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• LA INSTITUTUL 
POLITEHNIC din Cluj 
a fost definitivată teh
nologia de fabricare a 
ecranelor cinematogra
fice perlate. Suprafe
țele acestora se aco
peră, prin intermediul 
unui material adeziv, 
cu numeroase bile 
mărunte, confecționate 
dintr-o sticlă specială. 
Acest strat reflectori
zant conferă ecranului 
o strălucire cu totul 
deosebită, iar imagi
nea apare mai clară și 
mai plăcută. Folosirea 
ecranelor perlate va 
duce la îmbunătățirea 
calității proiecțiilor, 
îndeosebi în aer liber 
și în sălile de confe
rințe, unde realizarea 
obscurității obișnuite 
cinematografelor nu 
este posibilă. Industria 
locală din Cluj va 
produce, de asemenea, 
ecrane perlate de mici 
dimensiuni.

q ÎNTREPRINDE
REA de transporturi 
aeriene române — 
TAROM — a sporit 
numărul de curse zil
nice pe o serie de tra
see interne. Astfel, pe 
ruta București — Cluj 
vor circula zilnic șase 
curse; între Bucu
rești — Tg. Mureș și 
București — Sibiu cîte 
trei curse, iar între 
București — Bacău și 
București— Timișoara 
cîte două curse zilni
ce. De asemenea. între 
Capitală și Iași, Ba
cău, Oradea, Cluj, Baia 
Mare. Tg. Mureș și Si
biu avioanele TAROM 
vor circula și dumi
nica.

• LA VALEA LUI 
MII*, s-a dat în fo
losința complexul sa
nitar rural care cu
prinde și o casă de 
naștere.

Pînă Ia finele aces
tui an, în județul Bi
hor vor fi inaugurate 
un spital de copii, cu 
400 de locuri și o cre- 
să cu 100 de locuri la 
Oradea, noi spații sa
nitare și creșe de co
pii la Marghita, Salon- 
ta și Beiuș.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

TEHERAN 4 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, care 
se află într-o vizită neoficială în 
Iran la invitația premierului Amir 
Abas Hoveida, a depus duminică 
o coroană de flori la Mausoleul 
lui Reza Șah, tatăl Șahinșahului 
Iranului.

în după-amiaza aceleiași zile, 
premierul român a fost oaspetele 
Universității din Teheran, care 
i-a decernat în urmă cu doi ani 
titlul de doctor Honoris Causa. La 
sosire, oaspetele român a fost în
tâmpinat de prof. Fazlollah Reza, 
rectorul universității, și de mem
bri ai corpului didactic.
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indici superiori
DE EXPLOATARE
A UTILAJELORJ-

PARTINITATEA
Unitatea moral-politică a po

porului nostru este expresia ma
nifestată adînc și plenar a unei 
evoluții istorice de veacuri, a 
unei psihologii cu un neobișnuit 
coeficient de personalitate, a 
participării maselor la viața eco
nomică, politică și socială a ță
rii. Socialismul a creat pentru 
poporul nostru un cadru ideal 
de manifestare a echilibrului 
său de gîndire, a măsurii în ac
țiune, a entuziasmului în acti
vitatea constructivă. Și a creat, 
mai ales, acel sentiment al li
bertății, aspirație de veacuri 
care a însoțit și a determinat 
lupta sa pentru eliberarea nați
onală și socială.

DIMENSIUNE SPIRITUALA
a Întregului

Pe plan suprastructural, în con
știința poporului nostru au inter
venit în anii socialismului mu
tații esențiale. Participînd la în
deplinirea și elaborarea politicii 
partidului nostru, politică de o

TINERII CRITICI DC ARTA

autentică consecvență marxistă, 
îndreptată spre prosperitatea 
socială și economică a națiunii 
noastre, spre întărirea comunită
ții socialiste și triumful ideilor 
socialismului în lume, poporul 
recunoaște în concepția politică 
socială și economică a partidu
lui propria sa .politW. Ty aceste 
condiții partinitatea capătă di
mensiuni care confirmă că tra
dițiile de gînd și simțire ale po
porului sînt elementul de conti
nuitate care se îmbină armonios

POPOR
cu principiile filozofice ale mar
xismului, cu esența și, spiritul 
viu, creator, al acestei concepții. 
Ca dimensiune spirituală a în
tregului popor partinitatea con
stituie acel element moral-po
litic care dă un sens cali- 

nou psihologiei tuturor
litic
lativ 
inc.nbr lor 
m 1

■rnbr lor societății, ințegrînd 
elementele etnice .și Achizițiile

Prof. cir. ION CALIN

Steluțe industriale

DISPRE (0MIIIIIII
EXERCITĂRII PROFESIEI

Se discuta mult și cu deplina îndreptățire despre funcția edu
cativa a criticii de arta, factor indispensabil unei culturi uma
niste al cărei destin este orientat îndeaproape de om. Noi nu 
putem fi partizanii acelor tendințe si curente care indică un 
tot mai pronunțat scepticism în considerarea funcției umane a 
artei. Oricît de mare ar fi complicarea acesteia (complicare pusă 
eronat pe seama modernului „ignorîndu-se că arta tuturor timpu
rilor a conținut în chip firesc dificultățile cunoașterii în general, 
proces niciodată încheiat) datoria artiștilor înșiși și mai ales a 
criticii este de a indica și confirma un conținut uman ori de a 
infirma opera gratuita, lipsită de acest conținut. în aceste con
diții a discuta și rediscuta mijloacele, sarcinile și rolul gene
rai al criticii de artă este un permanent proces de ascuțire a 
simțului ei de responsabilitate, proces de evaluare și reevaluare 
a conștiinței de sine. îndrumătoare a opiniei publice, a gustului 
public^ critica de artă nu își poate realiza această dificilă mi
siune oricum. De neînlocuit ori eludat sînt chestiuni ca specia
lizare, cîmp de acțiune; etică profesională, condiții tehnice co
respunzătoare, mijloace de informare moderne, proces educa
tiv științific conceput și desfășurat etc. Dacă toate acestea vor 
reveni în opiniile pe care ie publicăm cu o gravitate ce unora 
va putea părea exagerată ori pur și simplu nelalocul ei este 
cazul să precizăm că dintotdeauna problemele reale, de prim 
ordin pentru sarcinile unui domeniu au tulburat profund tine
rele generații. Ele se întreabă cu o gravitate proprie și tocmai 
pe aceasta trebuie s-o cultivăm întrucît are cele mai multe 
șanse de a deveni fertilă. Acesta e cazul, în bună măsură, al 
opiniilor unor tineri critici de artă pe care le publicăm. Con
siderăm utile orice alte intervenții ulterioare care, bineînțeles, 
vor manifesta luciditatea necesară, înțelegerea reală a proble
melor.
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Citiți in 
pag. a IlI-a
Ancheta realizată de 
redactorul nostru,; 
Cornel Radu Con- 
stantinescu, pe a- 

ceastă temă.

Prin 1943 colindam 
redacțiile cu manu
scrise foșnitoare în 
buzunare în căuta
rea unei înțelegeri 
și a unei consacrări 
imediate, cum fac de 
totdeauna tinerii. Nu 
învățasem încă arta 
răbdării, a reluării 
paginii, munca pe 
cuvînt, acea orfevre- 
rie a scrisului dătă
toare de satisfacții 
maxime. Intr-unui 
din acele birouri în
cărcate de șpalte și 
foi de hîrtie, miro
sind a cerneală de 
tipografie și a praf, 
mirosul indicibil de 
ziar, parfumul presei 
de pretutindeni, de 
la New York la To
kio, am întîlnit un 
om uscățiv, cu o co
rectitudine a îmbră- 
căminții ce mi-a im
pus de la început. 
Dădusem un manu
scris și el nu cores
pundea profilului a- 
celei admirabile re
viste care a fost

„Vremea". Am fost 
poftit pe scaun și 
mi s-a explicat în 
termenii cei mai po- 
liticoși necesitatea de 
a relua de Ia capăt 
ceea ce scrisesem sau 
de a aduce ceva mai 
nou și mai bun și 
n-am să uit nici-

1-am reîntîlnit pe Ion 
Pas și o vreme am 
lucrat împreună în 
cadrul Biroului U- 
niunii Scriitorilor, 
unde ades ne înfrun
tam pe mici chesti
uni fără importanță. 
Era același, fumînd 
lent dintr-un țigaret

0 PRHENIA
EUGEN BARBU

odată chipul blind al 
interlocutorului meu, 
privirea lui aparent 
indiferentă care mă 
cerceta și mă preță- 
luia secret. Nu-mi a- 
mintesc ce i-am răs
puns, dar port de a- 
tunci în mine gustul 
pentru politețe.

După ani de zile

și scrutînd partenerii 
de discuție, interve
nind cu o vorbă e- 
chilibrată acolo un
de patimile se iveau 
și unde se simțea 
nevoia unui arbitru. 
Dacă mi se dă voie 
să sper, cred că o 
stimă reciprocă ne 
unea fără multe cu

vinte. Omul acesta 
pe care-1 simțeam 
drept ca o țeava de 
pușcă, nu era tot
deauna de acord cu 
ceilalți, el nu făcea 
opoziție, el căuta un 
modus vivendi, acolo 
unde punțile păreau 
rupte. Nu este un 
concesiv, cum s-ar 
putea bănui, un om 
gata să aleagă dru
mul de mijloc cînd 
se ivesc dificultăți, 
l-am cunoscut în îm
prejurări cînd firea 
sa polemică îmi pro
voca o dulce invidie. 
Peste timp, peste ui
tările de fiecare zi 
i-am păstrat o sti
mă neschimbată. A- 
parent, nu sînt un 
afectuos și cînd 
scriu rînduri pline de 
condescendență față 
de cineva stîrnesc 
mirarea publică, ca

(Continuare 
tn pag. a V-a)

Concepuită în contextul per
fecționării conducerii econo
miei naționale, acțiunea do 
organizare științifică a produc
ției și a muncii s-a impus ca 
o cerință obiectivă a progre
sului tehnic și economic. Im- 
brăcînd un caracter de masă 
ea a declanșat în întreprinde
rile industriale o amplă activi
tate de investigare de studii și 
analize menite să creeze pre
misele valorificării depline a 
capacităților creatoare, a po
tențialului tehnic și uman.

Pentru a ne forma o ima
gine asupra modului în care 
au fost materializate aceste stu
dii și analize la una din unită
țile de bază ale siderurgiei 
noastre — Combinatul side
rurgic Reșița — pentru a în
țelege mai bine preocupările 
colectivului de aici în finaliza
rea acelor soluții menite să 
perfecționeze și să impulsione
ze întregul mecanism tehnic și 
economic al unității, am avut 
o discuție cu tovarășul AUREL 
IEREMIA, inginer șef al com
binatului,

— Așezarea pe baze științi
fice a întregii activități tehnice 
și economice a întreprinderii 
este - -indisolubil' legatq de exis-*

PETRU G. BRATU

(Continuare în pag. a V-a)(Continuare în pag. a IV-a)
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A venit într-una din zile Ia 
redacție o femeie tînără cu un 
copil, avînd sub braț un pachet 
voluminos. Se despărțise de cîțiva 
ani. Xu ne-a spus nimic despre 
fostul ei soț. Ne-a rugat doar 
să vedem ce este în pachetul pe 
care el îl trimisese de ziua copi
lului lor. Un pachet aspectuos. 
înăuntru cîrpe de bucătărie, 
ciorapi de damă purtați, len
jerie uzată. Și o scrisoare : ,.Ți-am 
trimis lucruri aparținătoare, 
poate mai ai nevoie de ele. 
Le-am găsit prin casă și ți le 
inapoiez profitînd de evenimentul 
de astăzi — ziua Iui Dânuț. Am 
vrut să-ți dovedesc încă o dată 
cine ești."

O altă vizită. Cîteva zeci de 
fotografii. „Aici sîntem la căsă
torie. Aici la... aici sîntem cînd... 
Vedeți ? încă de acum doi ani 
(îmi arătă o fotografie) a început 
„povestea". Și-mi analizează fo
tografia amănunțit : zîmbetul 
perfid al nevestei, ochii plini de 
răutate. Altă poză, altă amănun
țită analiză. își continuă gîndu- 
rile (cîte repetiții generale o fi 
făcut oare ?!), punctează ..trăsă
turile de caracter ale ei“ („de 
fapt nici nu are caracter") cu 
cîte un exemplu : ,.e neglijentă, 
nepoliticoasă, face odată pe 
săptămînă mîncare, o oală de 
15,5 kg (?!) — nu spală rufele. 
Fiecare gest o trădează, îi da în 
vileag intențiile. O prind eu."

Și iarăși fotografiile. Și-mi 
spune că o pîndește din prima 
zi, nu se poate să nu calce ea 
alături și atunci îi arată el! Să 
nu creadă că el e prost. Și s-o 
văd eu atunci cum se descurcă".

Și mi-am amintit din nou de 
această lume pestriță ce umple 
sălile tribunalelor cu fețe pă- 
mîntii, crispate ccmentind în 
șoaptă, cu familiarism cele mai 
dezagreabile fapte, raportînd u- 
ni versul, dreptatea la cutare sau 
cutare martor, la xirgula din 
nu știu ce depoziție dintr-un 
proces de divorț. La patima inex-

menii aceștia unul despre altul, 
de ce își aruncă tot ce pot unul 
în spinarea celuilalt, de ce nici 
unul dintre ei nu este pentru 
celălalt om, un om. cu care nu 
se mai poate înțelege, dar om ? 
E în spatele acestor portrete pe 
care și le fac în linie groasă o 
teribilă suspectare. o pindă de 
dușmani. De ce ? Se aruncă cele

SCRISORI 
DE DRAGOSTE 

LA INDIGO
plicabilă cu care se devoră com
batanții, imaginînd o mie de 
probe prin care să dovedească 
imposibilitatea conviețuirii cu ce
lălalt. Și de cealaltă parte, ea, 
cu un arsenal de justificări pe 
„măsura" partenerului, folosind 
un limbaj insalubru, „dramati- 
zînd", arătîndu-se în toată cum
plita ei „suferință". Motivele și 
justificările unor despărțiri sînt 
multe și încurcate, nu ne pro
punem acum să le judecăm 
(deși am făcut-o și o vom mai 
face). Dar de ce vorbesc așa oa-

mai abjecte calificative, se pun 
în mișcare resursele joase ale 
unei bîrfcli întristătoare. Oa
meni care au stat cîțiva ani îm
preună, uneori au și copii, se 
întrec într-un ping-pong deplo
rabil de vorbe mușcătoare, de 
argumente care să demonstreze 
nu o neînțelegere, nu o reala 
nepotrivire, nu un conflict chiar, 
ci numai (?!) lipsa de umanitate 
a celuilalt, fața lui desfigurată. 
Și-n mulțimea de cazuri unul 
ne-a întrecut „așteptările". Un 
caz „perfect" în această aglo

merare a lipsei de bun simț e- 
lementar, a reticenței minime, a 
inexistenței omenescului.

Ne-a spus că este victima unor 
calomnii, că este singur împo
triva tuturor (vom vedea ce în
seamnă tuturor). Că trăiește o 
dramă sufletească mare, că a 
bătut la toate ușile, dar că ni
meni nu-i dă dreptate. El este 
convins că noi vom înțelege 
totul și-i vom da dreptate. Și 
l-am ascultat. O istorie încîlcită 
cu adevărate dar neomenești 
pînde între ei, întîmplări și fapte 
care n-au un aer firesc, ci privite 
și adunate ca dovezi, un dosar 
de dovezi așezate pe categorii 
după „însemnătate", după da
tare, după, după... Muncă multă, 
alergătură, dar dosarul e plin, 
partenerul încondeiat, pictat, a- 
ranjat... Continuă degajat, ca o 
lecție învățată pe de rost, alb, 
fără modulații, cu o patimă sub
terană care izbucnește în ochi, 
în expresii neașteptate pentru 
„calmul cu care" deapănă „a- 
mintirile", uneori. Răsfoim do
sarul : ziare, reviste în care se 
vorbește despre familie, despre 
educația copiilor, despre soarta 
copiilor ai căror părinți s-au 
despărțit (cazul său). Pasaje sub
liniate. Memorii trimise la toate 
instanțele și instituțiile Capita
lei în care justificările abundă. 
Chitanțe, confirmări, însemnări, 
declarații ale soților, ale părin
ților. Incopciate, ordonate după 
criterii nouă necunoscute. Răs
foim uimiți și mai descoperim,

NICOLAE ADAM

(Continuare tn pag. a II-a)

Imagine 'din noul cartier brăi- 
lean ,.Hiputltom“

Fotografii: O. PLECAN

DOR
A. I. ZĂINESCU

Deasupra pâmintului în 
lung, netulburatul lui farm 
de de-asupra ca într-un fan
tastic ou sub cupola de alb 
a luminii-n adînc plutitoare, 
zburam ca într-o coajă de 
ou nesperat peste ape și 
munți într-o dimineață, peste 
cîmpuri. și orașe și sate și 
drumuri, la orizont pe de-o- 
supra pămîntului și mi so 
făcuse așa, dintr-odată, sea
ră, îmi era dor. Mă desprin-

ÎNSEMNĂRIo
sesem încet de pămînt, era 
dimineață, somnul ierbii în 
rouă svînta pași înalți. Tn- 
tr-o coajă de ou, mi-am 
șoptit, voi zbura într-o coa
jă de ou. Și atunci uriașa 
pasăre de aluminiu s-a ro
tunjit albă în mintea mea, 
mi s-a încredințat zborului 
pînă a luat, implacabilă, 
forma de ou. Trozneau tine- 
re oasele noastre în el, ni se 
pîrguiau sănătoase tîmplele 
și auzeam tulbure, suprapu* 
să pe noi, linia zborului, de-

(Continuare în pag. a II-a)



PAG. 2 SCiNTEIA TINERETULUI

PROFILUL CASELOR DE CULTURĂ
ALE SECTOARELOR CAPITALEI

0 ACTIVITATE
PENTRU NIMENI?

Pînă nu de mult, casele de 
cultură ale tineretului aveau a- 
celași profil ca și cel al caseloi 
de cultură ale sectoarelor, fiind, 
ca formă de activitate, depășite 
și unele și altele. în prezent, în 
Capitală, din inițiativa Comite
tului Central U.T.C. s-a trecui 
la reprofilarea caselor de cultură 
ale tineretului, pas important și 
foarte necesar. Este însă cazul 
să ne întrebăm dacă și casele 
de cultură aparținînd sectoareloi 
bucureșlene sînt în pas cu vre
mea, dacă nu sînt închistate în 
forrfle depășite d^ activitate, și 
eventual să încercăm să găsim 
principalele fisuri.

