarea co
mitetului de secție al sindicatu
lui) — manifestă acum „inimă 
bună“ în fața acestui abuz. Ba, 
mai mult, cînd inginerul Cioba- 
nu, șeful secției — sesizat de 
muncitori — a început cerceta
rea abuzurilor maistrului, a fost 
chemat la „ordine". „Nu dum
neata ești în măsură să cercetezi 
cazul tovarășului. O vom face la 
timpul potrivit, noi", lată încă o 
încercare — de data asta destul de 
grosolană — de a împiedica re

stabilirea ^legalității. In fond, in 
atribuțiile cui, dacă nu ale șe
fului secției — for imediat supe
rior pe linia administrativă — in
tră analizarea activității maistru
lui ?

în fața legilor țării, fiecare om 
este, dacă mai este nevoie să o 
spunem, egal și obligat să le 
respecte. Maistrul Gheorghe O- 
prișan a săvîrșit abuzuri care le
zează articole ale Codului penal 
(fals în acte publice și obținerea 
de venituri ilicite) și faptele lui, 
indiferent de sumă, nu pot fi 
tratate altfel decît încadrîndu-le 
în spiritul legilor. „Ajustarea" a- 
cestor abuzuri este contra aces
tui spirit și încercarea de mușa
malizare este ea însăși pasibilă 
de rigorile legii. Am exprimat a- 
cest punct de vedere pe par
cursul cercetării cazului și tova
rășilor cu care am stat de vorbă. 
Credeam că, cel puțin acum, 
după aducerea unor dovezi con
crete de vinovăție a maistrului 
— inclusiv recunoașterea de că
tre el — vor reveni și corecta la 
timp o greșeală.

„Măsura pe care am luat-o pe 
linie administrativă — ni s-a 
spus — este în măsură să corec
teze greșelile maistrului Oprișan. 
A fost mutat disciplinar într-o 
altă secție și retrogradat pe linie 
profesională". (N. A. o nouă în
cercare de a ne induce în e- 
roare: maistrul a fost mutat în 
secția armături în aceeași func
ție și cu același salariu).

— Sancțiunile de care amin

tiți reflectă abateri profesionale 
și de necinste. De ce nu a fost 
sancționat potrivit gravității fapte
lor sale ?

— O măsură mai severă nu se 
putea lua (?) — ne spune to
varășul director general, Con
stantin Pîrvu, pentru că omul 
are o diplomă și noi avem ne
voie de el în uzină.

Cinstea, tovarășe director, nu 
se păstrează printr-un petec de 
hîrtie, chiar dacă pe el scrie „di
plomă de maistru".

Un principiu de mult stator
nicit în societatea noastră este a- 
cela că fiecare om trebuie să 
poarte răspunderea faptelor sale. 
Ilegalitățile comise prin falsifi
carea semnăturilor, însușirea fra
uduloasă a sumelor de bani ca 
rezultat al acestor falsuri sînt 
sancționate de însăși legea pena
lă. De ce, totuși, această îngă
duință din partea întreprinderii ? 
Mai mult, în timpul cercetării, 
cînd ne convingeam din ce în ce 
mai mult de realitatea faptelor 
necinstite, cînd ne convingem de 
inexistența unei sancțiuni reale 
pe măsura abuzurilor comise, am 
avut surpriza să auzim voci, toc
mai din partea unor organe de 
cercetare, care stabiliseră în cele 
din urmă vinovăția maistrului, 
că de această problemă nu tre
buie să ne ocupăm noi.

Noi ne-am ocupat și credem 
eă am făcut bine. Poate că, re- 
analizîndu-se faptele, se vor trage 
și alte concluzii.