Lipsa de personalitate care 
caracterizează activitatea aces
tora e de la început vizibilă în 
planurile de lucru care seamănă 
ca doua picături de apă unul cu 
altul în ceea ce privește conce
perea lor (din fericire, nu vor mai 
semăna ca pînă acum și cu cele 
ale tineretului !). Vom cita din 
planurile caselor de cultură ale 
sectoarelor 2, 3 și 4, fără a 
specifica ziua, urmărind de fapt, 
linia generală de organizare a 
unei săptămîni : două zile date 
Universității populare, două zile 
pentru repetiții, două zile ocu
pate cu serile distractive (sîmbăta 
și duminica) și, în sfîrșit, o zi 
destinată unei „expuneri ur
mată de un film artistic" (for
mulă combătută și care totuși 
mai există și în Capitală, 
numai la 
sătești !)

Principala 
militudini e 
al activității

nu
căminele culturale

cauză a acestei si- 
caracterul abstract 

... ____ , casei de cultură,
faptul că nu se are în vedere 
diversificarea populației după 
gradul de cultură, după interese, 
după posibilitățile de recep
tare a valorilor culturale. Planu
rile de lucru nu au în vedere 
vreuna din aceste categorii ci 
dimpotrivă, elimină orice deter
minare concretă pentru ca la 
casa de cultură „vine cine vrea“, 
astfel îneît însuși directorul ca
sei dc cultură nu cunoaște nici 
asistența unei seri și nici con
ducătorul acțiunii din acea seară.

Aceasta fiind situația, devine 
aproape de neconceput cum pot 
fi mulțumiți toți cei care se 
găsesc din întîmplare laolaltă: 
elevi, tineri muncitori, pensio
nari, femei .casnice, studenți etc. 
Acești partjcipanți la o seara 
culturală se înfățișează ca un 
mozaic cu prea multe culori și 
de aceea acțiunile întreprinse 
pot fi foarte ușor ratate, totul 
desfășurîndu-se la nivelul maxi
mei superficialități.

Comoda linie a orizontalului, 
o activitate pentru „toată lumea" 
e de fapt o activitate pentru 
nimeni.

Un exemplu în acest sens poate 
fi considerată expunerea „Nume 
si călători români pe glob" de 
la casa de cultură a sectorului 
7, care a întrunit un număr re- 
strîns de cetățeni, deși i s-a 
făcut popularizare.

De altfel și „îndrumătorul 
cultural" este prea general, pu- 
blicînd montaje care nu se vor 
monta niciodată din multe mo
tive (uneori fiind depășite, al
teori fiind imposibil de realizat 
cu mijloacele de care dispune 
casa de cultură). Ne întrebăm 
cum poate fi reușită o expunere 
„I.S. Turgheniev — 150 de ani 
de la naștere" (casa de cultură 
din sectorul 4), sau „Valorifi
carea bogățiilor Deltei" (casa de 
cultură a sect. 3), dacă nu se 
are în vedere un principiu ele
mentar. dar de bază în cultura 
de masă și anume diversificarea 
metodelor de lucru pe categorii 
distincte de cetățeni. Și e de 
neînțeles cum poate fi ignorat 
acest principiu, prejudiciindu-se 
realizarea scopului pentru care 
au fost create aceste lăcașuri de 
cultură.

Din discuțiile pe care le-am 
avut cu cadrele de conducere 
ale caselor de cultură din sec
torul 2, din sectorul 4, din sec
torul 7 sau 3, reiese câ princi
pala cauză a neîntocmirii unui 
plan concret și realizabil în t’mp 
de activități culturale vizînd o 
anumită parte a populației, c 
necolaborarea cu sindicatul și 
organizația de tineret. Faptul că 
fiecare organizație are formații 
proprii, naște o rivalitate de ne
dorit care dă loc unei fugi după 
oameni, deviindu-se sensul muncii 
culturale și pierzîndu-se din ve
dere scopul acestei munci. Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă conduce aceste case secto
riale dar nu le poate da posibi
litatea recrutării de talente; și 
atunci cînd au nevoie de tineri, 
de participarea lor la acțiunile 
culturale, la formațiile artistice, 
se poate face acest lucru cu cei 
cîțiva tineri (deobicei elevi sau 
studenți) veniți din proprie ini
țiativă ?

Există aici cadre calificate, re
gizori, dirijori, profesori dornici 
de muncă, care ar putea selecta 
din întreprinderi elemente va
loroase care să se întreacă pe 
scenele casei de cultură, even
tuală rampă de lansare pentru 
radio, televiziune etc.

Și atunci, constatînd — 1 
cîta oară ? — că activitatea ca
selor de cultură ale sectoarelor 
are grave deficiențe, nu e cazul 
U ne-ntrebâm dacă aceaftă si
tuație n-are rădăcini mai adinei, 
venind din însuși sistemul lor 
de organizare și conducere ?

Desigur, nu e lipsit de im
portanță că sînt prea puțini ac
tiviști culturali pătrunși de fru
musețea misiunii lor, de răspun
derea postului pe care-1 au și 
de rezultatele muncii pe care o 
desfășoară, muncă pentru care 
sînt plătiți oricum, indiferent de 
cît s-a făcut, sau cum s-a făcut 
Vrem prin aceasta să incităm la 
un control mai riguros al muncii 
acestora, cît și la găsirea unor 
mijloace rapide și eficiente de 
stimulare a lor, de generalizare

a inițiativelor bune pe care le 
iau.

Munca de activist cultural are 
prea multe implicații sociale ca 
să ne permitem să fie lăsată la 
discreția unor oameni fără afi
nități cu ea, refugiați din alte 
domenii, sau mai rău, nepregă
tiți suficient.

Directorii și metodiștii caseloi 
de cultură se cunosc prea puțin 
între ei, știu prea puțin despre 
ce se face în sectorul celălalt 
(și probabil, nici nu-i mai inte
resează, știind că nu-i deosebit 
de ce fac ei !), despre experiența 
caselor de cultură din alte orașe 
ale țării. In ultimii doi ani. 
o singură dată la casa de 
cultură din sectorul 7 a venit 
un tovarăș director de la o casa 
de cultura din provincie, și 
abia acum este în proiectul casei 
de cultură din sectorul 2 un 
schimb de experiență cu casa de 
cultură din Ploiești.

Se știu unele lucruri din 
auzite, dar e prea puțin — și 
aici e cazul să ne întrebăm de 
ce nu se organizează întîlniri cu 
cei care 
cultură 
știut că 
anumite 
anumite 
oameni, pentru ca totul să meargă 
bine într-un sector.

Contribuția efectivă la ridica
rea nivelului cultural al popu
lației, acesta ne pare a fi cri
teriul principal de considerare a 
utilității acestor instituții cultu
rale. Și atunci trebuie analizat 
clar și să conchidem: dau a- 
ceste instituții randamentul ma
xim ?

Și dacă nu, să se ia, în sfîrșit, 
măsurile cuvenite.

au vizitat case de 
din străinătate, fiind 
nu e deajuns să știe 

lucruri și să cunoască 
practici unul sau doi

ADELA IVANOV

e
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Un film bun:
„CASABLANCA"

După ce în urmă cu ani stu
diourile sovietice ne oferiseră un 
film-spectacol cu același titlu 
— era moda înregistrării pe ce
luloid a oricărei piese de teatru 
de mare succes (modă ce a trecut 
și pe la noi lăsîndu-ne celebra 
„Scrisoare pierdută" într-o dis
tribuție neegalată) avem acum 
prilejul să vedem un autentic 
film după celebrul roman.

Se știe că filmul sovietic ex
celează, cînd e vorba de ecra
nizări, în „traduceri" exacte ale 
unor texte copleșitoare prin 
gloria lor. Așa o fost și „Pe 
Donul liniștit" și „Război și 
pace" și „Calvarul". O excepție : 
„Ordinul Anna", după A.P. Ce-

o existență care nu-și putea de
păși condițiile morale.

Anna Karenina luminează o 
clipă existența banal infatuată 
a contelui Vronski și subliniază * 
cu o milă jignitoare mediocrita
tea lui Karenin. Poate aici regia

UNA

RADU COSAȘU

• hov, care a trezit atîtea discuții 
fncît s-a renunțat la marile ,^- 
vadări" din text.

• Karenina în viziunea Iui A- 
leksandr Zarki nu e totuși cum 
e bine să precizăm că nu a fost 

A nici un personaj din seria amin- 
tita a ecranizărilor exacte, o fo
tocopie a romanului. Eroina fil- 

A mului are ceva dintr-un suav și 
convalescent clar-obscur pe care 
vulgara „problematică" a triun- 
ghiului — punct de bătaie a li
teraturii de almanah și a dne- 
matografului carbaxin — n-o 
poate include. Și poate și pen
tru că marea descoperire a lite- 
raturii și cinematografului mo- 

V dern, incomunicabilitatea erci- 
lor, își arc punct de plecare, pe

• lîngă Cehov, și în Tolstoi — în
țelegem de ce Anna își ratează

KARE
NINA**

a îngropat prea mult datele per
sonajului prezentîndu-ni-1 cari- 
caL Karenin, de fapt, nu are 
dect acea vocație a platitudinii, 
-smguia ce nu se poate simula".

Tatiana Samoilova — în ro
lul principal — depune vizibile 
eforturi de a nu ieși dintr-un 
rol in care orice gest, cît de mic, 
Erest- orice falsă inflexiune a 
’.-xiL poate anula întregul. Să

fie mitul ei creat de „Zboară 
cocorii" și de „Scrisoare ne
expediată" intangibil ? Ori poate 
că acolo exista un regizor, Ka
latozov, și un operator, Uru- 
sevski, care au creat acest mit 
pe care azi Samoilova nu-1 mai 
poate tutela ?

Și ca întrebarea să nu rămînă 
fără răspuns, în film într-un 
rol secundar (contesa Betsy) 
Maia Plisețkaia oferă un mic re
cital de virtuozitate care, după 
opinia mea, umbrește interpreta 
principală.

în Vronski, Vasili Lanovoi 
are pauze în care „se lasă fo
tografiat", sedus de un rol pe 
care ni-1 prezintă static, adesea 
fără nici o intimitate psiholo
gica.

V. Goldaev în rolul lui Levin 
și I. Iakovlev în Stiva Oblonski 
aduc filmului unele nuanțe ne
cesare ce lipsesc în bună parte 
principalilor interpreți.

Foarte bună imaginea lui Leo
nid Kalașnikov, atent la deta
liile unui al doilea plan de a 
cărui prezență depinde înscrie
rea eroilor într-un mediu care-i 
și justifică, care-i și absoarbe.

E în aceasta și meritul regi
zorului Zarhi, consecvent marilor 
tradiții ale filmului în care 
marea, unica „iluzie" rămîne 
și trebuie să rămînă atmosfera.

CIN E M A T O G R A .
TUDOR STANESCU

Pe terasa „Cercul gospodinelor" din Piatra Neamț

ANA KARENINA 
rulează la 
1130 ; 14;

HOMBRE
rulează la
1134 ; 14; _ .
Festival (orele 8: 14-»: 
15.15 ; 11 ; M45L

HEIDI
rulează la Cinemateca rareâe 
M; U; M ; H : U3i ; MJ* ; 
Capitol rorrie »: U ; »: ÎS : 
17 ; 1» : îl).

VERA CKUZ
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; IX» ; 1X45 ; 18 ;
20.15); Modern (orele 10; 1X15; 
1430; 16,45; 19; 21,15).

HEROINA
rulează la Victoria (orele 9 ; 
11; 13 ; 15 ; 17 : 19 ; 21): Fe
roviar (orele 9; “ — —-
16 ; 1X15 ; 2930) ;
rele 145; 1145;
1X30 ; 20.45).

LUSTRAGIUL
rulează la Excelsior (orele 9 ;
1145 ; 1330 : 16 : 1X15 ; 2030).

Patria (orele 9; 
1X30 ; 1» ; 21,15).

1134, 1X45: 
Mr Indii (o-
IX»; 1«;

PRINȚESA
rulează la Central (orele L3C ; 
II : 1334 : 14 IX» ; 2D-

ULTIMUL VOIEVOD 
rulează la Lrrr*» (orele Lfi : 
—1430 (în eoctinuarri ;
24.45ft.

OPERAȚIUNEA SAN 
XABO

rujează La Decca rreje
IX C ; !« ; ILI5 ; 3L3T ; 
lor ferele 1534 ; l*L

WEEK-END CE ANA 
rulează 2a Uzice icrele
18 ; 2434L

UN DANS DIN MUNȚII CO
DRULUI VECHI MONUMEN
TE ROMANEȘTI DIN TRAN
SILVANIA. CUTIA CU DO. RE. 
ML SOARELE NEGRU. FLOA
REA UITATA. VALUL ORI
ZONT ȘTHNTIFIC NR. 9190 

rulează Ia Timpuri Noi (orele

1X45 ;

GEN-

M

1538:

RO-

veșnicul fnttrziat
ru.euză ia Burezi <rreîe 9;
11.15 ; 1339 : 14 1415 : 24JR :
Aria (ore.M 9-15.45 în eoBth 
naare : 13 ; 34.151.

PIR.OUDA ZEULUI SOARE 
rulează la Uuirea (orele 
18).

TOTUL PENTRU RÎS 
rulează la Lira (orele 
ÎI)

MESTEACĂNUL 
rulează la Drumul Sării 
15 ; 17.45 ; 20).

UN DOLAK GĂURIT 
rulează la Flacăra 
1530): Ferentari (orele 
18).

OSCAR

1538;

(orele

(orele 
IX»;

rulează la Cotroceni (orele 
1530).

WINNETOU (seria a Hl-a) 
rulează la Pacea (orele 
18 ; 2030) ; “
1530 ; 18).

SAMURAIUL 
rulează la 
945: ÎL»; 
M.45L

LUSTRAGIUL 
rulează la V c Iga (orele 9 ; 
11.15 : IX» : 14 : 1X15 ; 2030) ; 
Miorița (orele 930 ; 11,45 ; 14 ; 
1445 : 1830 ; 20.45).

FRUMOASELE VACANTE 
rulează la Viitorul (orele 
1530 ; 18 ; 2030).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Gloria (orele 9; 
1145 ; IX» ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ROATA VIETU
rulează la Aurora (orele 8,45 ;
11.15; IX» ; 16; l«,30; 20,45).

NEÎNȚELESUL
rulează la Popular (orele 
1530 :18).

Progresul

Horească 
1X45; IC;

15,30 : 
(orele

(orele 
1X15;

Miercuri seara, prezentîndu-ne 
„Casablanca", Ton Barna — u- 
nul din spiritele cele mai pre
cise ale telecinematecii — ne 
atrăgea atenția că vom vedea 
un film bun. Avea perfectă 
dreptate — dar știm noi să pre
țuim filmele bune ? în deliran
ta lume adjectivată a cinema
tografului, un film numit bun 
înseamnă prea puțin. Alergăm 
după capodopere, după „nemai
pomenit" și „formidabil", ca 
după fata morgana în deșert. 
Urlăm din cînd în cînd „evri- 
ka !“, iată capodopera visată — 
și în cîteva luni, hai să zic un 
an, doi — constatăm că nu a 
fost nimic, capodopera era ni
sip. Dezamăgiți mortal, mereu 
trași pe sfoară, mereu la pîndă
— călători pe un teritoriu al 
climei excesive — ne răzbunăm 
pe filmele proaste și dăm cu 
pietre grele în filmele proaste, 
ceea ce nu e greu deloc. Lumea 
adjectivată a filmului trăiește 
la doi poli, în extreme, între 
vifor și secetă. în acest timp, 
filmele bune — multe și mă
runte — trec în caravane mo
deste, rezistente Ia clima exce
sivă, foarte rezistente, fără 
moarte. în cinema, filmele bune 
nu capodoperele, sînt cele care 
știu ceva mai mult despre eter
nitate.

Am văzut „Casablanca" de 
patru ori și l-aș mai vedea și 
știu c-o să-1 mai văd. Nu e o 
capodoperă, nu deschide nici 
un drum nou, e o melodramă, 
fie și așa — dar e un film de 
care ai nevoie. Un film bun e 
un film de care ai nevoie. „Ca
sablanca" e o poveste de război 
de care ai nevoie în timp de 
pace. Fiindcă ți se spune și ți 
se cînta, fără emfază, fără „ge
niu" rece și egoist, o banalitate 
tulburătoare, esențială : pe lu
mea asta nu totul piere, nu to
tul se destramă, nu totul se 
duce dracului. Nu e sigur — 
cum zicea filozoful — că totul 
e nesigur. Sînt cîteva rădăcini 
în noi din care — orice ar fi 
afară, potop, viscol sau secetă
— pot înflori oricînd și pe ne
așteptate, chiar sub cenușă, 
sensuri coerente cerîndu-ne a- 
păsător să uităm de moarte, de 
neant, să ne opunem lor fără 
să ne pese că această opoziție 
n-are sorți de izbindă.

E, înainte de t«ate, în ..Casa
blanca* — poate chiar înainte 
de Humphrey Bogart și Ingrid 
Bergmann — un cîntec, un cin- 
tec * ' - - -
Nu

care revine de vreo trei ori. 
prea țin la muzica filmelor

— dar această melodie „ușoară", 
naivă, are în adîncul ei tot ce 
nu trebuie spus între un bărbat 
și o femeie ; începe nesigur, așa 
cum pe suflet se pun din nu 
știi ce nori, aburi de duioșie, 
de milă și tot așa cum din a- 
burii aceia se formează fără să 
știi lacrimi, melodia aceasta gă
sește deodată o notă fermă, un 
accent tare ca o lacrimă care 
strînge tot ce nu știi ; n-am au
zit niciodată într-un film cîntec 
care „să spună" mai mult decît 
oamenii, decît chipurile lor, un 
cîntec mai valabil și mai im
portant decît eroii. Pe urmă, e 
un alt cîntec — Marseieza, tri- 
umfînd o dată, o singură dată, 
în fața hitleriștilor, moment în 
care toate retoricele noastre se
crete, imnurile patetice pe care 
le purtăm în noi cu atîta pu
doare, se desconspiră mîndre 
într-un fior limpede și Marse
ieza devine un cîntec de dra
goste al oamenilor liberi, care 
găsesc vieții un rost mai înalt 
decît 
două 
unui 
tare 
albă, . .. . ....... . . „
își poartă doliul, e balonseidul 
lui în ceața aeroportului, e pri
virea de adolescent cinstit și 
care joacă fair-play a lui In
grid Bergmann, e omul acela 
care-și încasează cîștigul la ru
letă încolțit de gestapo, în fața 
Styxului și iar negrul Sam, 
care dă capul pe spate hîrîind 
cîntecul acela numit „în trece
rea timpului", ca un călător cu 
care mergi alături pe ^^tecile 
tristeții, convinși amînLWT că 
trebuie să ieșiți la drumul mare.

De ce toate acestea într-o 
cronică a televiziunii ? Doar 
asta-i cinema... Nu numai pen
tru a elogia calitatea constant 
bună a telecinematecii, pentru 
care ne-am bătut, nu o dată. 
Ci și pentru că în seri de 
miercuri, cu filme ca această 
„Casablanca", televiziunea ne 
descoperă o plăcere nouă, ne
cunoscută predecesorilor noștri! 
așa cum există muzica de ca
meră, supremă voluptate a me
lomanului, apare acum filmul 
de cameră pe care televiziunea 
are puterea de a-1 inocula în 
mase, hrănind noi voluptăți, cele 
cinefile. Să nu bagatelizăm a- 
ceastă putere !

Ca atare — și simultan, în 
altă ordine de idei — cînd vom 
vedea „Poemul în doi" al Anei 
Blandiana ?

dragostea. Sînt aceste 
cîntece, e replica tristă a 
bărbat trist : „e o încin
să te pot privi", e haina 
impecabilă, în care Bogart

f

TELEVIZIUNE
17,» — Pentru elevi. Consultații la matematică (cîasa a 

XU-a).
18.94 — T.V. pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Ciber

neticăJ : Simularea e'.ectronică.
IX» — Curs de limba engleza.
19.94 — Pentru copii- Emisiunea Aticii meșteri mari*. 
1934 — Telejurnalul de seară.
29.94 — „Acoperișuri- — film reportaj despre constructorii bu-

curesteni — realiza: de Studioul de Televiziune Bu
curești.

29 29 — Seară de teatru : ..Domnii Gleambay- de Miroslav 
Krleza. Interpretează : Toma Dimitriu. Cella Dima. 
Gheorghe Cozorici. Slmcna Bondoc. Nîcolae Branco- 
mir, Mihai Berechet, Constantin Bărbulescu, Matei 
Alexandru.
Regia : Moni Gheierter. 
Scenografia : AL Britâțanu.

23.» — Telejurnalul de noapte.
J

SCRISORI DE DRAGOSTE LA INDIGO
(Urmare din pag. I) 

surprizele nu s-au terminat: 
„dovezi sentimentale" — al doi
lea exemplar — la indigo — al 
scrisorilor trimise soției. „Gîn- 
duri" trimise soției, copia rămî- 
nînd pentru „amintire". Pentru 
justificarea pe care și-o pregă
tește. „Dacă tot nu mă înțelege 
nimeni îi arăt copilului cînd va 
fi mare cine a fost maică-sa și 
cît ele nevinovat sînt. Mai am 
și alte probe". Și ni le-a arătat. 
Venise cu un magnetofon. I-a 
dat drumul. Era la fel de calm, 
fața însă se schimbase spre sa
tisfacție. O discuție, cîteva dis
cuții înregistrate pe un fond 
uruit. Ne explică de ce nu se 
aude bine : „Ăm înregistrat-o 
la birou, fără să știe, și mai erau 
acolo zgomote, discuții**. Ne a- 
rată (lot în dosar) trei fotografii 
,edificatoare" : biroul în care a 
fost ascuns magnetofonul, foto
grafiat din unghiuri diferite pen
tru a nu se crede că pozele nu 
sînt „adevărate". Ce era înre
gistrat pe banda de magnetofon 
nu are importanță sau nu are 
importanță pentru noi. Mărturi
siri caie contrazic reclamațiile 
pe care soția le-a făcut și prin 
oare îl acuză. „Aici spune ade- 
V*ml, nu în reclamații". Ne dă 
axplica.ții acolo unde nu se în

țelege bine. Cu un profesiona
lism neașteptat. Dă înapoi banda 
și „reia" textul pentru a ne 
convinge. E „transfigurat", aș
teaptă fiecare cuvânt, ochii i se 
încălzesc, se mișcă în fotoliu, ar 
țopăi de bucurie, o are la mînă. 
Asistăm interziși la acest spec
tacol intraductibil. Se uită la 
noi victorios, așteptînd felicită
rile. încercăm o ultimă discuție. 
A strîns probele, dovezile zdro
bitoare privind vinovăția ei. 
„Vreau să fiu reabilitat față de 
oameni în mod public. (Pentru 
asta a venit la redacție — n.n.). 
M-a calomniat, ce vor spune co
legii mei, cunoștințele ?“ îl în
trebăm dacă-1 macină situația sa 
familială. „destinul" copilului 
său. Ne privește neînțelegînd 
cum de-1 putem „întreba" așa 
ceva. „Copilul va afla totul". Și 
repetă povestea cu dezvinovăți
rea cînd va fi mare copilul. I se 
pare absolut normal „dosarul" 
și „magnetofonul", „chiar mă 
bucur că mi-a venit în cap" 
povestea cu magnetofonul. As- 
tea-s probe, nu glumă". Și noi 
care credeam că e vorba de o 
glumă !

Un om nu se înțelege cu 
soția sa. Repetăm, s-ar putea ca 
motivele să fie reale. Procesul de 
divorț va scoate la iveală cine 
are sau nu dreptate, dacă vreu

nul dintre ei are ceea ce se 
cheamă dreptate. Nu ne-am 
propus să discutăm această fa
țetă, cea mai importantă. în 
fața instanței. Dar pînă sau 
dincolo de divorț nu mai există 
nimic, omul încetează să-și păs
treze atributele de om ? Există 
o cinste, demnitate, moralitate cu 
care străbați lumea, care te ca
racterizează. De la scrisorile în 
indigo, pe care ne-am jenat să 
le reproducem, de Ia banda de 
magnetofon și pînă la „drepta
tea" mea sau a ta ni se pare a 
fi o distanță la capătul căreia 
ajungi gol sufletește, calp, tră
dat de tine însuți în ce ai mai 
scump. Omul acesta a rămas cu 
convingerea că a acționat normal. 
Pentru a-și demonstra „buna 
credință" — el vrea să se îm
pace cu soția — „să vedem, 
ce-o să zică atunci cînd eu nu 
voi fi de acord cu divorțul ?" a 
scris scrisori în dublu exemplar 
și i-a prins vocea, „fără putință 
de tăgadă". Și-a invitat soția la 
birou pentru a discuta unele 
lucruri care ne interesează pe a- 
mîndoi". Și sigur de victima sa 
i-a pus întrebări, i-a „canalizat" 
discuția spre „adevărul" său, 
punînd-o să repete acolo 
unde credea el că e mărturia do
veditoare, pentru a nu mai e- 
xista nici un dubiu. Aruncînd

din cînd în cînd privirea în 
sertar să-și guste victoria. Nu in
teresează relatările soției. Sînt pe 
aceeași măsură. Sistemul de a 
culege argumente însă se află 
dincolo de orice calificare. Nu 
numai ură, mizerie sufletească, ci 
mai ales neputința de a pricepe 
ceva din fărîma de frumusețe 
care există în relațiile dintre 
doi oameni, i-a pus în brațe 
magnetofonul și indigoul. Cu un 
orgoliu supralicitat fără motiv, 
golit de elementare sentimente 
paterne, omul acesta și-a pregă
tit răzbunarea pentru acum și 
pentru mai tîrziu. Nu i-au 
tremurat degetele cînd a dat 
drumul la magnetofon, nici a- 
tunci cînd și-a momit „victima", 
nicr* cînd a venit la noi. A con
siderat că arsenalul tehnic, i-a 
venit în ajutor, și l-a binecuvîn- 
tat. Umbla cu magnetofonul în 
gesturi de tandrețe, într-un re
cital de virtuozitate pe care-1 
vedeai pornit din satisfacția de 
a fi stăpîn pe situație. El însuși 
un magnetofon, învîrtit de pa
tima și morbul distrugerii celui
lalt. Metalic, fără reflexe, ruginit 
în compoziția sa. față putința de 
a-și ascunde descompunerea 
vopsindu-se. Un spectacol al 
tristeții sufletești, inconștientă de 
ea însăși; pe care ne facem da
toria să-1 desconspirăm.
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veneam .o direcție paralelâ 
cu aceea a spajiului intim 
pe care îl locuiam, ne puteam 
asista și pricepe, ne e- 
ram zborul de fapt, eram 
imaginea lui, dimensiunea 

Jui și viteza, putem pipai, 
zborul acesta, avea chipul 
nostru, era. își trecea astfel 
fiecare pe dinainte, se măsu
ra, își îngăduia. Și atunci 
am înțeles de ce a trebuit 
inventată această pasăre, 
de ce a luat ea formă de 
ou cu aripi, de ce simțim 
de atîtea ori nevoia de a 
zbura. Povara din tălpi a ța
rinei ne înclină cîteodătă o- 
chii și în balanța lor vedem 
sufletul, punem pe el ca pe 
un taler imaginea însăși a 
ceea ce nu știm. Cu un gest, 
cu o mișcare, umple spațiul 
gîndit, ni-l populăm dinspre 
inima cu amintiri, cu nă
dejdi, cu îndoieli, cu tăceri. 
Povara din tălpi a țărînei 
devine astfel o, aripă, spală 
urme de piatră în jos, ne 
umplem pînă în umeri de 
rouă. Cosmonauții cînd își 
părăsesc cabina sînt urmă

riți de propriile lor comenzi, 
aravitează în jurul propriei 
lor respirații, cu prar negru, 
stelar, în derivă cu umbra, 
își sînt — mă gîndesc — 
inefabili. Au fost inventate 
lucruri, am inventat lucruri 
fiindcă nu-s suficiente cuvin
tele, par ca niște semințe 
ele, încolțesc numai atunci 
cînd le acoperă gîndul, cînd

DOR
le încălzește rotund. Am in
ventat lucruri care să ne a- 
ducă infinit mai aproape de 
noi, să ne dăruie pe noi — 
nouă. Iar această uriașă pa
săre cu care zburam, imagi
nea ei somptuoasă de ou 
roditor, își avea limpezi a- 
ripile înfipte în mine, în 
carnea și osul meu tînăr, în 
închipuirea mea. îmi eram 
paralel trupului, îmi eram 
zborul de fapt, simplul gest

dinspre frunte, spațiul în 
care mă puteam asista și pri
cepe, mă auzeam dinspre 
tălpi. într-o dimineață de 
foc în tăcere, de-asupra pă- 
mîntului clar, cutremurător 
de precis și departe, în lung, 
netulburatul lui țărm de 
de-asupra ca într-un ou sub 
cupola de alb a luminii lui 
plutitoare, zburam ca: într-o 
coajă de ou într-o diminea
ță cînd mi s-a făcut așa, 
dintr-o dată, tăcere în tîm- 
ple, mi s-a făcut seară pe 
urmă, îmi era dor. Și mă 
gîndeam, dacă tuturor le-ar 
fi dat din cînd în cînd să 
zboare, dacă le-ar trece prin 
minte această idee, dacă ar 
avea sentimentul ei, dacă 
și-ar trece tulburători pe 
dinainte, dacă s-ar intui, a- 
tunci cerul ar fi imensă um
bră de dor a pămîntului, a- 
tunci munții și văile ar lua 
locul norilor, apele ar curge 
pe partea lor de. de-asupra 
însăși căderea pietrelor, ar 
fi un imens cerc în sus. însă 
nu tuturor le e dor deodată, 
nu totdeauna posibilul este 
și acceptabil.

EXPOZIȚII INTER- 
JUBEIEANĂ 

DE ARTĂ PLASTICĂ
Sălile muzeului din Deva 

găzduiesc de cîteva zile o in
teresantă expoziție de artă 
plastică, organizată de către 
Comitetul pentru cultură fi 
artă al județului Hunedoara, 
în colaborare cu Comitetul 
pentru cultură fi artă din ju
dețul Dolj. In cadrul expozi
ției, 52 de pictori, sculptori fi 
graficieni din cele două jude
țe, profesioniști și amatori, ex
pun peste 130 de lucrări de 
artă cu o largă arie de inspi
rație, de la frumusețile me
leagurilor hunedorene și dol- 
jene, cu trecutul lor istoric, 
pînă la chipuri de oameni, 
constructori ai socialismului 
sau personalități legendare. 
Cea care predomină, fiind și 
cea mai reprezentativă, este 
pictura. Din numărul mare al 
lucrărilor am reținut cîteva 
care ni s-au părut a fi cele 
mai realizate. Moartea acvi
lei de Sopov Cole Nicos, A- 
murg de toamnă de Elena 
Bianu, Peisaj de munte de 
Viorel Vas tie și Germinare de 
Aurel Florea.

In sculptură, cel mai repre
zentativ artist este Ernest 
Kovacz, care prezintă lucrări 
de o reală valoare, din care 
evidențiem ■ Cap de fetiță. 
Decebal, Maternitate.

Expoziția interjudețeană de 
artă plastică, prima de acest 
fel din județul Hunedoara, 
constituie un pas înainte pe 
linia înviorării artei plastice 
de pe meleagurile hunedorene. 
Cu ocazia deschiderii expozi
ției a avut loc fi o consfătui
re a artiștilor plastici din ju
deț, în cadrul căreia au fost 
luate o serie de măsuri, meni
te să dea un nou impuls ac
tivității de creație în arta plas
tică.

AL, BALGRADEAN
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DREPTURI SI IIIIIIIIII
III CliLAȚIA CRITICA

Condiția Ia care am ajuns, 
de oameni care scriem în 
presă cronici de artă, nu re
prezintă condiția ideală a e- 
xistenței noastre. A fi doar 
comentatorul fenomenului nu 
îmi este suficient și dintr-un 
anumit punct de vedere ope
rația pare marcată de arbi
trar și sterilitate. Poate fi 
criticul de artă prizonierul 
fenomenului cultural așa cum 
se produce el ? Dați-mi voie, 
să mă gîndesc atunci, cu o 
nostalgică tristete, la inexis
tența acțiunii, a gestului vo
luntar. îmi reformulez tot
deauna scopul vieții nu prin 
necesitatea comentariului ci 
a creației. Pentru a crede în 
existența proprie îmi sînt 
necdsare măcar aparențele, 
daca nu plenitudinea acțiu
nii de a crea. Criticul de 
artă nu există ci devine doar 
în măsura în care propune 
un lucru, controversabil sau 
nu, dar îl propune și îl face 
să existe în mod obiectiv. 
Criticul de artă este (sigu
ranța acestui afirmativ îmi 
este de multe ori zdruncina
tă de lipsa exemplului con-

vingător, dar chiar cu certi
tudinea eșecului nu merită a 
fi încercat ?) creatorul unui 
spectacol vizual, un regizor 
al marelui spectacol vizual 
al lumii. E o creație efeme
ră dar frumusețea constă în 
posibilitatea repetării. Moare 
și renaște, dar în urma ei 
rămîne o suprafață de cultu
ră care are foarte clar în
semnele criticului. Muzeul, în 
ipoteza imaginară a lui Mal- 
raux este frumos tocmai pen
tru că poate fi distrus și re
clădit. In posibilitatea recon
struirii lui printr-o altă 
structură vizuală stă salvarea 
noastră. Dar trebuie (ah, a- 
cest trebuie) să existe posi
bilitatea aceasta. Posibilita
tea nu numai de a-ți da gi
rul entuziast pe catalogul li
nei expoziții ci de a o crea, 
cu tot ce implică aceasta. 
Căci, oricîte argumente ar e- 
xista, criticul de artă nu 
poate fi partizanul tuturor 
viziunilor, posesorul gustului 
artistic universal. Și trans
formarea posibilității în rea
litate presupune crearea u- 
nor norme în existența sec
ției de critică a U.A.P.

Dacă sintem sinceri și da
că avem curajul întrebărilor 
și mai ales dacă avem cura

jul întrebărilor asupia noas
tră atunci ar trebui să ne 
întrebăm în primul rînd cine 
sintem noi. Facultatea pe 
care, cu ani în urmă, 
am absolvit-o, facultate in
certă ca profil pentru că nu 
s-a știut nici o clipă exact ce 
va produce, critici de artă 
sau muzeografi ne-a oferit în 
cele din urmă doar incertitu
dinea unor calificări. Cursu
rile de muzeografi au fost 
făcute la un mod teoretic și 
deci foarte vag util, iar 
cursurile de istorie a artei și 
critică au fost insuficiente. 
Dar ceea, ce deplîng si de- 
plîngem toți cred, este incon
sistenta zestre estetică cu 
care am plecat. Discuta
rea în termenii unei pseudo- 
științe despre „valoarea-4 
picturii cu exemple din 
cel mai flagrant acade
mism (dacă mai putem și 
aici stabili ierarhii...) a în
semnat pentru generația 
noastră cel mai grav preju
diciu. El se repercutează 
prea evident (și noi înșine 
sintem în măsură să con
statăm cel mai adesea) în 
incapacitatea de a te detașa 
de fenomenul plastic concret 
curent și de a realiza criterii 

mai solide. Iar lipsa criterii

lor duce la instabilitatea po
ziției tale, la maleabilitatea 
și subiectivitatea, în cel mai 
bun caz, a aprecierilor. Sîn- 
tem, deocamdată, destul de 
puțin în stare să ofe
rim celui care ne citeș
te garanția unei anumite 
rigori estetice. Aici se află 
vicisitudinea esențială în for
marea și educarea noastră ca 
critici de artă. Unica soluție, 
soluție însă personală, este 
studiul individual. Dar oare 
nu s-ar putea crea o posibi
litate ca măcar după faculta
te să beneficiem de cursuri 
— ținute în indiferent ce for
mulă, cu unica condiție, aceia 
ca ele să fie ținute de cei 
care prezintă o maximă ga
ranție — pentru a ne scăpa 
de corvplexul lipsei „profe
sorului". Am fost o genera
ție de studenți fără profesor 
și nu pot să explic cîte de
curg din aceasta. Să omagiem 
încă odată memoria lui Eu
gen Schileru care dacă nu 
ne-a dat modalitatea de a 
pătrunde în cultură așa cum 
ar fi dat-o un Călinescu sau 
un Vianu ne-a spulberat în 
schimb imense prejudecăți cu 
care venisem, ne-a făcut să 
ne apropiem de cultură cu 
mintea foarte liberă, să des
cifrăm ceea ce este esențial 
și nu derizoriu, în fine ne-a 
orientat spre ideile funda
mentale ale culturii moderne.