Campioană — 
grație 

golaverajului

Titlul de campioa
nă la fotbal a Suedi
ei pe acest an a fost 
cucerit de formația 
I. F. Oester din Va- 
exjoe. A fost una 
dintre cele mai dis
putate ediții din is
toria competiției. 
Intr-adevăr, la sfîr- 
șitul campionatului 
nu mai puțin de pa
tru echipe se aflau 
pe primul loc la ega
litate de puncte, ti
tlul fiind acordat e- 
chipei I. F. Oester în 
urma golaverajului 
superior. Interesant 
de remarcat este 
faptul că în ultima 
etapă, două dintre 
formațiile preten
dente la titlu, deși 
au jucat pe teren 
propriu, nu au pu
tut obține victoria. 
Este vorba de echi
pele Malmoe, care 
a făcut 0—0 cu Elfs- 
borg. și Djurgaar- 
den, care nu a pu
tut obține decît un 
meci egal : 1-1 cu

Gdteborg. Iată cla
samentul final al 
campionatului sue
dez : I. F. Oester, 
Malmoe, Norrkoe- 
ping, Djurgaarden 
27 puncte fiecare, 
Oerebro 25 puncte, 
Elfsborg 23 puncte, 
Aatvidaberg 22 punc
te. Gais — A.I.K., 
Goteborg 18 puncte 
etc.

în decembrie 
la Madison 

Square Garden
La 13 decembrie 

va avea loc la Ma
dison Square Garden 
din New York me
ciul de box dintre 
pugiliștii grei Bus
ter Mathis și George 
Chuvalo. învingăto
rul acestei întîlniri 
va fi opus lui Joe 
Frazier.

Griffith — învins
Numeroși specta

tori au urmărit la 
Philadephia meciul 
amical de box din
tre „mijlocii" Emi-

le Griffith, fost cam
pion al lumii, și 
Stanley Hayward. 
Spre surprinderea 
generală, victoria 
a revenit la puncte 
lui Hayward.

Frazier contra 
Bonavena

Cunoscutul boxer 
american de culoare 
Joe Frazier, campion 
mondial — versiu
nea W.B.A. — își va 
pune titlul în joc 
la 3 decembrie la 
Philadelphia. El se 
va întîlni cu argen- 
tineanul Oscar Rin
go Bonavena.

chei pe gheață (gru
pa a) să se desfă
șoare la Stockholm 
între 15 și 30 mar
tie 1969. S-a stabilit 
ca la turneul grupei 
A să participe șase 
echipe : U.R.S.S.,
Canada, Suedia,
Cehoslovacia, Fin
landa și S.U.A., care 
vor juca 
sistem

ROMÂNIA—RD. GERMANĂ 0-0 

(SELECȚIONATELE DE TINERET) 
e Ieri, la Halberstadt, s-au 

întîlnit echipele selecționate de 
tineret la fotbal ale R. D. Ger
mane și României. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate ! 0—0.

STEAGUL ROȘU — 

BQNSUCCESO 2-1

Continuîndu-și turneul în

între ele 
tur-retur.
mondialRecord

Ia ciclism

• --------------- ...----------- __
țara noastră, echipa braziliană 
de fotbal Bonsu-cceso a jucat la 
Brașov cu echipa locală Steagul 
roșu. Fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—1), prin punctele marcate de 
Necula. Pentru oaspeți a înscris 
Wadimir.

Campionatul 
Mondial de hochei 
— la Stockholm

După cum s-a mai 
anunțat, '
tul ligii 
nale de 
gheață, 
cent la 
hotărît ca viitoarea 
ediție a campionatu
lui mondial de ho-

Directora- 
internațio- 
hochei pe 

întrunit re- 
Geneva, a

Cu prilejul unui 
concurs ciclist des
fășurat pe velodro
mul 
Roma, 
liană

olimpic din 
sportiva ita- 

Milena Tar- 
tagni a stabilit un
nou record mondial 
pe distanta de 3 000 
m, fiind cronome- 

timpul de 
10 (medie 

43,32 km).
record era

fiind 
trată cu 
4’09”3 / 
orară de 
Vechiul 
de 4’ 14” 9 / 10 și a- 
parținea englezoai
cei Beryl Burton.

si r c. IMES A ÎNCASAT
3 GOLIRI
Izmir, 

la
Ieri, la 

șelor tîrguri*  
turcă Goztepe a 
pe F. C. Argeș 
a fost stabilit în

în „Cupa ora- 
fotbal, echipa 
învins cu 3—0 
Pitești. Scorul 
prima repriză.

DE ȘAHOLIMPIADA
• în runda a 5-a a Olimpia

dei de șah de la Lugano, echipa 
U.R.S.S.1 a învins, marți seara, 
cu 3—1 selecționata României.

Miercuri seara, în cadrul 
Olimpiadei de șah (runda a 6-a), 
care are loc la Lugano, echipe
le României și Ungariei se află 
la egalitate : 1,5—1,5 puncte, o 
partidă fiind întreruptă.

astăzi
31 octombrie, 
la cinematograful 
REPUBLICA 4 
din
Capitală

scenariul
EVGHENI GABRILOVICI
_________ IULI RAIZMAN



Studenții de la Școala superioară de economie din Londra și-au exprimat protestul față 
de războiul din Vietnam, ocupind localul institutului

FESTIVALUL DE LA AREZZO

Succesul 

teatrului 

românesc
ROMA 30. — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmite: 
Pe scena teatrului „Petrarca” din 
Arezzo, oraș situat în apropiere 
de Florența, a avut loc cea de-a 
4-a ediție a „Festivalului inter
național al pieselor de teatru in
tr-un act”.

România a fost prezentă la 
festival prin „Studioul experi
mental” al Teatrului Național 
din Cluj. Interpretând cu mult 
succes piesele „Visul” de D. R. 
Popescu și „Rochia" de Romu
lus Vulpescu, artiștii români i-au 
entuziasmat pe spectatori. La 
sfârșitul piesei „Visul”, spectato
rii au ovaționat „Bravo Româ
nia I”, chemînd de repetate ori 
la rampă pe unica interpretă — 
Silvia Ghelan. Piesa intr-un aci 
„Rochia”, din care o parte a fost 
interpretată in limba italiană, s-a 
bucurat, de asemenea, de un real 
succes.

' „CIOCÎRLIA" 
OVAȚIONATĂ 

ÎN S.U.A.
Tn continuarea turneului pe 

care îl întreprinde în Statele 
Unite ale Americii ansamblul 
folcloric „Ciocîrlia“ a dat spec
tacole în orașele Rochester, Cle
veland, Ann Arbor, Detroit și 
Chicago.

Ansamblul folcloric „Ciocir- 
lia“ a fost întîmpinat cu viu in
teres în toate localitățile unde a 
evoluat întrunind unanime a- 
precieri elogioase din partea 
spectatorilor și a presei. După 
spectacolul dat la Ann Arbor, la 
..Hill Auditorium", întreg ansam
blul a fost rechemat Ia rampă 
de mai multe ori.

Cronicile apărute în presa o- 
rașelor unde au avut loc spec
tacolele subliniază valoarea ar
tistică a dansatorilor șl inter- 
preților muzicali care alcătuiesc 
ansamblul, frumusețea costume
lor, unitatea stilistică și bunul 
gust al programului.

Vizita delegației P. C. R.
în Austria

VIE NA 30 (Agerpres). — 
Miercuri dimineața, delegațb 
P.CJL a continuat discuțiile cu 
delegația Biroului Politie al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Austria.

In cadrul convorbirii», desfi
gurate într-o atmosferă sinceri, 
tovărășească, s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la 
problema situației internaționale 
și a mișcării comuniste și munci
torești și s-a discutat despre dez
voltarea în continuare a lelații- 
lor frățești dintre cele două 
partide.

După-amiază, delegația s-a în- 
tilnit cu Anton Benya, președin

Ministrul de externe

al României in Brazilia
RIO DE JANEIRO 30 (A- 

terpres). — Ministrul de ex
terne al Romârjei. Cornelia 
Mănescu. care întreprinde o 
vizită oficială în mai multe 
țări din America Latină, a 
sosit marți la Rio de Janeiro. 
La sosirea pe aeroport, e! a 
fost întîmpinat de ministrul 
de externe al Braziliei, Jose

Convorbirile
de la Paris

PARIS 30 — Coresponden
tul Agerpres. Georges Dascal, 
transmite: Cea de-a 28-a șe
dință a convorbirilor oficiale 
dintre reprezentanții R. D. 
Vietnam și cei ai S.U.A. a fost 
cea mai scurtă dintre toate 
întîlnirile care au avut loc 
din luna mai până in prezent. 
In cursul ședinței, ambasado
rul Averrel Harriman a re
luat obișnuitele afirmații des
pre pretinsa dorință a S.U_A 
de a se restabili pacea fa 
Vietnam. 

tele Umanii Sindicatelor din Aus
tria, și Alfred Stroer, secretar al 
Uniunii Sindicatelor Austriece. 
Cu acest prilej, * avut loc un 
schimb de păreri privind relațiile 
dintre cele două centrale sindi
cale.