Noi nu sintem membri ai sec
ției de critică a U.A.P. și to
tuși colegii noștri de la secțiile 
practice in majoritatea lor 
au devenit. Desigur nu din
tr-un complex de inferiorita
te susțin intrarea în Uniune 
dar mi se pare firesc ca Uni
unea avind în vedere pro
gramul cultural imens pe 
care îl are în față să fi făcut

măcar un pas înspre noi. 
Știu că pentru a deveni 
membri sint prevăzute cîteva 
clauze administrative dar 
cred că noi am putea aduce 
acestui plan măcar un dram 
de entuziasm. Sînt totdeauna 
incintat să subliniez compor
tarea fireasca, umană cu care 
sintem întîmpinați totdeauna 
de eminentul critic și anima
tor Petru Comarncscu. Soli
citările domniei sale de a co
labora la activitatea secției 
de critică sînt măgulitoare 
pentru noi dar mi se pare fi
resc să avem dreptul de a 
acționa din însăși interiorul 
acestui organism. Căci alt
minteri nu vom putea pro
pune niciodată un pictor în- 
tr-o expoziție care să expri
me nu numai personalitatea 
artistului, dar și convingerile 
noastre de critici de arta, nu 
vom putea participa nici
odată în juriul unei expoziții 
de tineret (formulă mai mult 
decît normală) etc. în per
manență pentru noi stă în 
față această reală întrebare 
— oare nu cumva sintem cri
tici de artă doar pentru și 
prin reproduceri ? Contactul 
personal intimplător cu cî
teva pînze ale artei moderne 
intr-un muzeu în străinătate 
a fost revelator pentru ade
vărul acestei întrebări. Aici 
cred că fie Uniunea, fie Co
mitetul pentru cultură și artă 
ar trebui să ne ajute. Nu-mi 
pot imagina un critic de artă 
cu autoritate vorbind despre 
opere pe care nu le-a văzut 
niciodată. Bursele de studiu 
în marile muzee ale lumii 
sînt indispensabile. Con
cursul pentru obținerea unei 
asemenea burse are avanta
jul că poate fi și stimulator 
pentru noi.

r 
i 
s
I 
I
I 
I 
I
I
I
i
I 
I 
I 
I
I 
I
L

Conștiința estetică 
nu este un instinct 
primordial, ci o cri
stalizare istorică. în 
acest sens criticul 
este un promotor al 
valorilor spirituale 
ce are menirea de a 
observa și evalua fe
lul în care aceste va
lori spirituale se în
corporează în moda
litățile de expresie 
specifice limbajului 
plastic ; de a descifra 
mesajul specific al 
formelor plastice. El 
are o dublă respon
sabilitate, față de ar
tist și față de colec
tivitate, de publicul 
care recepționează o- 
pera de artă ; iar e- 
ficiența actului critic 
e demonstrată de fe
lul în care reușește 
să coreleze acești doi 
poli.

Artistul, supus u- 
nor solicitări diferi
te, admite și desco
peră succesiv uni
versuri expresive di
ferite, descifrînd 
treptat lectura for
melor. Limbajul pe 
care fiecare ar
tist îl folosește e 
decompozabil. Există 
elemente simple pe 
care le adună, le a- 
lege, le manipulează 
conform propriului 
mod de a vedea.

Cred că rolul criti
cului este de a de
termina publicul al
cătuit dintr-o infini
tate de gusturi, ten
dințe, moduri de a 
recepționa — să cu
noască viața formei, 
felul în care ea tre
buie privită, chiar 
dacă imaginea pro- 
priu-zisă nu cores
punde preferințelor 
subiective. Ochiul 
nostru e leneș. Ve
dem dar nu știm să 
privim. Trecem ui- 
tîndu-ne dar nu ză
rim. Criticul de artă 
participă la un act 
de retroversiune, de 
transmisie și recep- 
ționare sensibilă. E 
ca și cum ar par
curge un text pe ca
re l-ar traduce ex- 
plicîndu-1, reformîn- 
du-1 apoi în cadențe, 
în formă artistică.

Foarte multă vre
me critica a avut de 
judecat numai pictu
ra figurativă. în 
condițiile artei con
temporane se ajunge 
la o autonomie a for
mei. Forma e pulve
rizată în elementele 
ei componente, fie
care element fiind 
absolutizat. în mo
mentul de față, mai 
ales tinerii artiști 
accentuează caracte

rul de „cosa menta
le" al picturii și va
lorii. Mulți dintre ei 
nu mai sînt intere
sați să traducă sen
zația cromatică pro
vocată de spectacolul 
naturii ci folosesc cu
loarea ca pe un lim
baj pentru a sugera 
stări interioare (cu 
tot nelămuritul pe 
care-1 implică).

Există o criză a 
criticii contemporane 
cu privire la arta 
modernă. Critica de
vine tot mai dificilă. 
Ii lipsește o anterio
ritate, un punct fix 
în afara operei la 
care să se refere ca 
la o normă. S-au des
coperit desigur mul
te lucruri parțial 
rezolvate dar este 
necesară constituirea 
unei estetici care să 
concretizeze experi
ențe ce nu mai co
respund exigențelor 
clasicismului greco- 
latin.

Generația tinără de 
artiști este o genera
ție care vine cu do
rința de înnoire, de 
împrospătare a lim
bajului plastic și cred 
că noi, tinerii critici, 
ar trebui să facem 
mai mult pentru a 
impune atenției ge
nerale creația acestei

generații în bună 
parte necunoscută. 
Cred că ar trebui să 
contribuim mai sub
stanțial la procesul 
psihologic al asimilă
rii și omologării a- 
cestor opere. O for
mulă interesantă de 
rezolvare a acestui 
deziderat mi se pare 
a fi activitatea ce
naclului plastic. Ex
pozițiile tinerilor ar
tiști pe care acesta 
le organizează, dis
cuțiile iscate cu acest 
prilej ar putea con
tribui la promovarea 
unor autentice valori 
artistice.

Stabilirea măsurii 
in care lucrările 
constituie sau nu un 
aliment spiritual con
cret, dacă aruncă sau 
nu o lumină nouă a- 
supra formei sau a- 
supra psihicului li
man este și o datorie 
a noastră, a tinerei 
critici. Datorie ce 
implică pe lingă o 
angajare spirituală, o 
cunoaștere a morfo
logiei, evoluției și 
studiului comparativ 
al formelor, o cerce
tare amănunțită ce 
ar sluji la o mai in
trinsecă interpretare 
a însăși valorii este
tice.

Indiferent de poziția străve
che, veche și actuală, a creato
rului și a consemnatorului față 
de critic, cred (fără a putea so
luționa conflictele intime în care 
adeseori răzbate îndoiala) că în 
absența acestor spirite capabile 
de „inspirație-receptivă", orga
nismul artei ar fi fost mutilat. 
Părerea că o operă artistică tre- 

, buie să placă nemijlocit, fără 
1 nici o pregătire prealabilă e in- 

venția unei estetice copilărești, 
scrie Lucian Blaga. Ordinea și 
măsura, sînt atributele specifice 
cercetării de tip clasic, pe care 
din pacate nu o posedăm (mă 
refer la generația mea) decît 
parțial, și-n lipsa căreia putem 
săvîrși, într-o deplină naivitate,

IOANA VLASIU:

Necesitatea criticii a fost 
demonstrată în destule rîn- 
duri ; cu toate acestea con
tinuă să i se acorde mai de
grabă rolul unei întreprin
deri publicitare, cu datoria 
de a atrage atenția, desigur 
elogios, asupra manifestări
lor artistice. Important pen
tru artistul care deschide o 
expoziție, este să fie consi
derat de acei critici a că
ror semnătură „lansează", 
impune, dă tonul unanimei 
recunoașteri. In momentul 
în care această garanție. nu 
există și de obicei criticul 
țînăr nu o poate oferi, cu- 
vintul său nu este crezut și 
adeseori nici auzit. Cenaclul 
tineretului organizat de U- 
niunea Artiștilor Plastici 
tocmai pentru a oferi tine
rilor artiști și critici o po
sibilitate de manifestare nu 
poate fi util în formula ac
tuală din motive de același 
ordin. Pentru că a purta o 
discuție care se încheagă cu 
dificultate uneori, pe margi
nea lucrărilor expuse timp 
de numai o singură seară, 
este un drum care nu poate 
duce nicăieri. Tinerii ar
tiști doresc, pe bună dreptate; 
să se afirme, să devină cu- 
noscuți într-un cerc mai 
larg decît cel al colegilor 
lor de promoție, ori Cena
clul nu este în măsură să 
asigure acest lucru. Cenaclul 
nu mai dispune astăzi nici 
măcar de acea sală din sub
solul Uniunii — care deși 
improprie era totuși o sală 
— unde au putut fi văzute 
expoziții de nivelul celor 
ale lUi Paul Neagu, Barbu 
Nițescu și Horia Bernea. 
Lipsiți în timpul studenției 
de posibilitatea de a expune 
(Kalinderu nu este sala 
de expoziție a studenților 
cum ar fi normal să fie) ti
nerii artiști, absolvenți ai 
Institutului de Arte Plastice,
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greșeli ireparabile. într-un fel 
operăm cu aceleași mijloace ru
dimentare folosite cu un secol 
în urmă de estetica impresionis
tă, chiar dacă agonia acesteia a 
fost mult prelungită.

Literaturizarea cronicilor 
plastice nu a făcut altceva decît 
să mențină, ba chiar să amplifi
ce confuzia existentă între ac
tul creației propriu-zise și actul 
recepției.

„AUTORITATEA 
PROHSIONAIĂ 
A TiNĂRULUI 

CRITIC*
semimembri ai Cenaclului 
continuă să nu aibe la dis
poziție o sală. Această stare 
de lucruri se reflectă direct 
și asupra formației tinerilor 
critici pentru că manifestă
rile artistice ar fi provocat 
implicit o activitate paralelă 
a studenților secției de isto
ria și teoria artei sau a ab
solvenților acesteia.

O sală afectată în exclu
sivitate Cenaclului, cu ex
poziții regulate, organizate 
și prezentate de tineri cri
tici, comentate într-o ru
brică fixă la „Arta plastică" 
și în alte reviste, ar putea 
asigura acestei forme de ac
tivitate un rol în mișcarea 
noastră artistică. Nu numai 
artistul, dar și criticul răs
punzător de expoziția pe 
care a organizat-o ar avea 
posibilitatea de a se veri
fica în contact cu publicul. 
O astfel de experiență, a- 
dăugată unei formații este
tice indispensabile, pe care 
facultatea are obligația să 
ți-o dea cel puțin în liniile 
ei cele mai generale (și de 
care generația mea nu a 
beneficiat) ar face ca tinerii 
critici să se prezinte mai 
bine în fața îndatoririlor nu 
tocmai ușoare care îi aș
teaptă.

Secția de critică a Uniunii 
Artiștilor Plastici a inițiat o 
serie de simpozioane pe 
teme în mare parte atrăgă
toare, și care vor avea loc 
în fiecare miercuri la sala 
Dalles pe parcursul întregu
lui an. însă o atenție spo
rită față de spectatorii în 
fața cărora se desfășoară a- 
ceste simpozioane este ne
cesară pentru că nici un 
vorbitor cred că nu este 
stimulat de imaginea., de
primantă a unui public indi
ferent. Comunicări de un in
discutabil interes și de certă 
noutate merită o soartă mai 
bună. Poate că orientarea a- 
cestei activități a secției de 
critică în sensul unei forme 
de specializare pentru cei ce 
s-au consacrat studiului artei 
ar fi mai utilă.

De fapt ce se cere de la noi 
și-n primul rînd ce ne simțim 
noi datori să dăm ?

Fără tam tam-uri spectaculoa
se am intrat în „arena artelor" 
pe ușa din dos, și fiecare, cum 
s-a priceput, a început mai în- 
tîi să gesticuleze, apoi să articu
leze, în fine, să afirme. Statis
tic vorbind, numărul cronicilor 
plastice semnate de tineri absol
venți ai diferitelor facultăți și 
mai ales ai secției de Istoria și 
teoria artei (ce titlu preten
țios !) sporește zi cu zi.

Și aici — făcînd o paranteză 
— trebuie să remarcăm că în do
meniul criticii literare acest salt 
calitativ, respectînd condițiile 
vîrstei s-a produs demult.

Cronica plastică este ade
sea doar o improvizație pe 
o temă dată, un solfegiu 
quasioriginal în funcție de 
talentul fiecăruia. Ea nu con
stituie punctul terminus al ca
rierei unui critic de artă, deși

• ••••• 

A în complexul activității uni- 
^versitare. studentul — intelec

tual în devenire — este nu nu- 
• mai un creator potențial de 

valori, activ în perspectivă, 
util în specialitate abia o dată 
cu dobîndirea diplomei, la lo- 

9 cui de muncă. în grade diferite, 
cu o varietate de specificități 
— determinate de profilul fa- 

^cultății, nivelul de pregătire, ca
pacitate, înclinații și aptitudini 
individuale — tînărul aflat încă 

• în plin proces de formare ca 
specialist este capabil să-și afir
me posibilitățile creatoare, ofe- 

• rind rezultatele muncii sale și 
spre valorificare imediată, în be
neficiul societății. Ansamblul de 
măsuri de perfecționare interve- 

^nite prin transpunerea în viață 
a directivelor C.C. al P.C.R. pri
vind dezvoltarea învățămîntului 

A din țara noastră și ca urmare a 
^aplicării prevederilor noii Legi 

a învățămîntului, vizează cu in- 
• sistență, esențial, stimularea 

gîndirii creatoare a studentului, 
solicitarea la un studiu adîncit, 

• la punerea în valoare a capa
cității sale inventive și a înde- 
mînării practice. Fără îndoială, 
superioare numeric și calitativ, 

^roadele activității studenților 
se cer din ce în ce mai mult 
valorificate optim, adică șî din- 

Acolo de finalitatea lor didactică.
Astfel, o rezervă importantă 

se află în referate de seminar 
sau lucrări de laborator care 

^iau în studiu o problemă de 
producție dintr-o întreprindere. 
Am avut prilejul să cunoaștem. 

Ala Facultatea de chimie indus- 
^trială din Timișoara, la Acade

mia de studii economice din 
• București situații semnificative 

în acest sens, relevînd marea 
utilitate a investigării nemijlo- 

• cite a activității productive.
Dar, rezultatele rămîn cel mai 
adesea răsplătite doar cu nota 
maximă, ca idei „pe hîrtie". 

Jbe aceea, nu este lipsit de in
teres a se căuta o soluție care 
să angajeze mai mult întreprin- 
derile la aplicarea unor date, 
soluții, chiar pe bază contrac- 

• tuală. Asemănător stau lucru
rile și în ceea ce privește pro

fer rte mulți din generațiile ma
ture sau chiar vîrstnice l-au 
considerat ca atare.

Trecînd pragul asimilărilor 
absolut necesare avem nevoie 
în primul rînd de o critică con
structivă. Adică tocmai acea 
mutație din starea de interpret 
în cea de compozitor. Și nu e 
vorba aici de literatură cu ca
racter monografic, care zace-n 
librării fără a-și fi descoperit 
încă cititorul — sper că debutul 
nostru prelungit să nu inaugu
reze o nouă dinastie de croni
cari plastici nutriți de-a lungul 
unei vieți cu cea mai modestă 
hrană.

încă o problemă. Se vorbește 
curent de experiment în artele 
plastice, dar de ce nu și în cri
tică ? Mai ales că a experimen
ta în lumea conceptelor și a 
realităților sufletești este un lu
cru foarte dificil. Idealul orică
rui critic, chiar dacă unii renea- 
gă sau îl ignoră, este retrăirea 
acelei stări care duce la crea
ție.

Pentru izbîndă, trebuie să în
cerci, să încerci să-i înveți pe 
alții cum s-au făcut în decurs 
de secole abaterile de la realita
te. Căci opera de artă — copie 
fidelă a realității — n-a existat 
decît teoretic.

Pe seama noastră, eliminînd 
umbra neîncrederii, este lăsată 
creația (căci fără posibilități de 
alegere, noi sintem urmașii, le
gitimi sau nelegitimi ai pictori
lor, sculptorilor, graficienilor, 
ceramiștilor, tapiserilor). Dar, 
pentru a-i înțelege pe ei. ar 
trebui mai întîi să le cunoaștem 
în profunzime sursele inspira
toare fără a S nevoiti să folo
sim revistele și cărțile de spe
cialitate drept unicul și supre
mul eșantion.

iectele și lucrările de dpilocnă 
— un adevărat tezaur de cre
ație științifică. De care societa
tea 1-ar^ putea folosi. Utilitatea 
lor rămîne un deziderat mai 
ales pentru că nu există stabi
lite legături sistematice între 
institute și întreprinderi, insti
tuții, ministere de resort, pen
tru stabilirea judicioasă a ga
mei de probleme ce preocupă 
diferite sectoare de activitate 
la un moment dat. de avut în 
vedere ca teme de lucrare de 
diplomă sau proiect. Numai ta
tonarea directă a ofertelor unei 
întreprinderi prin vizita dele- 
gaților institutului implică de 
multe ori cheltuieli inutile, se 

VALORIFICAREA
CREAȚIEI STUDENȚEȘTI

dovedește neadecvată. Repre
zentanții catedrelor nu pot in
vestiga astfel decît un număr 
redus de întreprinderi, și o fac 
exclusiv din unghiul de interes 
al specialității pe care o repre
zintă, nu pentru ansamblul sec
țiilor de specializare ale facul
tății. ori institutului. Rezultă 
de aici și o arie tematică re- 
strinsă în care fiecare student 
își poate alege subiectul cerce
tării sale, deseori puțin acor
dată cu pasiunea pentru un do
meniu, o problemă științifică. 
De aceea, se consideră util ca 
la nivelul întreprinderilor, in
stituțiilor să fie centralizate 
permanent acele probleme im
portante a căror rezolvare poate 
fi luată în studiu și de stu
denți, pentru cercul științific 
sau examenul de diplomă. Mai 
mult, se propune ca ministerele 
de resort să instituie periodic

Este greu să supraviețuiești 
identic cu tine însuți momen
tului în care devii „tînăr critic 
cu acces la presă". Și asta pen
tru că, așa cum este normal, 
ieșirea în atmosfera publică îți 
dictează o altă respirație, un 
alt ritm de gîndire. La o parte 
cu izbucnirile imoderate, cu 
afirmările sau expedierile tran
șante. Din nevoia de imparția
litate, de puritate — lege stric
tă a criticii — orice afirmație 
trebuie să devină argument, ori
ce observație trebuie să se in
stituie parte dintr-un sistem 
de susținut. Dincolo de aceste 
necesități de strictețe, de ri
goare. această supraviețuire 
devine posibilă rămînînd în pri
mul rînd funcție a propriului 
caracter. Căci a nu te mulțumi 
să faci cronică mondenă, agre
abilă trecere în revistă învio
rată de cîte un adjectiv de 
compromis, a fi convins că ai 
dreptul și datoria să sfidezi 
consemnele tacite ale unor 
..tabuuri", a-ți face o regulă 
din a nu te lăsa influențat in 
judecata de valoare de ascen
dentul social al artistului res
pectiv. înseamnă a rămîne tu 
însuți, dar poate să însemne 

concursuri — după modelul ce
lor de arhitectură sau pentru 
planul tehnic de inovații — la 
care să aibă și studenții acces.