In aceeași zi, delegația P.CJL 
a avut o întîlnire cu dr. Bruno 
piitennann, președintele fracțiu
nii parlamentare a Partidului So 
cialist.

Seara, tovarășul Ghecrgbe A- 
postol a oferit o masă în cinstea 
dr. Bruno Pittermam.
Delegația a participat la un spec
tacol de operă.

M awi Rnto. de '--a'ți 
fanefianarî fa M - ~ ce
externe, precum p ăemembrti 
A-nha.sa.dei remite în Brazi
lia.

Mir, ist .-ui ce externe român 
a fose primit de preșecmteie 
Braziliei. Artnr da Costa e 
Silva. întrevederea s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cor- 
cjalâ.

In intervenția sa. delegetul 
R. D. Vietnam. ministrul 
Xuan Ttmy. a declarai ci 
■toate afirmau.le S.U-A des
pre pace sint taenite doar să 
ascundă faptul că Washinx- 
tor.ul confir.uă atacurile sale 
barbare navale $; aeriene, 
distrugind regiuni întregi din 
Vietnamul de Nard-. El a spus 
că Admmistrapa Jocnsoc in- 
cear-zâ por și smpțu să in
sele pe aiegăiomi americani 
fa preajma alegeri or prezt-

MEW YORK :

Greva învățătorilor 
continuă

In cadrai unei conferințe 
de presă, primara! New 
Yorkului. John Lindsay, a 
declarat că va recurge la 
intervenția organelor de 
stat pentru a se pune capăt 
grevei celor 55 MW de învă
țători. dacă nu esle posibilă 
reglementarea urgentă a 
conflictului. Lindsay a pre
cizat că va recomanda ca 
sistemul de invătămint al 
orașului să fie pus sub con
trolul statului, precum si 
șapte universități care să 
acționeze ca ■părinți adop
tivi" ai acestuia.

După cum se știa, greva 
învățătorilor, declarată Ia * 
septembrie ac, care afec
tează peste 1 milion de e- 
levi din cca. *»*  de școli, 
continuă. întru cit revendică
rile principala ale greviști
lor au au fost satisfăcute.

CIUDAD D€ MEXICO:

Trupele părăsesc 
Institutul Politehnic

Autoritățile mexicane au 
anunțat că marți după- 
amlazâ au fost evacua» 
trupele care au ocupat t.mp 
de aproape două Iun. diver
se ciădiri ale Irsututului 
Politehnic. In aceiași tmp. 
procurorul republicii. Gil
berto Scares Torres, a de
clarat că cea mai mare par
te a studenților arestat: in 
timpul mr.demelor care au 
precedat Jocurile olmpice. 
vor fi puși fa libertate.

Retragerea trupelor a 
fost botărită la cererea di
rectorului Institutului Poli
tehnic. Guillermo Masszeu. 
Se pretirează că deși eva- 
rtarea s-a iănu fa prezen
ța uzscr grupuri oe srrimți. 
nu s-a _ s meuder»

M Avură luată se iustr» 
fa eforturile aumriiitil-oe 
mexicane de a normaliza 
s t .r ■ - " 
mexicane. Ea uz uzează pri
mirii secretar ului de stat 
pentru problemele interne, 
Luis Etrevarria. de că- 

pMM I 6 -.n.:.:: 
Gustavo Dar Oriaz.

ANKARA:

Demonstrație
studențească

din Vietnam si vinttiov na
velor america» ia porturi
le Turciei.

„Soiuz-3” a aterizat
p Programul de cercetări îndeplinit cu 

succes • Cosmonautul Beregovoi 

se simte bine

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TA.S.S. transmite : La 30 octom- 
brie, ora 10,25 (ora Moscovei), 
nava cosmică „Soiuz-3“, pilotată 
de cosmonautul Gheorghi Bere
govoi, a aterizat într-o regiune 
r.mainte stabilită de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice.

Coborîrea de pe orbită a navei 
cosmice „Soiuz-3“, ca și a navei 
^S-oiuz-2**,  a fost dirijată folosin- 
du-se caracteristici aerodinamice. 
Pentru efectuarea coborîrii dirija
te a fost realizată orientarea navei 
în spațiu, în direcția necesară co- 
boririi. Motorul de frînare a func
ționat 145 de secunde, imprimînd 
nava impulsul necesar pentru 
frinare, după care nava cosmică 
„Soiuz-3*  a început să coboare 
de pe orbită.

Apoi aparatul de coborire a 
fost separat de navă și virat, cu 
ajutorul motoarelor de comandă 
pentru coborire, pentru intrarea

Cosmonautul sovietic Gheorghi Beregovoi

Festivitățile de la Bratislava
A fost semnată legea constituțională pri

vind organizarea federativă a 

Cehoslovaciei

BRATISLAVA 30 (Agerpres l 
— .Aerrtoi CTJL tnny—te că 
Lac-.'i Svoboda, preșrdiateie R. 
S- Ceerwinace. a semnat, 
■rrr-iri. ia Beatssava ieșea ccc.- 

ca prr.tre h orxa- 
aezssea feommă a Cetosin «- 

orientată în păturile dense ale at
mosferei. In cursul intrării în at
mosferă a aparatului de coborire, 
sistemul de dirijare a dat comenzi 
pentru orientarea corespunzătoare 
a aparatului și a asigurat ateriza
rea precisă în regiunea dinainte 
stabilită de pe teritoriul Uniunii 
Sovietice. A fost pus în funcțiune 
un sistem de parașutare, iar în 
imediata apropiere a Pămîntului 
au fost conectate motoarele pen
tru aterizarea lină.

După aterizare, cosmonautul 
Gheorghi Beregovoi se simte 
bine. La locul aterizării el a fost 
întîmpinat de prieteni și cores-

navei cosmice „Soiuz-3*
a durat 4 zile și 4 nopți. Progra
mul de cercetări științifice și teh
nice, efectuat de cosmonautul 
Gheorghi Beregovoi, a fost înde
plinit cu succes.

pondenți.
Zborul

Svoboda a vorbit despre însem
nătatea noii legi constituționale.

★
In aceeași zi, în prezența con- 

docătocilor de partid și de stat 
ai Cehoslovaciei, la Bratislava a 
avut loc o ședință festivă comu
nă a Comitetului Central al P. C. 
din Slovacia, a Comitetului Cen
tral al Frontului Național Slovac 
și a Consiliului Național Slovac, 
consacrată celei de-a 50-a ani
versări a proclamării Republicii 
și semnării legii constituționale 
cu privire la organizarea federa
tivă a R-S.C- Șeirința a fost des
chisă de O. Klokoc, președintele 
Cccsinului Național Slovac. Au 
luat cn\intul A. Dubcek și G. 
HnoE

Un vacarm ca amintea a- 
renele în care spiritele s-au 
înfierbîntat peste mâsurâ. 
Huiduieli acopereau cuvin
tele rostite la tribună. „Des
tul cu vorbăria", „Sînteji niș
te clovni" — duelul verbal 
atingea o violență care 
împingea adversitățile pînâ 
în zona ireconciliabilului. 
Cînd președintele ședinței a- 
vea sâ afirme că atmosfera 
nu-i propice unui vot final, 
o sută ae glasuri au scan
dat : „demisie". N-a lipsit 
chiar un „asalt" asupra ma
sei prezidențiale...

Tncă o zi de furtunoase 
dezbateri s-a adăugat celor 
planificate anterior dar con
gresul socialiștilor italieni 
s-a încheiat fără ca mult 
așteptatele clarificări să se 
proaucă. S-ar putea afirma 
că în prezent, într-un fel, si
tuația este chiar mai com
plicata decît înainte de con
gres. în ajunul acestei reu
niuni, divergențele nu erau 
mai puțin grave însă exista 
măcar speranța ca unitatea 
va fi stabilita în ceasul al 
12-lea. Acum, speranța c-

ÎN AȘTEPTAREA 
RĂSPUNSULUI...

ceoita ,-a risipit și au râma, 
doar antagonismele. Disen
siunile (pînâ recent socotite 
o simpla „ceartă de fami
lia*  au apărut în văzul tu
turor la dimensiunile reale.