O modalitate foarte potrivită 
de lucru s-a dovedit ..Biroul 
studențesc de proiectări» al 
Politehnicii din Brașov. Prac
tica activității sale de-a lungul 
mai multor ani a demonstrat 
deplin posibilitatea ca studenții 
să elaboreze jn anii IV și V de 
studii, pentru disciplinele „teh
nologia construcțiilor de mașini", 
„ștanțe și dispozitive", „prese*, 
proiecte Ia cererea întreprinde
rilor. Este regretabil că această 
experiență interesantă n-a fost 
încă analizată și recomandată 

spre extindere, în detaliile 
sale metodice și organizatorice. 
Intervenția direcției generale 
a învățămîntului tehnic și eco
nomic din Ministerul învâță- 
mîntului, se lasă nejustificat de 
mult așteptată. Asemenea 
proiecte, lucrări la cerere pot 
fi elaborate în numeroase alte 
domenii — arhitectură, construc
ții. economie. Gradul lor de 
aplicabilitate este determinat 
în unele cazuri de un studiu 
și o elaborare colectivă, astfel 
Incit soluțiile optime să fie date 
ansamblului prin contribuția 
studenților de specialități dife
rite — de pildă, arhitectură, 
construcții, economie, în cazul 
proiectării unui obiectiv social- 
economîc, cultural. Aceasta im
plică o optică diferită, modali
tăți de lucru noi, atît în activi-
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uneori — și asta depinde de 
ziarul la care lucrezi — și a 
deveni „un tînăr critic care a 
avut acces la presă..." Trecînd 
însă peste acest aspect al pro
blemei, pe care l-am putea 
numi cu un termen pe care nu 
l-am inventat, ci care mi-a 
fost servit odată într-o discuție 
ca argument — „politică redac
țională» (adică, redacția are de 
susținut prieteni, și cronicarului 
pe care îl publică îi revine 
această sarcină) — condiția de 
tînăr critic, indiferent în care 
din domenii se exercită, este o 
condiție specială. Față de el 
exigențele sînt mai mari, artiș
tii nemulțumiți de el au satis
facția de a-1 putea contesta 
fără să se compromită prea 
mult. Dar dacă această situație 
nu este nouă pentru nici un fel 
de debutant, ea se complică, în 
cazul nostru, al criticilor de 
artă plastică, prin lipsa, din 
punctul de vedere al pregătirii, 
a unui material vizual cit de 
bogat, care să joace, în cronicile 
noastre, rolul unui pol reper. 
Dacă criticul muzical poate sâ 
asculte discuri, și în diferite 
interpretări, dacă cel literar are 
cărți la dispoziție, și chiar și 
cel cinematografic se bucură 

tatea cercurilor științifice stu
dențești cît și la elaborarea 
proiectelor de diplomă.

Utilizarea rezultatelor crea
ției științifice studențești. — ne 
referim la cele mai valoroase 
— presupune in orice caz pu
nerea și menținerea lor în cir
cuitul atenției celor cărora le-ar 
putea fi de folos. în acest sens 
poate concura intensificarea 
activității publicistice și edito
riale. Atit apariția revistelor 
studențești cit și inițiativa edi
tării „Buletinului științific stu
dențesc" de către U.A.S.R. și 
Ministerul învățămîntului dau 
răspunsuri de valoare acestei 
necesități, se cer dezvoltate, 

continuate și în legătură cu 
lucrările Seminariilor Naționale 
și simpozioanelor studențești. 
Date fiind posibilitățile inter
venite prin substanțialele per
fecționări ale dotării centrelor 
de multiplicat din institute, se 
cuvine, credem, să se treacă la 
tipărirea anuală a celor mai 
bune lucrări de diplomă și re
ferate de cerc științific — even
tual în rezumate. Va fi reali
zată astfel, prin schimb de pu
blicații între institute, trimi- 
țînd forurilor specializate și în
treprinderilor astfel de materi
ale, o difuzare optimă de valori 
științifice studențești, cu șanse 
mai largi de utilizare nu numai 
ca documentație. Sesiunile știin
țifice din institute si conferin
țele pe țară ale cercurilor stu
dențești nu satisfac suficient 
acest deziderat, între altele și 

de proiecții private, nouă ni se 
oferă numai reproduceri, ca
duce surogate ale tablourilor și 
sculpturilor propriu-zise, care 
transformă orice încercare de 
plasare a unui artist român în
tr-un context mai larg, într-un 
act de curaj, de cele mai multe 
ori riscant. Nouă ne lipsește o 
serioasă pregătire estetică, — 
de care eu personal cred că 
sintem în mare parte responsa
bili, și pe care, în nici un caz. 
nu trebuie să o generalizăm — 
această lipsă a unui material 
vizual bogat este problema nu
mărul unu al tuturor celor ce 
discutăm astăzi aici, și în ace
lași timp aspectul lacunar din 
pregătirea noastră de care nu 
vom putea fi niciodată acuzați. 
Trebuie să ni se ofere perio
dic posibilitatea de a concu
ra la o bursă de studii în 
străinătate, trebuie ca prin sis
temul de concurs cei mai buni 
dintre noi să nu mai fie 
reduși în continuare la pu
ținul material pe care pot sa 
ni-1 ofere bibliotecile și muzee
le noastre, căci altfel, stadiul 
de empirism, și în ultimă in
stanță de provincialism ce ca

pentru că nu beneficiază — din 
motive obiective, de cele mai 
multe ori — de participarea 
unor specialiști ai întreprinde
rilor și ministerelor, rezultatele 
rămîn cunoscute și apreciate 
doar în lumea universitară. De 
asemenea, totalitatea produselor 
considerate ca valoroase în ac
tivitatea creatoare a studenți
lor — lucrări și proiecte de 
diplomă, referate seminariale, 
de laborator, proiecte de an, 
cercetări de cerc — este nevoie 
să fie tezaurizate în fondurile 
active ale bibliotecilor din facul
tăți și cabinetelor de catedră, 
clasate tematic astfel îneît să 
poată fi consultate de genera

țiile succesive de studenți ca 
element de bibliografie, util de 
consultat pentru informația 
conținută, ca model de cerce
tare științifică și redactare.

O discuție aparte merită, în 
acest context, posibilitățile foar
te numeroase ce există pentru 
prestarea de către studenți a 
unor activități remunerate. 
Studiile concrete de prospec
tare întreprinse de consiliul 
executiv al U.A.S.R., în baza do
cumentelor Conferinței a Vl-a 
au dus la concluzia că există 
o varietate de solicitări și în 
condițiile unei organizări judi
cioase, prestarea de servicii 
studențești se poate face fără 
a perturba procesul de învăță- 
mînt. Dimpotrivă, se întrevăd 
mari posibilități de cointere
sare și sprijinire substanțială 
în perfecționarea pregătirii lor 
profesionale. Dar preocupările 

racterizează mare parte din 
critica noastră de arfă, nu va 

putea fi depășit foarte curînd.
Este foarte adevărat că insti

tutul pe care l-am absolvit nu 
ne-a ajutat, prin însăși struc
tura lui, în mod special să 
devenim critici (de altfel chiar 
diploma eliberată ne certifică 
doar pregătirea în istoria artei 
și muzeografie), este adevărat 
că fondul care ne permite as
tăzi să scriem l-am achiziționat 
de multe ori prin studii indivi
duale, nedirijate. Și totuși. Nu 
pot să nu amintesc aici cit de 
prețioase au fost cursurile eru
dite ale lui Eugen Schileru, 
sau disciplina pe care ne-a im
pus-o în analiza plastică Ion 
Frunzetti. Mai departe însă, noi 
aceștia care ne-am propus drept 
critici, trebuie să fim ajutati. 
Să ni se ofere posibilitatea de 
a studia mai departe, să fim 
antrenați mai activ la activită
țile Uniunii ai cărea membrii 
sperăm să devenim. Un început 
pe care noi l-am apreciat a 
fost cel făcut de actualul pre
ședinte al secției de critică. 
Petru Comarnescu, care a avut 
amabilitatea să ne invite, la în
ceputul acestei veri la una din 
ședințele de lucru a secției. 
Dar, iată, deși cred că pentru 
a face ceva nu e neapărată ne
voie să fii solicitat, Uniunea 
ar putea totuși să adopte, în 
ceea ce ne privește, un sistem 
mai democratic, dar și maj 
strict în același timp. Să ni se 
ofere posibilitatea — test de 
capacitate — de a participa la 
jurii, dreptul de a asista la șe
dințele Uniunii, de a avea 
acces la acfele din activitățile 
ei care ne interesează în mod 
direct, în fine, să fim chemați 
pentru a se discuta cu noi. 
Vreau să fie clar, nu vrem de
cît să fim mai mult sprijiniți, 
îndrumați, în ceea ce încercăm 
cu cele mai bune și generoase 
intenții să facem.

asociațiilor studențești nu s® 
pot, deocamdată, concretiza or
ganizatoric, într-un sistem, de
oarece sînt necesare mai îna
inte reglementările de rigoare, 
din partea Ministerului învă
țămîntului, noi măsuri legisla
tive. Fie că este vorba de refe
rate seminariale, lucrări de la
borator, proiecte și lucrări de 
diplomă, construcții de aparate 
sau cercetări de cerc științific, 
studenții afirmă frecvent nece
sitatea valorificării superior 
stimulative prin utilizarea în 
domeniile corespunzătoare ale 
activității social-economice a 
soluțiilor și ideilor lor științi
fice. în acest fel, cei mai buni 
studenți rîvnesc satisfacția 
unei mult mai reale eficacități a 
eforturilor de studiu și creație 
științifică. De altfel, dincolo de 
finalitatea didactică a acestora, 
experiența arată că însuși țelul 
formativ al întregii game de 
modalități ce pretind exercita
rea capacității de creație stu
dențești va fi mai bine împlinit 
în măsura în care tînărul spe
cialist în formare este solicitat 
să dea rezolvări ale unor pro
bleme concrete, din realitatea 
imediată a domeniului în care 
ulterior va ajunge să-și prac
tice profesiunea. Perspectiva 
valorificării prin utilizarea cre
ației studențești angajează în 
plus responsabilitatea efortului 
personal de investigare științi
fică, înaripează entuziasmul 
fiecăruia, generînd o prețioasă 
emulație colegială care, între 
altele, poate releva mai exact 
capacitatea de creație în spe
cialitate, de avut în vedere cu 
prilejul repartizării în produc
ție.

Cunoașterea realității uni
versitare îndreptățește conclu
zia că valorificarea rezulta
telor creației studențești, afir
marea acestora într-un circuit 
mai larg și utilizarea lor în 
practica activității social-eco
nomice rămîne susceptibilă per
fecționărilor. Desigur, varieta
tea aspectelor de avut în vedere 
implică o discuție largă.

ION TRONAC
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© ÎNCURCĂTURI BIROCRA
TICE SAU REA VOINȚĂ?

Vă veți întreba, probabil, cum trebuie să 
protedezi ciud pleci in concediu ?

— Nimic mai simplu, v-ar răspunde tehni
cianul DUMITRU MÎNDRUȚESCU, de la 
Autobaza I.R.T.A. Tr. Severin. Trebuie să 
ai, mai întîi, dreptul la concedia și apoi să 

* fii planificat pentru acesta.
După cum aflăm, însă, din scrisoarea co

respondentului nostru voluntar, necazul lui 
n-a fost la plecare, ci la sosire, cînd, în loc 
de „bine ai venit", l-a întîmpinat o notă 
telex a D.R.T.A. Craiova — prin care era 
„mustrat cu avertisment'* (înlocuitorul lui pe 
timpul cît a fost în concediu nu trimisese 
la timp niște situații).

— Vă rog să-mi comunicați dacă eu tre
buie să plătesc oalele sparte de alții — se 
adresează corespondentul. D.R.T.A. Craiova. 
Dar n-o faceți prin telex, s-ar putea să se 
producă din nou încurcături.

@ VĂ DĂM O ADRESĂ 
EXACTĂ : COMITETUL 
MUNICIPAL CONSTANȚA 
AL U. T. C.

„Dragă redacție, poate că aceste rinduri 
vor supăra pe tovarășii de la Comitetul 
U.T.C. al municipinlui Constanța, dar n-avem 
altă cale. Amintiți-le dv. că. acum cîteva 
luni, au luat inițiativa organizării unui an
samblu al tineretului. Idee frumoasă, n-avem 
ce zice, dar peste ea a fost presărat praful 
nepăsării. Tinerii au răspuns chemării, dar 
de fiecare dată au plecat cu fruntea în jos 
de rușinea organizatorilor. După mai bine 
de două luni de zile, timp în care se puteau 
face multe, totul arată ca și la început. Și 
e păcat, pentru că in orașul nostru sint mulți 
tineri care doresc să participe la acest an
samblu".

Scrisoarea din care am reprodus e sem
nată... un grup de tineri. In ce privește per
soanele cărora li se adresează tinerii, lucru
rile sint clare. Așteptăm, și noi și tinerii, un 
răspuns la fel de clar.

• HAI LA NOI, SĂ MiNCĂM 
NIMIC !

Se pare că unii organizatori de apectaeole. 
atunci cind au de-a face cu publicul tinar. 
s-au specializat intr-un anumit gen de ati
tudine, al cărei nume concret ne sfiim să-l 
pomenim. Dacă mai era nevoie de o dovadă, 
aceasta ne-a fost adusă de o corespondență 
proaspătă, primită din partea cititorului nos
tru, VASILE V. CRĂCIUN din Tg. Jiu.

Cit de mult iubesc tinerii muzica ușoară 
se știe. Elevii grupului școlar forestier din 
localitate nu fac excepție. Dar n-au avut plă
cerea să-și vadă cinfărețul preferat (Dan 
Spătarul pentru că organizatorul, venit din 
partea Ansamblului tineretului din Craiova, 
s-a dat în spectacol : s-au întocmit tabele, 
s-au luat banii la aproape 130 de elevi ,1 
eleve și s-a pornit la drum, spre locul cu 
pricina. La urmă s-a întîmplat precum ar 
scrie cronicarul : „și mare le fu mirarea 
cînd acolo au găsit un lacăt cît toate zilele”.

Perioada de pregătire a 
adunării de alegeri se con
cretizează și se delimitează, 
de cele mai multe ori, în con
textul unor forme și măsuri 
organizatorice, a acelor fac
tori care nu numai" o pregă
tesc, ci o și anunță în același 
timp. în cazul de față, al ale
gerilor din anul acesta, sensu
rile acestei perioade se ampli
fică, îmbrăcînd forme cu totul 
noi, de modul ei de organizare 
depinzînd o bună parte a ac
tivității organizației U.T.C. și 
in orice caz. desfășurarea în 
cele mai bune condiții a adu
nării de alegeri. Teoretic, cu 
toți știm ce înseamnă și care 
este de fapt specificul perioa
dei de pregătire. Dar nu întot
deauna teoria își găsește co
respondentul practic, în apli
carea ei apârind uneori nepo
triviri de procedură care mo
difică din păcate sensurile ini
țiale ale noțiunii și o îngustea
ză la citeva preocupări minore.

Vasile Pricop. șeful secției 
organizatorice a Comitetului 
județean U.T.C Iași. îmi re
lata convingător in ce a con
stat perioada de pregătire in 
multe din organizațiile jude
țului, despre specificul vieții 
de organizație in momentul de 
față. Am reținut ideea diver
sificării activității in funcție 
de anumite condiții concrete 
existente, a realizării unor ac
țiuni deosebite care să antre
neze un mare număr de tineri, 
îndeplinirea sarcinilor profe
sionale, de producție sau învă
țătură. participarea uterișrilor 
de la sate la acțiunea de strân
gere a recoltei, realizarea ur.or 
programe de activități ci: mal 
unitare, reprezintă doar cîteva 
obiecte din multele care ar fi 
putut fi enumerate. JCe-ani 
ferit totuși, a ținut să preci
zeze Vasile Pricop, ca indica
țiile noastre să intervină prea 
mult în activitatea intimă a 
fiecărei organizații in parte, 
lăsind o portiță prin care ini
țiativele și propunerile valo
roase ale tinerilor să-și gă
sească cale liberă de pătrun
dere”. O portiță care, atita 
vreme cît nu răznine o simplă 
figură de stil. înseamnă un 
apel la încurajarea caracteru
lui specific și a modalităților 
proprii de organizare a activ- 
tațiL

In spiritul celor relatate, am 
întâlnit de curtnd in județele 
Iași și Vaslui destule elemente 
ce merită a fi menționate *i 
care evidențiază din plin at
mosfera de care vorbeam, re- 
liefind totodată contribuția e- 
feetivă a utecștilor la îmbo
gățirea vieții îor de organi
zație. Fără îndoială sint lu
cruri firești, poate obișnuite, 
impunlndu-se totuși mențiu
nea că Ia rea uarea acestui 
climat a contz<nut F pregă
tirea tmeriăoc pentru eveni
mentul intrat deja in calen
darul preocupăriior dm fiecare 
organizație.

La Uzina mecanică Xicolina 
din Iași, uteciștii au ținut să

întîmpine alegerile prinlr-o 
exigență sporită în disciplina 
muncii. Au dispărut absențele, 
întîrzierile, gazeta de perete 
a uzinei consenmînd faptul 
prin prezența în rîndul frun
tașilor a tot mai mulți utecișii. 
Dar tinerii doreau ceva mai 
deosebit care să le caracte
rizeze elanul, spiritul de ini
țiativă. Și atunci, în cîteva 
ore a unei dimineți recente de 
duminică au încărcat nu mai 
puțin de 30 000 de kg fier 
vechi. Apoi și-au semnat cu 
toții prezența la căsătoria unui 
coleg al lor. Cuvintele sincere 
de urare, frumoasele buchete 
de flori și performanța de care 
vorbeam au fost darurile pe 
care ei le-au adus și la adu
nările de alegeri din secții sau 
ateliere, nu doar pentru a a- 
dăuga la darea de seamă ci
teva acțiuni in plus, ci pentru 
a cinsti prin semnificațiile lor 
actul alegerii. Deși mai curind 
simbolice, faptele au fost to
tuși reprezentative și deci pri
mite așa cum se cuvine.

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
Olub de informare politică cu 
activități bilunare. întâlniri cu 
oameni de artă, știință și cul
tură etc. Sâni; doar cîteva o- 
biective a căror îndeplinire, 
așa după cum remarcau și e- 
levii din clasa a XÎI-a, ar duce 
la realizarea acelui salt cali
tativ de care are nevoie orga
nizația noastră, ar face activi:- 
tatea mai vie, mai interesantă 
și astfel am scoate din blazare, 
amorțeală și singurătate mulți 
dintre tinerii noștri.

Subscriem și noi acestor ac
tivități, fără să le considerăm 
totuși singurele posibile ci 
poate mai degrabă sugestii 
pentru apariția altora si mai 
interesante. Propunerile făcute 
de către uteeiștii de la Fabrica 
de confecții și elevii liceelor 
nr. 1 și 2 din Vaslui, de către 
tinerii de la Uzina mecanică

inclus scurt și cuprinzător în- 
tr-o singură expresie : perioa
da de pregătire.

★

în drum spre Fabrica de 
mobilă din Vaslui am căutat 
să aflu cite ceva din viața or
ganizației de aici. O informare 
prealabilă, din sursă autori
zată, este întotdeauna nece
sară. Dar stinghereala vădită 
cu care însoțitorul meu, Fili- 
pescu Gh„ locțiitorul secreta
rului comitetului orășenesc 
U.T.C., aborda subiectul dis
cuției noastre lăsa de la în
ceput să se întrevadă cam cum 
stau lucrurile acolo.

— Să vedeți, s-ar putea să 
nu-1 găsim pe secretarul 
U.T.C. A lipsit cam mult în 
ultima vreme ; este inginer, a 
fost mereu plecat prin dele

Credem că în cazul de față 
orice alt comentariu ar fi de 
prisos. „Perioada de pregătire” 
îi prinsese pe organizatori to- 
tal...nepregătiți.