Unitatea n-a existat decît 
formal în partidul socialist 
născut după unificarea P.S.I. 
cu social-democrafii iar în 
aceste zile șansele de a a- 
dopta o poziție comună 
s-au micșorat și mai mult 
deși unii optimiști mai afir
mă, la Roma, că apropierea 
dezastrului politic ar putea 
să-i determine pe rivali să 
amîne ceasul răfuielilor fi
nale. Insuccesul electoral din 
vară a ilustrat criza pe care 
o traversează partidul con
dus de Nenni, criză pe ca
re congresul nu a depășit-o. 
Eșecurile trecutului provin 
din neputința de a elabora 
o politică lipsită de echivoc. 
Imobilismul nu poate deveni 
o platformă viabilă. El con
duce mai repede sau mai 
încet la un naufragiu poli
tic.

Cel puțin trei probleme își 
așteptau răspuns : a) poziția 
față de coaliția de „centru- 
stînaa' ; b) atitudinea față 
de forțele de stînga și în 
primul rînd față de comu
niști ; c) stabilirea unei uni
tăți reale a partidului și pe 
această bază definirea lini
ei sale politice.

Întrebările, chinuitoarele 
întrebări cu care partidul 
socialist este confruntat, nu 
și-au găsit răspuns. Bilanțul

Plenara C. C. al P. C. U. S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

Agenția TASS transmite că la 30 
octombrie, la Moscova, s-a des
chis Plenara ordinară a Comite
tului Central al P.C.U.S.

Plenara a ascultat raportul se
cretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., L. I. Brejnev, „Cu pri

congresului, la capitolul ca
re ar putea fi cu îngăduin
ță denumit „pozitiv", con
semnează ‘noua denumire a 
partidului, noua sa emble
mă și alegerea unui nou co
mitet central. „Clarificarea 
nu s-a produs. După o suc
cesiune de zile pline de a- 
mărăciune congresul s-a în
cheiat prin congelarea pozi
țiilor inițiale, într-o atmos
fera dezolantă de confuzie 
si tensiune" — afirma CO- 
RRIERE DELLA SERA, imobi
lismul a devenit, deci, con
gelare. Pozițiile au rămas 
aceleași. Au crescut, în 
schimb, animozitățile. Răs
punsurile ar urma, acum, sâ 
fie căutate în sînul noului 
comitet central. Cele cinci 
curente din interiorul P.S.I. 
(nici unul nu dispune de ma
joritate) pot sa aleagă între 
un compromis mai mult sau 
mai puțin acceptabil și o 
intransigență care să ducă 
la o spărtură cu consecințe 
imprevizibile. Deocamdată, 
se conturează posibilitatea 
unei înțelegeri parțiale în 
ceea ce privește reconstitui

rea echipei ministeriale de 
centru - stînga. Cu excepția 
grupului lui Lombardi, („stîn
ga socialistă"), celelalte cu
rente — în condiții, desigur, 
diferite — nu obiectează îm
potriva reluării colaborării 
în guvern cu democrat-creș- 
tinii și republicanii. Grupul 
Nenni și-a întărit pozițiile în 
comitetul central (43 locuri 
și cu sprijinul dreptei ar 
tea să-și impună punctul de 
vedere. Aceasta ar duce, în
să, la o ruptură pe care 
conducătorul socialist doreș
te să o evite. Comentatorul 
FRANCE PRESSE, Antoine 
Merlino, aprecia că șansele 
unei relative reconcilieri ar 
crește în sînul comitetului 
central deoarece „discuțiile 
în cele mai înalte instanțe 
ale partidului se vor face la 
adăpost de protestele ba
zei".

Un impas prelungit ar pu
tea determina o nouă întîl- 
nire cu urnele. Actualul gu
vern are un rol „de tranzi
ție". Existența lui nu poate 
fi prelungită. Dacă socialiș
tii nu reușesc să-și defineas
că poziția față de formula 
de centru-stînga, noi alegeri 
generale devin inevitabile. 
Or, o consultare electorală 
în condițiile disensiunilor cu
noscute ar putea să-i fie fa
tală. Este argumentul final 
cu care prietenii politici ai 
lui Nenni pledează pentru 
un compromis...