Sau un alt exemplu, mai 
elocvent. I.a sediul Comitetu
lui U.T.C. al Liceului „Mihail 
Kogălniceanu” din Vaslui e 
mare animație. Se află acolo 
majoritatea membrilor comi
tetului în frunte cu locțiitorul 
dc secretar. Mobilul întîlnirii 
aveam să-l aflu imediat cînd 
și-au făcut apariția Viorel 
Gîndu, secretar al comitetului 
orășenesc U.T.C., și Miluță 
Moga, șeful comisiei licee și 
școli generale din cadrul Co
mitetului județean U.T.C. Vas
lui. Operativi, ei i-au împărțit 
la repezeală pe tineri în comi
sii de lucru. Unii pentru darea 
de seamă, alții la întocmirea

ADEVĂRURI CUNOSCUTE 
SE DOVEDESC, TOTUȘI, 

NOUTĂȚI
Pe 2ngă unele acțiuni edu

cative. dintre care am cita dez
baterile etice privind discipli
na de producție sau diferitele 
materiale de popularizare, di
fuzate prin stana de radio
amplificare. secretarul comite
tului U.T.C. de Ia Fabrica de 
r-lroeați Bârlad a ținut să 
mare bere evenunentul a.ege- 
rilor prmtr-o interesantă *â 
.-.ștructivă dezbatere apăruta 

in ziarul urinei. ceea ce a adus 
și mai mult in centrul aten
ției o acțiune care polarizase 
deja interesul. Participarea e- 
ievilor Lăcechzi nr. 1 și a Li
ceului pedagog-x din aceiași 
oraș la viața de organizație 
s-a concretizat prin zecile de 
propuneri. rod al unor preo
cupări colective, dintre care 
multe iși vor găsi, credem, in- 
•.elegerea necesară prm trans
formarea lor dă» proiecte In 
realizări. Notăm cu satisfacție 
citeva dintre ele : constituirea 
unei societăți științifice a ele
vilor, înființarea unor cercuri 
pe aptitudini, realizarea unui

Nicolina și Grupul școlar co
mercial din Iași au arătat că 
programul de activitate tre
buie să reflecte temperamen
tul fiecărui utecist, să reu
nească specificul și tradițiile 
fiecărei organizații în parte 
pentru ca resursele și inițiati
vele tinerești să poată fi valo
rificate iar programul să aibă 
cc adevărat viabilitate. Este 
un lucru care nu se stabilește 
doar in adunarea de alegeri, 
ci cu multă vreme înainte, de 
experiența trăită de fiecare 

.ganizație în felul ei, unic, 
din consultarea atentă și rit
mică a părerilor tuturor mem- 
erilor ei. realizindu-se astfel 
acea perioadă de fructificare 
maximă a tuturor posibilități
lor, de extindere a eforturilor 
la capacitatea lor de cea mai 
mare cuprindere și închegîn- 
du-se acea etapă de ridicare 
a întregii activități pe o treap
tă calitativ superioară — totul

gații, s-a căsătorit de curînd, 
a avut unele probleme perso
nale...

Și explicațiile de această na
tură au continuat, deși eu nu 
aveam de gind să întocmesc 
fișa personală a inginerului 
Ionașcu. Cu toate acestea l-am 
găsit destul de repede. Tocmai 
se pregătea de plecare.

Am intrat direct în subiect: 
alegerile. Prea multe amă
nunte nu am putut afla. Con
semnăm totuși cîteva, poate 
mai semnificative. Adunările 
nu fuseseră încă planificate. 
Cît privește modul lor de des
fășurare, secretarul nu cunoș
tea amănunte. N-a participat 
la instruire. Să mă mai fi în
trebat în ce măsură au aflat 
tinerii de drepturile pe care 
le au în alegerile acestea ? 
Inutil ! Am vrut să încerc to
tuși un sondaj, dar inginerul 
Ionașcu m-a scutit și de acest 
efort:

— Nu are nici un rost. Nici 
eu nu sînt convins că toți cu
nosc noua formă de organi
zare.

proiectului de activități, iar 
casierul să alcătuiască planul 
de venituri și cheltuieli.

Deși exista o primă formă 
a materialului, treburile nu au 
mers chiar așa de ușor cum 
se credea. Au fost discuții, u- 
nele contradictorii chiar; pe 
de o parte punctul de vedere 
al elevilor, de cealaltă, obser
vațiile tovarășilor de la comi
tet. Dar, cum un proverb spu
ne : totul e bine cînd se ter
mină cu bine, și cum nepotri
virile vizau mai mult forma 
și nu conținutul, după mai bine 
de trei ore materialele puteau 
să-și urmeze calea firească, iar 
eu mă pregăteam să-i felicit 
pe activiști chiar și pentru a- 
jutorul acesta destul de sub
țire.

Profitând de o mică pauză, 
am vrut însă să aflu părerea 
tinerilor asupra conținutului 
critic al dării de seamă, des
pre problematica proiectului 
programului de activități și ce 
propuneri cred că vor mai pri
mi pînă la conferință. în loe 
de răspuns, mi-au aruncat o

privire mirată, care, la în* 
ceput, m-a pus în încurcătură» 
Cineva a rupt însă tăcerea l

— Nu cred că pină Ia con
ferință să se mai poată face 
ceva. Abia dacă vom reuși să 
batem materialele la mașină.

_ . ? ? ?
Nedumerirea mi-a fost re

pede risipită. A doua zi urma 
să aibă loc conferința pe școa
lă și la ora 17 se mai lucra 
încă la materiale (?). Și pentru 
că eram între noi, tinerii au 
îndrăznit să-mi povestească 
„odiseea” lor.

Totul începuse cu vreo 4 zile 
în urmă cînd tovarășii Gîndu 
și Filipescu veniseră să aprobe 
darea de seamă. Au văzut-o, 
au citit-o și concluzia a fost : 
trebuie refăcută. A doua zi to
tul era gata, conform indica
țiilor. Cum școala este însă 
aproape de sediul comitetului 
U.T.C. de data aceasta au ve
nit reprezentanți ai județului. 
Au văzut-o, au citit-o și din 
nou același verdict: se va re
face. De 1 alte capete, alte pă
reri. Fiecare cu personalitatea 
sa. A treia zi a trecut din nou 
tov. Gîndu, însoțit acum și de 
tov. Moga. Cum observațiile 
anterioare nu apăreau.- negru 
pe alb, și această a patra for* 
mă trebuia refăcută !

Exemplele sînt, așadar, în
căpățînate. Cu sau fără voia 
celor în cauză, ele dovedesc 
că, într-adevăr, ceea ce numim 
de obicei „perioadă de pregă
tire” a unei adunări de alegeri 
capătă mai multe înfățișări 
datorită celor ce o interpre
tează. Nimic de zis, primul 
interlocutor a fixat într-o ade
vărată definiție caracteristicile 
pe care trebuie să le includă 
noțiunea. Și la prima vedere 
pare aproape un paradox să 
amintești lucruri pe care le 
recunoaște toată lumea, cu 
pretenția de noutăți. Pentru 
că cei cu care am stat de vorbă 
au susținut și ei, cu toții, pe 
bună dreptate. conwtesitatea 
acestei perioade, prSjmzimea 
organizării ei, necesitatea de 
a presăra de-a lungul ei acti
vitățile cele mai susținute, 
dezbaterile cele mai vii și 
preocupările întregului colec
tiv, care să anunțe. în ansam
blul lor, momentul atît de 
semnificativ al alegerilor. 
Practica însă arată uneori că 
aceeași perioadă este redusă 
la simpla întocmire a docu
mentelor și atît, este depășită 
în grabă și superficial, con
fundată pe alocuri chiar nu
mai cu instalarea în prezidiul 
adunării a activistului și sără
cită astfel de toate sensurile 
adinei pe care ar trebui să le 
includă. Iar dacă reamintirea 
unor adevăruri neglijate sau 
uitate în practica muncii noas
tre este cît de cît utilă pen
tru memoria unor organiza
tori, ea trebuie făcută.

ION MIHIȚ

• NU VĂ CONVINE — 
PLECAȚI ACASĂ!

întrebare : Cum se face la dumneavoastră 
trecerea de la o categorie de încadrare ta
rifară la alta ?

Răspuns : Numai după ce tinerii sesizează 
organele centrale de partid $1 de stat.

întrebare : Care sint cuvintele preferate 
ale maistrului cînd ii aduceți ceva la cu
noștință 7

Răspuns : Dacă nu-ți convine, ia-țl jeto
nul și pleacă acasă !

întrebare : De la ce a pornit una din ul
timele dumneavoastră discuții eu maistrul ți 
cu inginerul ?

Răspuns : De la un lucru simplu. Lucram 
în acord si. intr-o lună, muncind toarte 
bine, am depășit planul, Împreună cu bri
gada de tineri pe care • conduc, eu IC la 
sută.

întrebare : Și ce-1 rău în asta ?
Răspuns : Nimic. Numai că maistrul știe 

una și bună — oricît ai lucra, nu ai voie să 
decontezi decit 30 Ia sută depășire, ca aă 
cadă bine la scriptologie.

întrebare : Ce-a urmat ?
Răspuns : Maistrul si incinerai s-au stră

duit să mă intimideze, să mă amenințe chiar, 
pentru ca, în cele din urmă, să treacă to 
compătimiri : „Măi, Mitică, măi băiatule, 
ce-ai zice tu dacă iți facem noi un pustiu 
de bine și te mutăm în alt loe de muncă Ț 
Nu vrei. Vezi cit de nerecunoscător ești T 
Te-am ridicat intr-o categorie superioară de 
salarizare, te-am făcut șef de brigadă și a- 
cum faci pe nebunul". . . ,

(N. R.: dialogul a fost reprodus după scri
soarea sudorului Dumitru Nițu. secția 200 
CM — U.C.M.M.A. Bocșa).

Rubrică realizată de I. BODEA 
(după scrisorile cores pondenților noștri 

voluntari)

cotidian ABC
REVELION 1969

PĂRTINITĂ TEA - 
dimensiune spirituală 

a întregului popor
(Urmare din pag. I)

morale și psihologice sumate 
de-a lungul veacurilor Th sub
conștientul și concepția de viață, 
de un admirabil echilibru și se
ninătate a poporului român, și 
a naționalităților care și-au le
gat destinul istoric de echitate 
națională și dreptate socială, de 
lupta și aspirațiile poporului 
nostru, o concepție cu adevărat 
umanistă, științifică.

Poate că sociologii, disecînd 
în mod științific fenomenele so
ciale actuale, vor descoperi ra
porturi inedite, mutații psiholo
gice masive, salturi calitative 
spectaculoase, cum și unele ma- 
j^festări ale spiritului rutinier și

ale inerției. Dar e sigur ca vor 
descoperi mai ales acel aliaj de 
care sîntem toți conștienți, pe 
care îl simțim nemijlocit, afec
tiv, ca atare, și care este încre
derea în idealurile socialismului, 
în justețea drumului ales pentru 
a înfăptui aceste idealuri.

Triumful ideologiei mandst- 
leniniste din țara noastră nu în
seamnă doar adeziune ideolo
gică a poporului la politica par
tidului ci și o totală mobilizare 
psihologică și intelectuală pen
tru înfăptuirea acestei politici. 
Recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
abordînd problemele structurii 
societății noastre în stadiul actu
al, a căutat și a găsit acele for

me organizatorice care să stimu
leze și să favorizeze dezvoltarea 
în forme superioare a unității 
moral-politice a poporului. Ele 
sînt legate, în structura generală 
a societății noastre, de măsurile 
de creștere a eficienței econo
mice, de o mai justă retribuție 
a celor ce muncesc, în raport cu 
cantitatea și calitatea muncii, 
de o perfecționare de ansamblu 
a mecanismului social, de for
mare a unei perspective de dez
voltare, economică, politică și 
socială, bazată pe analiza pro
fund științifică a raporturilor 
dintre aspirații, necesități și pot 
sibilități.

Partinitatea, recunoașterea de 
către popor a propriei sale po
litici în politica partidului este, 
atunci cînd esența și spiritul 
marxismului sînt respectate, un 
proces obiectiv. Dar acest proces 
obiectiv care a avut loc în socie
tatea noastră consfințește ade
vărul marxismului că numai par
tidul are posibilitatea să mobili
zeze și să organizeze în
tregul potențial al națiunii, 
să evite pulverizarea efortu
rilor și risipa de energie socială, 
să îndrume consecvent întreaga 
activitate a societății spre obiec
tive majore și precise. De aceea, 
legătura partidului cu întregul 
popor este o condiție primordi
ală a adeziunii maselor la poli
tica sa, avută în vedere și de 
Lenin care a afirmat explicit 
că : „Abia o dată cu socialismul 
va începe pe toate tărîmurile 
vieții sociale și personale un 
progres rapid, adevărat, cu ca
racter real de masă, cu partici
parea majorității populației, și 
apoi a întregii populații".

Iată de ce, partinitatea ca di
mensiune spirituală a întregu
lui popor este rezultatul și con
diția aplicării cu consecvență 
de către partid, în politica sa, a 
esenței și spiritului învățăturii 
marxiste.

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET

E încă toamnă, calendarele rețin încă suficiente file de meditație pînă la gongul sfîrșitului 
de an. Organizatorii tradiționalelor sărbători, însă, finalizînd susținute eforturi prealabile, lan
sează de pe acam invitațiile pentru noaptea albă dintre cei doi ani. Iată, în mare, „cartea 
de vizită" a două principale forări organizata rice.

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM

La „startul" ultimei zile din acest an, A- 
genția O.N.T.-București pune la dispoziție 
5 500 de locuri, tot atitea „piste", care mai 
de care mai tentante. în urcușul imaculat 
al primei zile — 1969. Pe lingă obișnuitele 
localități — orașe și cabane — de pe Valea 
Prahovei și Oltului (cunoscute, îndeobște, 
fiecăruia), puncte noi, de mare atractivitate, 
vor concentra o bună parte din bucuria eve
nimentului. Amintim cîteva : Piatra Neamț. 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Tulcea, Mă
năstirea Agapia.

Se extinde, de asemenea, durata excursiei
— între două zile și jumătate și cinci zile
— ceea ce conferă evenimentului un pro
nunțat caracter turistic. S-au luat măsuri și 
pentru asigurarea unor condiții sporite de 
confort. Totodată, se va realiza și o diver
sificare a meniurilor, după specificul fiecărei 
localități. Orchestre dintre cele mai bune 
vor tonifica veselia. Totul, la un preț ce 
variază între 300 și 500 lei, în care sînt 
cluse toate serviciile călătoriei.

Tot pentru revelion, O.N.T. vine în 
tîmpinarea doritorilor cu numeroase 
cursii în străinătate.

Pentru tinerii bucureșteni s-au contractat 
deja peste 700 de locuri la : Pîrîul Rece, ca
banele Arpaș, Bîlea-Cascadă și Rodbav din 
Făgăraș, Cheia, Predeal și Timișul de Sus. 
Marea majoritate a excursiilor au durata de 
5 zile (numai la cabana Rodbav va fi de 3 
zile). Prețurile sînt sensibil mai accesibile 
față de alte oferte. Pentru studenți, un pro
cent de 30 la sută din costul petrecerii va fi 
suportat de U.A.S.R. Timișorenii vor pe
trece revelionul pe Semenic și Muntele Mic. 
tîrgumereșenii la Borsec, ieșenii la Putna, 
Trei Brazi, Secui, Lacul Roșu, Rarău, Cea
hlău și cabana Suhar, clujenii, craiovenii și 
gălățenii au primit invitații spre locuri la 
fel de pitorești.

Comisiilor de turism din cadrul comitete
lor județene municipale și orășenești ale 
U.T.C. le rămîne, în continuare, datoria de 
a se îngriji de organizarea revelionului tine
retului pe plan local. Totodată, la B.T.T. am 
mai aflat știrea că un număr de tineri din 
cțteva țări străine își vor petrece revelio
nul în mijlocul tinerțlor români, urmînd ca 
reprezentanți ai tineretului nostru să săr
bătorească acest eveniment în străinătate.

I. ANDREIȚÂ

Serviciul
păsărilor

Pagubele cauzate agricul
turii de insecte și rozătoare 
sînt uneori impresionante. 
Din fericire există nenumă
rate păsări care, prin distru
gerea acestora, vin în spriji
nul omului.

— Un aușel distruge în- 
tr-un an 8—10 milioane de 
insecte mici; un scorțar a- 
duce în cuib puilor insecte 
de aproape 400 de ori pe zi. 
Se apreciază că numărul 
ouălelor de insecte pe care 
le mănîncă un pițigoi în 
timpul unei veri se ridică la 
200 000 000 ; un huhurez 
distruge într-un an peste 
2 000 de rozătoare, iar o cu
cuvea 1400 de șoareci de 
cîmp ; un ciuf de baltă nimi
cește aproximativ 1 000 de 
șoareci într-o vară.

— Printre păsările direct 
folositoare agriculturii se 
mai numără rîndunica și lăs
tunul, grangurul, pupăza și 
ciocîrlia, sfrînciogul, vîntu- 
relul mic sau șoimul pitic 
care se hrănesc cu insecte, 
șoareci și semințe de buru
ieni.

Maestrul O. Han în atelierul de lucru
Foto: NICOLAE CRISTOVEANU

LONGEVITATE
Sofii Leonard King, 

Sinton (Texas), numără nu 
mai puțin de 75 de ani de 
căsnicie. Cei 12 copii ai lor, 
împreună cu nepoții și stră
nepoții, sînt în viață, consti
tuind cinci) generații.

ȘANSA DE POLIȚIST
In ziua de 5 mai 1932, pe 

cînd urmărea un. pușcăriaș 
evadat, un glonte a străbătut 
parbrizul de Ia automobilul 
polițistului Joseph Casey. 
Glontele s-a oprit în dinții 
polițistului și, din cauza șo
cului, s-a turtit. In afară de 
citeva zgîrieturî superficiale, 
Casey a scăpat neatins.

ORIGINEA MAIONEZE!
Explicațiile etimologice ale 

acestui cuvînt sînt două: 
după unii ar fi o derivație 

• din „bayonnaise", deoarece 
sosul ar fi fost folosit pen
tru prima oară în orașul 
Bayonne, din Franța; după 
alții ar 
rare a 
nnaise", 
spaniol 
(Ins. Baleare) 
chiar lui Richelieu acest sos, 
pe care Marele Cardinal l-a 
introdus apoi la Paris.

fi vorba de o alte- 
cuvintului „maho- 
fiindcă un birtaș 
din Port Mahon 

ar fi servit

ABC



SClNTEIA TINERETULUI Pag. 5

ECHIPA

TELEGRAMĂ
Generalul-maior, Yakubu Gowon, șeful guvernului militar 

federal și comandant suprem al Forțelor Armate ale Republicii 
Federale Nigeria a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
o telegramă în care se spune :

Doresc să confirm cu mulțumiri primirea telegramei dv. de 
felicitare adresată mie și poporului Republicii Federale Nigeria 
cu ocazia fericită a celei de-a 8-a aniversări a independenței 
noastre. Adresez cele mai bune urări și sincere salutări poporu
lui României.