EUGENIU OBREA

vire la îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al 23-lea al P.C.U.S. 
și ale plenarelor C.C. al P.C.U.S. 
în problemele agriculturii".

Au început, apoi, discuțiile pe 
marginea raportului.

Lucrările Plenarei continuă.

Despre pătrunderea automobilelor ame
ricane pe piețele Europei și, implicit, des
pre concurența pe care acestea o fac in
dustriei de automobile din țările europene 
s-a relatat în repetate rînduri. Reacția fi
rească din partea producătorilor vechiului 
continent a fost aceea de apărare și, după 
cum se afirmă, măsurile luate de aceștia ar 
fi fost eficace. Oricum, LE MONDE ne 
asigura recent că „războiul a fost pierdut 
în Europa de către constructorii americani". 
Ziarul este de părere că „în ciuda creș
terii expansioniste în Europa" a concernu
lui Chrysler, care a preluat controlul asu
pra firmei Simca, în 1963, și asupra so
cietății britanice Roots, doi ani mai tîrziu 
„partea producției mașinilor controlate de 
firmele americane pe această parte a At
lanticului s-a menținut între 1958 și 1966 
la 27 la suta“.

Pe americani acest insucces, fie el chiar și 
numai parțial, nu putea să nu-i afecteze. 
Și aceasta cu atît mai mult cu cît, pe 
propria lor piață, începeau să întîmpine di
ficultăți tot mai mari datorită... concurenței 
din partea firmelor europene. E vorba, 
după cum ne informează NEUE ZtlRCHER 
ZEITUNG, ide automobile de mic litraj, im
portate din Europa (iar unele din Japonia), 
pe care americanul de rînd le preferă din 
ce în ce mai mult. Se consideră că în 
cursul anului curent — punînd la socoteală 
și ce se va mai vinde în următoarele două 
luni — cifra automobilelor de mic litraj 
importate și desfăcute în S.U«A. ajunge la 
1000 000, ceea ce înseamnă deja 10 la 
sută din totalul vînzărilor de autovehicule 
pe piața americană.

Iată de ce firmele de dincolo de At
lantic au depus în ultima vreme ^eforturi 
tot mai mari de a „cuceri Europa". „Mo
dificarea atitudinii" producătorilor americani 
față de piața de automobile europeană a 
fost sesizată și ide LE MONDE. „Numai

astfel — scrie narai — ae pzate etpKca 
faptul că in ultimii aai General Matert. 
Ford și Chrysler aa m^esbt ia Earaya da

peni și tot astfel faptal câ. ia tas? ce e»- 
pacitățile lor de producție pe bitriaai c» 
tinent nu rint utilizate decît pe trei «fertari 
sau chiar pe jumătate, firme-je aatericane 
și-au instalat totuși noi eomnere de x*>  
taj“. Fără îndoială, ea rearhw eăier aăwd
„«e pregătește o efeasivâ*  
Morala : o contiaofeauixă «art

,,Criză*  

de tenaiceri
F> e o hm hr rt

Cursă... auto

mobilistică

d» de fictwo m 1M7) : 1) Gcocnl Mo
tan C5ALM — 4SWMB; 2> Fard SX-A. 
— W Cw^vicr C&U-Ai —
1WW: 4» Fml-Ctreeo —
♦ » ILFxV — 1DB»;

7) To«ota Qw»" — » Nmm
(JW—t» B-M_G —
TMmaei Opd csx-M —

o UN PURTĂTOR DE CU- 
V2?»T al JLxsterilii Afacerilor 
Ex^erre al Irar jiui a anunțat 
câ Arzriî Sa^ditâ a recunoscut 
ruveriz.ta:ea Iranului asupra 
Insulejor Farsi din Golful Per- 
rr. iar Iranul a acceptat ca A- 
rsbea Saud.tă sa dennă insula 
Al-Arar_ Acordul încheia: în
tru Teoeran și TUad cu privire 
la eeâe dooft insule pune capăt 
uc-ei dupute care durează de un 
eecdL