PLECAREA TOVARĂȘULUI
ALVARO CUNHAL,

• DUMINICĂ NOAPTEA 
a plecat la. Belgrad tovarășul 
Petre Blajovici, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul muncii, 
care, la invitația președintelui 
Vecei Executive a Republicii 
Socialiste Serbia, Giurița Ioikici, 
va face o vizită de prietenie în 
R.F.S. Iugoslavia.

La plecare, în Gara de Nord, 
au fost de față Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai conducerii 
Ministerului Muncii și funcțio
nari superiori din acest minister, 
precum și Iakșa 
sadorul R.S.F. 
București.

Petrici, amba- 
Iugoslavia la

★

SECRETAR GENERAL AL P. C PORTUGHEZ
Luni dimineața a părăsit 

Capitala tovarășul Alvaro 
Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de tovarășii Chivu

Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de ac-( 
tiviști de partid.

(Agerpres)

Luni tovarășul __ _. ,___
a sosit la Belgrad. In aceeași zi, 
el a avut o convorbire cu pre
ședintele Consiliului Federal ăl 
Muncii, Anton Polainer. Convor
birea s-a desfășurat intr-o atmos
feră cordială, tovărășească.

Seara, președintele Vecei Exe
cutive al R. S. Serbia, Djurița 
Ioikici, a oferit o masă în cinstea 
oaspetelui.

Petre Blajovici

• DELEGAȚIA PARTIDULUI A
COMUNIST DIN JAPONIA, v 
condusă de tovarășul Satomi Ha- 
kamada, membru al Prezidiului și A 
al Secretariatului C.C. al P.C.J., 
care se află în țara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R., a vizitat A 
Muzeul Doftana, I.A.S. Prejmerși 
obiective turistice din județul 
Brașov. De asemenea, membrii 
delegației s-au întâlnit cu tovară
șul loan Mărcuș, membru al C.C. * KT T T T7 T 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al @ |_^ 1 rS |
Consiliului popular al județului 
Brașov, care a vorbit oaspeților 
despre preocupările actuale ale A I
organelor de partid și de stat din C-/A. A4.Ă A.
județ.

• MINISTRUL industriei chi-
mice din R. D. Germană, Guntei "X/T XȚ TI T AT Ă 
Wyscofski, care, împreună cu un xVLkJJLN U JL XX JL> XX 
grup de specialiști a făcut o vizi
tă în țara noastră, a părăsit luni A 
Capitala. * — —. -— —

• LUNI LA AMIAZĂ, s-a îna
poiat în Capitală, venind de la 
Roma, prof. dr. docent David Da- y
videscu, vicepreședinte al Consi-^ A QT7 A R A T A 
liului Superior al Agriculturii,^ XxOXJ/xxXvxx l_>xx 
care a participat la sesiunea Con
siliului Organizației Națiunilor U- A 
nite pentru alimentație și agricul-™ 
tură (F.A.O.), la cea de a 16-a se
siune a Comisiei europene pen-A 
tru agricultură, precum și la cea^ 
de a 6-a Conferință regională 
F.A.O. pentru Europa.

• CONDUCEREA ANSAM
BLULUI folcloric național din A 
Republica Arabă Unită a făcut. Q 
luni dimineața o vizită la Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, unde a fost primită de A 
Ion Moraru, vicepreședinte al w

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

A SOSIT

Cei doi mari „Bobbu" ai Angliei; Bobby Charlton și Bobby Moore
Foto : C. CONSTANTIN ’

BUCUREȘTI

Sub flăcările blitz-urilor
C.S.C.A.

Manifestări consacrate celei de-a 51a Decorări ale unor lucrători
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie 
VIZITELE DELEGAȚIEI SOVIETICE

din cooperația meșteșugărească

Delegația Asociației de prie
tenie sovieto-română, con
dusă de S. M. Butusov, mi
nistrul gospodăriei comunale a 
R.S.F.S.R., care la invitația 
Corțgiljului general A.R.L.U.S. 
păIW" ’ 
garnzat 
prilejul aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie, a vizitat în cursul zilei 
de luni municipiul Cluj. Oas
peții au poposit la Muzeul et
nografic al Transilvaniei, au 
vizitat complexele de locuințe 
din noul cartier Gheorghieni, 
diferite monumente arhitecto-

|pă la manifestările or
ie în țara noastră, cu

nice și grădina botanică. Sea
ra, la Casa de cultura a stu
denților, a avut loc o adunare 
festivă consacrată aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Despre semnifica
ția acestui eveniment au vor
bit Roman Morar, secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., și S. M. Butusov, șeful 
delegației sovietice. Un grup 
de artiști de la teatrele dra
matice și muzicale din locali
tate a susținut un reușit pro
gram artistic.

Pentru merite deosebite în or
ganizarea și dezvoltarea activi
tății culturale de masă în coo
perația meșteșugărească, Consi
liul de Stat al Republicii Socia
liste România a conferit, prin- 
tr-un decret, ordinul și medalia 
„Meritul Cultural" unui număr 
de 46 de lucrători din coopera
ția meșteșugărească.

Luni dimineața, la sediul 
U.C.E.C.O.M. din Capitală, to
varășul Ion Cosma, membru al 
Consiliului de Stat, a înmînat, 
într-un cadru festiv, înaltele 
distincții. în numele Consiliului

de Stat și din împuternicirea 
C.C. al P.C.R. și guvernului Re
publicii Socialiste România, el a 
felicitat pe cei decorați, urîn- w 
du-le noi succese în activitatea 
de viitor. A

In numele celor distinși, tov. w 
Eugen Tomescu, director în 
U.C.E.C.O.M., a mulțumit căldu- a 
ros conducerii de partid și de V 
stat pentru această înaltă apre
ciere acordată mișcării cultu- 
rale de masă ce se desfășoară 9 
în cadrul cooperativelor mește
șugărești.

(Agerpres)

Delegația Comitetului sovietic 

pentru apărarea păcii a părăsit Capitala

(Agerpres)

• BUCUREȘTI

La clubul întreprinderii „Tînă- 
ra Garda“ din Capitală a avut 
loc luni după-amiază o adunare 
festivă consacrată celei de a 51-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. La adu
nare au participat cadre din con
ducerea întreprinderii, numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Despre importanța și semnifica
ția istorică a mărețului eveniment 
au vorbit George Bodea, directo
rul întreprinderii „Tînăra Gardă" 
și I.( S. llin, ministrul consilier al 
An^asadei Uniunii Sovietice la 
București.

în continuare a fost pr 
un spectacol susținut de 
amatori din întreprindere.

irezentat 
s artiști

• CRAIOVA

Uzina 
unelte

Luni după-amiază, la 
constructoare de mașini și 
agricole „7 Noiembrie" din Craio
va a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 51-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Au participat 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din uzină, precum și reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice Ia București.

Despre semnificația mărețului 
eveniment și despre succesele ob
ținute de poporul sovietic în fău
rirea noii societăți au vorbit Ion 
Vîrjan, secretarul Comitetului de 
partid al uzinei craiovene și Ivan 
An dree viei Kapranov, prim-secre- 
tar al Ambasadei sovietice Ia 
București. în încheiere, membrii 
ansamblului artistic „Nicolae Băl-

cescu" și orchestra Filarmonicii 
„Oltenia" au prezentat un concert 
coral-simfonic.

• CONSTANTA
în cadrul manifestărilor pu

blice, consacrate celei de a 51-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, Casa 
prieteniei româno-sovietice din 
Constanța a organizat ieri sim
pozionul — „Impresii de călă
torie din U.R.S.S.", la care au 
vorbit lectorul universitar Ion 
Bădica și regizorul Ion Maxi
milian. în zilele anterioare au mai 
fost organizate expuneri pe te
mele „Poezia Revoluției", „Cine
matografia sovietică", „Progra
mul spațial sovietic" și altele.

• ORADEA
Colectivul Filarmonicii de 

stat din Oradea a prezentat luni 
seară un festival „Ceaikovski", 
consacrat celei de a 51-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Programul 
a cuprins Concertul pentru vi
oară și orchestră în Si Major și 
Simfonia a Vl-a „Patetica-. La 
pupitru a apărut dirijorul oră- 
dean Ervin Acel, avînd ca solist 
pe violonistul Ladislau Kiss.

• BRĂILA
La Casa prieteniei româno- 

sovietice din Brăila a fost orga
nizată, luni o seară cinemato
grafica consacrată apropiatei 
sărbători a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Cu acest 
prilej au fost prezentate filmele 
documentare „I<enm în Samara" 
„Neva-Nipru" și „în lumea ex
traordinară a mișcării".

Delegația Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii, care la in
vitația Comitetului național pen
tru apărarea păcii a făcut o vizită 
în țara noastră, a părăsit Capita
la, îndreptîndu-se spre patrie 
Din delegație au făcut parte V. V 
Kovanov, vicepreședinte al Aca
demiei de Științe Medicale, mem
bru al prezidiului Comitetului 
sovietic pentru apărarea păcii și 
Petre Krusceniuk, scriitor, secre
tar responsabil al Comitetului 
pentru apărarea păcii din R. S. S. 
Moldovenească.

în timpul șederii în țara noa
stră, oaspeții sovietici au vizitat 
obiective economice și social-cul- 
turale din județele Argeș, Sibiu 
Cluj, Mureș, Brașov, Prahova

din municipiul București și au a- A 
vut convorbiri cu membri ai co- V 
mitetului de luptă pentru pace din 
județele vizitate. Delegația a fost 
primită la Comitetul național pen- W 
tru apărarea păcii, unde a avut 
convorbiri cu prof. Tudor Iones- g». 
cu, președintele comitetului, San- “ 
da Rangheț și Ion Cîrje, secretari.

(Agerpres) ®

La orele 20.05 a aterizat pe 
aeroportul Băneasa un „Cara- 
velle» al companiei „Austrian 
Airlines' care avea la bord 

@ echipa de fotbal a Angliei, 
campioană mondială. Au venit 
să-i întâmpine pe campionii lu- 

A mii, în frunte cu Bobby Charl- 
w ton, Bobby Moore, Banks, Ball 

și ceilalți fotbaliști de 24 de 
• carate, sute de tineri bucureș- 

teni, iubitori ai fotbalului, fă- 
cîndu-le încă de la coborîrea 
din avion o caldă manifestare 
de simpatie și prețuire.

Din partea Federației Româ
ne de Fotbal au fost salutați de 
tovarășul MIRCEA ANGE- 
LESCU, vicepreședinte, și ION 
ȘICLOVAN, secretar general 
al federației. Au fost prezenți 
Ia sosire membri ai Ambasadei 
engleze la București. în frunte 
cu Dl. MARTIN REID, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Angliei 
la București, precum și zeci de 
ziariști români, radio si fotore
porteri, cronicari ai televiziunii. 
Din delegația engleză destul de 
numeroasă, fac parte Dl. A. 
STEPHEN, președintele Fede
rației engleze de fotbal — con
ducătorul delegației, Dl. D. 
FOLLOWS, secretarul federa
ției, 12 ziariști și bineînțeles, 
magul echipei campioane, Sir 
ALF RAMSEY, împreună cu 
nu mai puțin celebrii lui elevi.

După protocolul si formalită
țile de rigș^re, atmosfera s-a 
încălzit repede, și primii care-și 
fac apariția în holul aerogării, 
Bobby Charlton, Ball și Banks,

sînt asaltați de către ziariști 
cu întrebările.

Indiscutabil, 
citanților, era 
unu, Bobby 
cam absent și ,__  . _
rat — dacă privirea lui răvă
șită nu însemna și oboseala 
drumului — răspundea scurt, 
patetic și, spre regretul celor 
care puneau întrebări, cam 
evaziv. Desigur, referința soli
citărilor erau părerile despre 
meciul de miercuri în compa
nia echipei României.

— Nu cunosc fotbalul româ
nesc, n-am avut prilejul să 
întîlnesc echipe din țara dv., 
prin uftnare n-aș putea să ex
prim o părere autorizată. To
tuși, cred, consider că va fi un 
meci mare pentru spectatorii 
români. In ce ne privește, vă 
asigur că echipa deplasată, 
chiar dacă nu-i are pe toți 
componenții care au cucerit 
Cupa mondială, este tot atît de 
puternică, de valoroasă. Cei 
care-i înlocuiesc pe Jakie 
Charlton, pe Stiles. Greaves 
sînt tineri, dar la fel de buni 
ca și „veteranii". în plus, ei 
sînt animați și de dorința afir
mării și consacrării. Ceea ce 
nu-i deloc puțin. O să-i vedeți.

Tizul lui Bobby Charlton, 
Bobby Moore, se dovedește și 
mai greu abordabil pentru in
terviu. Pare preocupat de ceva 
deși ne simte că-i sîntem me
reu în urmă. Totuși n-are ce 
face. Ne cere un răgaz ca să-și 
așeze cu grijă costumul de gală

obiectivul soli- 
vedeta numărul 
Charlton. Calm, 
puțin îngîndu-

pus pe un umeraș și închis în- 
tr-un plic de plastic albastru.

— Un pronostic ?
Răspunsul vine prompt, scurt 

și răspicat :
— Anglia.
Nu cunoaște fotbalul și fotba

liștii noștri, dar a auzit și a 
citit despre ei lucruri bune, 
care-i stîrnesc și mai mult in
teresul pentru partida de 
miercuri.

— Veți participa — evident 
ca jucător — la C.M. din Mexic 
în 1970 ?

— Aș dori. Și sper. Dar pînă 
atunci mai sînt doi ani. Iar doi 
ani pentru un fotbalist...

în schimb, cu Sir Alf Ram
sey avem un dialog în cunoștin
ță de cauză. E și normal, de 
vreme ce are misiunea să con
tureze o tactică de joc în func
ție de adversar :

— In echipa pe care o antre
nez o să aveți ocazia să vedeți 
și cîțiva tineri, mai puțin cu- 
noscuți, dar pe care vrem să-i 
rodăm — și această partidă ne

oferă un bun prilej — pentru 
viitoarea ediție a C.M.. tineri 
în care-mi pun mari speranțe. 
Cît privește întîlnirea între 
fotbalul românesc și cel insular, 
noi o privim cu foarte mare 
atenție si interes. Eu am avut 
ocazia să vizionez filmul me
ciului România-Cehoslovacia 
și am fost impresionat de nive
lul de joc al echipei dv. Știu că 
pe teren propriu românii sînt 
capabili de orice performanță.

Minutele rezervate primei 
confruntări cu presa — și evi
dent cu amatorii de autografe 
(eram gălăgioși și necontrolați 
în manifestări!) s-au scurs cu 
mare repeziciune. Nu ne mai 
rămîne decît să oferim cititori
lor lotul fotbaliștilor englezi 
deplasați la București, întrucît 
asupra echipei care va începe 
meciul miercuri. Sir Alf Ram
sey se va decide mîine. Deci: 
lotul echipei cuprinde pe Banks, 
Wirght, Newton, Mullery, 
Labonne, Moore, Ball, Hunt, 
B. Charlton, Hurst, Peters, 
Best, McNab, Bell, Thompson.

Fotbaliștii englezi se vor an
trena astăzi după-amiază de la 
ora 15 pe stadionul „23 Au
gust",

VASILE CABULEA

O PREZENȚĂ
(Urmare 

din pag. I)

cînd m-aș hrăni 
urzici.

• •••••
(Urmare din pag I)

tenta unei compartimentări 
raționale, de creare. în interi
orul unității, unei structuri co
respunzătoare în măsură să 
asigure premisele adincirii 
specializării cadrelor, opera
tivității în finalizarea studiilor 
și analizelor economice Pînă 
nu demult. Combinatul din 
Reșița purta amprenta unei 
structuri funcționale impuse 
de dimensiunile, înzestrarea 
tehnică și gradul de speciali
zare devenite improprii In 
condițiile integrării activității 
productive, sub forma combi
natului metalurgic, sectorul si
derurgic forma — sub aspectul 
conducerii și coordonării acti
vității economice — un orga
nism comun cu atelierele de 
reparații, construcții de ma
șini, turnătoria de oțel pentru 
diverse piese etc. Aceasta du
cea. invariabil la o coordonare 
greoaie, de multe ori avînd o 
eficiență scăzută, la realizarea 
unui grad de tehnicitate mic și 
dereglarea activității în secto
rul turnătoriei de oțel pentru 
piese. De aceea, în ideea asigu
rării unui nivel ridicat de teh
nicitate și specializare, a cre
ării premiselor desfășurării 
ritmice a fabricației în fiecare 
sector de activitate, s-a trecut 
după cum este cunoscut, la o 
nouă structură a combinatului 
metalurgic — corespunzătoare 
sarcinilor curente și de per
spectivă ce revin siderurgiei 
din țara noastră. Deși separa
rea activității siderurgice de 
sectorul construcțiilor de ma- 
jir.i a precedat în timp de

clanșarea acțiunii de organi
zare pe baze științifice a pro
ducției în fiecare unitate, ea 
prezintă o deosebită impor
tanță pe linia stabilirii de noi 
compartimente în cadrul com
binatului siderurgic. Aceasta 
a deschis, totodată, cîmp liber 
specializării fabricației, însu
șirii, la un nivel de tehnicitate 
superior, a unor noi mărci de 
oțeluri și profile de laminate 
(în ultimii ani, de pildă, C.S.R. 
a asimilat peste 20 mărci de 
oțeluri aliate).

— Ridicarea gradului de 
specializare a producției, asi
gurarea unui nivel de tehni
citate corespunzător exigențe
lor beneficiarilor depind însă 
de existenta unui puternic 
compartiment de concepție...

— Tocmai de aceea, prin- 
tr-un studiu intitulat „Organi
zarea activității de concepție 
la C.S.R.“, am stabilit coordo
natele unei noi forme de 
funcționare a serviciului de 
proiectare, concentrînd întrea
ga activitate de concepție ce 
concură la pregătirea fabrica
ției. Așa, de exemplu, dacă în 
vechea compartimentare direc
torul tehnic trebuia să coordo
neze toate serviciile de concep
ție, grupele de proiectare, în 
plus și dispersate organiza
toric, în prezent, atît activita
tea de cercetare științifică, 
proiectare tehnologică (inclu
siv S.D.V.-uriie necesare), cît 
și construcțiile metalice și 
electrice, laboratoarele meta- 
lografic și chimic sînt conduse 
de către un inginer șef. Acesta 
asigură coordonarea mai pre
cisă a respectivelor domenii de

„FESTIVALUL 

FILMULUI

Și 
cu

Zilele trecute am 
citit ultimul volum 
al Iui Ion Pas, inti
tulat „Prezențe", vo
lum ce adună cele 
mai reprezentative 
mărturii în epocă a 
acestui scriitor ce nu 
se bucură de recla
ma zgomotoasă a al
tora și am parcurs-o 
cu înfrigurare pentru 
că ea sfrînge laolaltă 
in mai mult de 400 
de pagini imaginile 
zguduitoare ale unei 
lumi îngropate defi
nitiv, scurte studii 
și portrete de o ine
stimabilă valoare.