Hoi arestări la

Djakarta

Prima materializare a acestei eontrffen 
■ve a luat forma acordului Hat — Gtreea. 
E vorba de o tranzacție în urma căreia 
cele două firme (una italiană și cealaltă 
franceză) urmau să fuzioneze, dncind la 
crearea unui colos capabil să facă față con
curenței americane. Nu vom analiza aid 
avatarurile proiectului inițial: opoziția gu
vernului francez, noi analize, noi discuții 
etc. Consemnăm doar că Ia rfirșitul săptă- 
mînii trecute acordul cu unele modificări, 
a fost încheiat oficial. El prevede crearea 
unui organism comun pentru stadii, cer
cetări, pentru programele de producție și 
investiții, pentru aprovizionare și desfacere

pentru Europa*. Totuși, in spatele efu-
ziunri se simte îngrijorarea: .Cua vor 
răspunde americanii ?“ Pentru că, de fapt, 
cursa nu s-a încheiat

ION D. GOIA

• Dv INDONEZIA eeaManB 
car-pa~ a de arestări teroare 
împocrlva m-embruor Partidului 
Cctauruist si a altor patriot. 
După cum relatează ziarul ^Ha
rtan Kami*.  rarHardantul gar
nizoane. capi alei indoneziene, 
general-macrr Amir Mahmud, a 
declarat ci ia începutul lunii 
octombrie. Ia Djakarta, au fost 
arestați 71 membri ai Partidu
lui Comuadst cin Indonezia.

Refuztnd să ia :n considerație 
apelul opiniei publice progre
siste din lu-nea întreagă, auto
ritățile indoneziene continuă 
acțiunile lor de exterminare fi-'- 
ziră a adversarilor lor politici. 
Sute de mii de patrioți din In
donezia «int aruncați in lagăre 
de concentrare și în închisori.

Demisia guvernului 

luxemburghez
• GUVERNUL LUXEMBUR- 

GHEZ condus de Pierre Wer
ner a demisionat. S-a anunțat 
că declanșarea crizei de guvern 
s-a datorai dificultăților ivite în 
rezolvarea unor probleme so
ciale, în special a stabilirii pen
siilor. Guvernul lui Werner, in
stalat in 1964. dispunea de o 
majoritate parlamentară largă. 
Marele duce Jean a semnat, 
totodată, decretul de dizolvare 
a parlamentului.

• GUVERNUL britanic inten
ționează sâ reia dialogul cu au
toritățile rasiste rhodesiene. S-a 
a&unțat că George Thomson, 
muustru fără portofoliu, va ple
ca probabil la Salisbury în 
cursul acestei săptămini, pentru 
a relua negocierile cu Ian 
Smith. Primul ministru Harold 
Wilson a informat cabinetul 
britanic asupra răspunsului lui 
Ian Smith la propunerile brita
nice prezentate Ia 12 octombrie 
pe nava ..Fearless**.  In urma e- 
xaminării acestui răspuns de 
către o comisie specială a gu
vernului, cabinetul britanic a 
stabilit care dintre obiecțiile Iul 
Ian Smith pot face obiectul u- 
nor noi negocieri.

• STAREA sănătății Iul Luigi 
Longe, secretar general al

P.C. Italian, a fost caracteriza
tă marți seara ca absolut satis
făcătoare de către medicii cu- 
ranți.

Longo, care se află de o săp- 
tămînă într-o clinică din Roma, 
în urma unor tulburări vascu
lare, a primit vizita mai multor 
personalități.

Ședința festivă 
de la Budapesta
Cu ocazia celei de-a 50-a a- 

niversări a revoluției burghezo- 
democratice din Ungaria, în clă
direa Parlamentului din Buda
pesta a avut loc, miercuri, o șe
dință festivă comună a Consiliu
lui Național al Frontului Popu
lar Patriotic și a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor. La festivitate 
au participat Pal Losonczi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, Gyula Kallai, 
președintele Adunării de Stat, 
precum și numeroase persoane 
care au luat parte Ia evenimen
tele istorice de acum o jumătate 
de secol.

Ședința a fost deschisă de 
Gyula Kallai. Sandor Gaspar, se
cretar general al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, a vorbit des
pre semnificația revoluției bur- 
g’nezo-democratice.,
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