SOVIETIC"
Luni dimineața, membrii dele 

gației de cineaști sovietici, aflați 
în țara noastră cu prilejul Festi
valului filmului sovietic, s-au în
tâlnit cu cineaști, critici și cro
nicari de film din Capitală.

Regizorii Tatiana Lioznova, A- 
leksandr Zarhi și Hia Frez au dis
cutat cu cineaștii și ziariștii ro
mâni despre problemele actuale 
ale creației și producției de fil
me în U.R-S.S.

★
Comitetul de Stat pentru 

tură și Artă a oferit, luni la amia 
ză. un cocteil în cinstea delega
ției de cineaști sovietici.

(Agerpres)• •••••
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Zi obișnuită de toamnă pe bulevardul Leontin Sălăjan din Capitală.
Foto: SORIN DAN

activitate, stabilirea mai di
rectă a legăturilor dintre aceste 
compartimente și secțiile pro
ductive ale întreprinderii, pre
cum și crearea posibilităților 
de investigare a fenomenelor 
în perspectiva și în întreaga 
lor complexitate.

— Din analizele ți situațiile 
întocmite rezultă că valoarea 
indicelui de utilizare exten
sivă a mașinilor și utilajelor, 
la cea mai importantă secție a 
combinatului, oțelăria (de 90,5 
la sută), este neatinsă de nici o 
unitate similară din țară și se

combinat Deoarece ta actua
lele condiții de înzestrare teh
nică și grad de specializare 
sistemul existent de reparații 
nu mai corespundea, am înce
put prin a efectua, pe baza 
unor studii științifice, o nouă 
compartimentare a acestui sec
tor. Prin gruparea în cadrul 
secției de reparații siderurgice 
a întregii activități din dome
niul de referință, se asigură o 
coordonare unitară, concentra
rea sporită de forță de muncă 
specializată, desfășurarea rit
mică a operațiilor.

rata ciclului de reparații pro- 
priu-zis (deci instalația își pre
lungește durata de funcționare, 
prin intrarea mai rapidă a a- 
cesteia în producție) de la 10 
la 5 zile, paralel cu îmbunătă
țirea calitativă a reparațiilor. 
Noua formă de organizare 
a reparațiilor va permite, de 
asemenea, pînă la sfîrșitul a- 
nului curent, să degrăvăm sec
ția de reparații de munca a 
peste 200 de lucrători care vor 
fi folosiți în alte sectoare pro
ductive ale combinatului.

— Organizarea științifică a

INDICI SUPERIORI DE
EXPLOATARE A UTILAJELOR

înscrie, de asemenea, printre 
indicii cei mai ridicați cunos- 
cuți din ramura siderurgiei.

— Pentru a lămuri această 
chestiune este necesar să tre
cem „pragul" unui alt domeniu 
de referință și anume, acela al 
modului în care se execută re
parațiile utilajelor și mașinilor 
în cadrul combinatului. Aten
ția principală în acest sens 
ne-am întreptat-o spre oțelărie 
— secție de bază a C.S.R., ho- 
tărîtoare în menținerea ritmi
cității normale a întregii fa
bricații și unde orice mică de
fecțiune tehnică se resimte în 
întreg fluxul tehnologic din

— Centralizarea activității 
de reparații intr-o singură 
secție face posibilă, deci, con
stituirea unui nucleu de cadre 
de inaltă calificare, folosit cu 
un randament sporit, asigură 
execuția unor reparații de 
inaltă calitate ?f, in cele din 
urmă, prelungirea duratei de 
funcționare a mașinilor și in
stalațiilor.

— Fără îndoială că da. De 
aceea, m-aș opri doar Ia un 
singur exemplu, destul de edi
ficator. Prin realizarea acestei 
noi compartimentări la linia 
de profile grele de Ia laminoa
re, s-a reușit să se scurteze du-

producției și a muncii, reali
zarea unei eficiente economice 
sporite impune insă și o vastă 
muncă de cercetare, o perma
nentă investigare a modifică
rilor survenite in condițiile de 
lucru din fiecare sector de 
activitate productivă.

— Este o problemă extrem 
de importantă pentru organi
zarea, în continuare, a întregii 
activități economice. Un rol 
hotărîtor l-a avut pentru (3.S.R. 
perfecționarea pregătirii pro
fesionale a cîtorva specialiști 
în cadrul Gentrului de perfec
ționare a pregătirii cadrelor 
de conducere din întreprin

deri — 6EPEGA. Lucrarea 
întocmită în acest sens, și care 
se află într-o fază de pregă
tire înaintată — vizează studi
erea amplasării și dotării teh
nice a locurilor de muncă de 
la oțelăria Siemens-Martin. Pe 
măsură ce numărul de speia- 
li.ști se va mări (în perioada 1 
octombrie — 1 decembrie a.c. 
va funcționa un curs de stu
diul muncii care va fi frecven
tat de 50 de specialiști ai com
binatului) experiența căpătată 
la oțelărie va fi extinsă și în 
celelalte secții. De asemenea 
prin înființarea laboratorului 
de fiziopsihologie industrială 
— unicul de acest fel în cadrul 
Ministerului Industriei Meta
lurgice, se vor studia o serie de 
probleme cum sînt i selectarea, 
orientarea și promovarea ca 
drelor, formarea și pregătirea 
lor, aplicarea principilor erco- 
nomiei în activitatea producti
vă etc,

ir
Combinatul siderurgic 'din 

Reșița se înscrie ca o unitate 
de bază a industriei noastre 
siderurgice. Rezultatele impor
tante obținute pînă în prezent 
în activitatea economică de 
fiecare zi confirmă întrutotul 
bunul renume de care se bucu
ră vechea cetate siderurgică.

Măsurile de organizare știi- 
țifică întreprinse în ultimul 
timp — rod al căutărilor colec
tivului de aici, sînt destinate 
sporirii eficienței întregii acti
vități economice a combinatu
lui, creînd premiselor menți
nerii Ia un nivel superior a 
ritmului producției.

M-am gindit atunci 
cîtă nedreptate se 
face cu cei ce ne-au 
hrănit în timp eu 
trupul lor spiritual 
și cum îi nedreptă
țim printr-o tăcere 
nejustificată. Mi-am 
amintit de grația 
stilistică a lui Per- 
pessicius, acest pon
tif și profet al bună
tății în literatură, 
mare scriitor igno
rat, ca și Lovinescu, 
mi-am amintit de 
toți cei ce profesea
ză arta înțelegerii 
între susceptibilită
țile poetice, patro- 
nînd gestul literar 
cu un mare surîs în
țelept. Pentru un ar-

țăgos, pentru un de
molator ca mine, 
preferința poate fi 
suspectă, dar, mărtu
risesc sincer, că i-am 
iubit pe toți poeții 
și pe toți colegii mei 
cu care am încruci
șat vreodată spada. 
Spuneam cuiva că, 
deși îl prețuiam in
finit pe marele Ar- 
ghezi, visam în secret 
să mă angajez într-o 
polemică cu el.

Despre Ion Pas se 
scrie rar, nu cu acea 
patimă ce o merită 
cei ce au zidit prin 
admirabilul lor efort 
societatea de astăzi. 
Rindurile mele sînt 
numai o modestă re
stituire.

1
bogatâ

așteptată

COOP

NOIEMBRIE

Luna preparatelor culinare
prilej de a face cunoștința cu talentul și măiestria 

bucătarilor și cofetarilor
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VIZITAȚI EXPOZIȚIILE CU PRODUSE DE BUCĂTĂRIE, 

COFETĂRIE Șl PATISERIE ORGANIZATE DE 

UNITĂȚILE COOPERAȚIEI DE CONSUM

În mod excepțional
s-a prelungit pînă la 9 NOIEMBRIE 

vînzarea cu REDUCERE DE PREȚ a unor sortimente de

CONFECȚII DE SEZON 

NU PIERDEȚI OCAZIA
Vizitați MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM
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Declarația Frontului

Național de Eliberare

Delegația
F.N.E. a sosit 

la Paris

din Vietnamul de sud
HANOI 4 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. a transmis declarația 
Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud cu privire la regle
mentarea politică a problemei 
sud-vietnameze.

După ce apreciază că încetarea 
bombardamentelor americane asu
pra R. D. Vietnam reprezintă o 
victorie însemnată a poporului din 
întregul Vietnam și a popoarelor 
iubitoare de pace din lumea în
treagă, documentul expune pe 
larg poziția F.N.E., care afirma 
că Vietnamul de sud este hotărît 
să lupte pentru obținerea dreptu
rilor sale sacre : independență, 
democrație, pace, neutralitate, 
prosperitate și reunificarea pașni
că definitivă a patriei. în conti
nuare se arată că imperialiștii a- 
mericani trebuie să pună capăt 
războiului lor de agresiune împo
triva Vietnamului, să-și retragă 
trupele și mijloacele de război 
din Vietnamul de sud, să-și li
chideze bazele militare de pe te
ritoriul sud-vietnamez. Proble
mele interne ale poporului sud- 
vietnamez trebuie să fie regle
mentate de Vietnamul de sud, în 
conformitate cu programul ’ poli
tic al F.N.E. din Vietnamul de 
sud, fără amestec din afară.

în document se arată în conti
nuare că F.N.E. din Vietnamul 
de sud, care a fost recunoscut de 
guvernele multor țări și popoare 
din lumea întreagă, este reprezen
tantul autentic al năzuințelor le
gitime ale poporului sud-vietna
mez și dispune de întreaga com
petență pentru reglementarea tu
turor problemelor privitoare la 
Vietnamul de sud.

în continuare în declarație se 
arată că în urma consultările i 
avute cu C.C. al Alianței forțelor 
naționale democratice și pașnice 
din Vietnam și a acordului deplin 
cu acesta, F.N.E. din Vietnamul 
de sud, acceptă să participe la 
ședințele la care \nr participa re
prezentanții R. D. Vietnam. 
F.N.E. din Vietnamul de sud, 
S.U.A. și administrația saigooeză. 
La aceste întîlniri, F.N\E. din 
Vietnamul de sud fi purtăto
rul de cuvint al poporului sud- 
vietnamez.

Comitetul Centra! al F.N.E. a- 
dreseaza un apel tuturor guver
nelor, tuturor organizațiilor, tu
turor democraților și oamenilor 
progresiști din lumea întreagă, in
clusiv forțelor progresiste din 
S.U.A., să sprijine poziția justă a 
Frontului Național de Eliberare.

Declarația guvernului R. P. Mongole
ULAN BATOR 4 (Agerpres). 

— Guvernul R. P. Mongole a 
dat publicității o declarație în 
care arată că eroicul popor 
vietnamez a obținut o mare vic
torie în lupta sa împotriva a- 
gresiunii americane.

Vital interesat In restabilirea 
și consolidarea păcii în Vietnam 
și pe întregul continent asiatic, 
se subliniază în declarație — 
guvernul R. P. Mongole spri
jină cu hotărire cererile juste 
ale guvernului R. D. Vietnam.

PARIS 4. — Corespondentul 
Agerpres. Al. Gheorghiu, 
transmite: Luni a sosit la 
Paris delegația Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud. condusă de 
Nguyen Thi Binh. membră a 
Comitetului Central al F.N.E. 
și vicepreședintă a Asociației 
Femeilor pentru eliberarea 
Vietnamului de sud.

Intr-o declarație făcută pre
sei pe aeroportul Bourget, 
Nguyen Thi Binh a subliniat 
că a venit la Paris pentru a 
participa la lucrările pregăti
toare ale «conferinței în patru" 
asupra Vietnamului, care se va 
deschide la 6 noiembrie în 
capitala Franței. Ea a reamin
tit cu acest prilej, declarația 
F.NL din 3 noiembrie și po
ziția FJ<X. față de soluțio
narea pașnică a problemei 
x-ietnameze. Conducătoarea de
legației Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
și-a exprimat speranța că po
ziția justă și atitudinea pozi
tivă a F.N.E. din Vietnamul 
de sud se vor bucura de apro
barea și de sprijinul ferm al 
popoarelor iubitoare de pace 
și de libertate din întreaga 
lume.

• PHENIAN 4 (Agerpres'. — 
Agenția A.C.T.C. a dat publici
tății declarația guvernului R.P.D. 
Coreene în care este exprimat 
sprijinul pentru poziția guvernu
lui R. D. Vietnam fi pentru ape
lul președintelui Ho Și Mm m 
legătură cu încetarea de către 
S.UJL a bombardamentelor ae
riene si de artilerie asupra R. D. 
Vietnam.

Ultimele discursuri ou fost rostite. Alega
torii au ascultat răbdători promisiunile cu 
care candidați! i-au răsfățat. Majestatea Sa 
Alegătorul este stăpînul atotputernic al ce
lui ce vrea sa forțeze porțile guvernării și 
de aceea a fost copleșit cu făgăduieli. Ale
gătorului nu i se pot adresa reproșuri. El 
trebuie menajat, cultivat, pentru că în fata 
urnelor decide soarta candidatului. Bine
înțeles, urmează după aceea patru ani. în 
care Majestatea Sa Alegătorul este dat ui
tării. Părerea lui nu mai are importanță. 
Doar cind obsesia urnelor devine din nou 
oposoloare, omul politic își aduce aminte 
de „stăpînul" său.

Astăzi, în America, Majestatea Sa tro
nează iarăși. Este ziua în care candidații 
tremură în fața sa, cînd reflectoarele pu
blicității sînt toate îndreptate către el. Pe 
cine va prefera capriciosul alegător ameri
can 2 Cur îi va acorda încrederea ? Insti
tuțiile care se ocupă cu un soi de ghici- 
torie politică au întreprins zeci de sondaje, 
încercind să deslușească gîndurile celor ce 
în această marți se duc la vot. Zeci de mii 
de oameni au fost întrebați — direct, bru
tal sau vag, pe ocolite, la poarta casei lor. 
îp melrou, la stații de benzină sau pe cînd 
înfulecau prînzul într-un restaurant. Milioa
nele de cuvinte s-au preschimbat în cîteva 
cifre. Gîndurile oamenilor du fost traduse 
într-o limbo rece, gravă, a procentelor. Fără 
amănunte, fără explicații. Dar sondajele 
nu reprezintă totdeauna un barometru sigur 
(sînt door două decenii de cînd un repu
blican se și vedea instalat la Casa Albă 
dar urnele i-au risipit iluziile). Pronosticurile 
de ultimă oră îl dau cîștigă’or pe Nixon. 
Deocamdată. Semnificativ, autorii multor 
investigații de opinie publică profesează 
reținere. Asistăm chiar la o stranie inver
sare de roluri : WASHINGTON POST —

sprijinitor al lui Humphrey — indică vic
torios pe... Nixon, iar WASHINGTON 
STAR — susținător a! lui Nixon — prevede 
succesul lui..*. Humphrey.

Humphrey părea cu o lună în urmă un 
învins dar în cursă, potrivit acelorași son
daje, distanța care-l separă de adversarul 
său republican s-a micșorat. Mai există și 
Wallace : șansele lui de a ajunge la Caso 
Albă sînt infime, dar el poate bloca, în 
schimb alegerea celorlalți doi candidați da-

CURSEI
câ va obfine destule voturi pentru a le răpi 
o majoritate.

FRANCE PRESSE afirmă că „valul pro
fund de nemulțumire care s-a abătut asu
pra Statelor Unite, creînd în rindul popu
lației americane o dorință vie de «schimba
re», ar trebui, în mod normal, să-l aducă 
marii pe candidatul republican Richard 
Nixon la Casa Albă". Dar mai există și 
„miracole" iar pe un asemenea miracol 
mizează Humphrey. Ultimele hotărîri aie 
lui Johnson privind Vietnamul, vor readuce 
în tabăra democrată pe nemulțumiți, pe 
numeroșii adversari ai războiului din Viet
nam ? „Politicienii cei mai versați" — rele-

Sc va reedita situația din noiembrie 1943 cind sondajele au indicat un învingător, iar ur
nele... altul ? După ce urnele l-au desemnat, președinte, Truman înfățișa ironic ediția din 

ziua precedentă a lui . Chicago Daily Tribu ne" care îl declarase învins...

vo FRANCE PRESSE — refuză „un pronos
tic definitiv"...

Alegătorul se află în dificultate. Reali
tatea o exprimă sintetic Lippmann : „A- 
proape nimeni nu ar putea să afirme că 
actuala campanie electorală a fost edifi
catoare sau că vreunul din candidați o 
rostit măcar un discurs în care să arate 
țării cum să obțină pacea, ordinea și jus
tiția, unitatea națională spre care năzuim 
cu toții". Sînt doar cîteva săptămîni de cînd 
editorul ziarului cu tendințe liberale THE 
NEW YORK POST afirma : „Nu știu dacă 
vom sprijini pe cineva. Sînt șanse să-i ru
găm stăruitor pe cititorii noștri să nu vo
teze deloc în alegerile prezidențiale”. Zia
rul a hcjtărît, totuși, după multe ezitări să-l 
sprijine pe Humphrey. Tn schimb, .William 
Randolph Hearst jr, directorul faimosului 
trust de presă, a lăsat— pentru întîia oară I 
— redactorilor șefi ai ziarelor ce-i aparțin 
libertatea de opțiune. O notă de indife
rentă poale fi sesizată și faptul trebuie 
pus în legătură cu iipsa — aproape gene
rală — ae atracție față de cei trei can
didați.

Mulfi hu vor vota pentru un candidat, 
ci împotriva altuia. Nixon va primi multe 
voturi ale celor decepționați ae guverna
rea democrată. Vor fi voturi contra politicii 
Administrației Johnson, contra angajării în 
conflicte sîngeroase, contra sărăciei, a mi
lioane de oameni. Humphrey va obține, de
sigur, voturile acelor care refuză incerti- 
tudihea unei politici conservatoare, care au 
descoperit în discursurile lui Nixon, ceea ce 
NEW YORK TIMES denumea „o ușoară dar 
totuși perceptibilă orientare spre dreapta". 
S-a scris mult despre un „nou Nixon", 
maturizat de insuccesele trecutului, atent 
la complicatul joc al combinațiilor politice. 
Acest „nou Nixon" a găsit suficiente resur
se pentru a seduce pe alegătorul american, 
același care cu puțini ani în urmă i-a re
fuzat postul mai modest de guvernator al 
Californiei ?

Despre Wallace, NEW YORK POST 
scria că „privește încremenit spre epoca 
paleoliticului". Dar și acest profesionist al 
rasismului a adunat mase ae ascultători . 
cei nemulțumiți de Humphrey și Nixon, de 
sterilitatea celor două partide, dar incapa
bili să descifreze primejdiile demagogiei 
grosolane a lui Wallace. Este oare ceea ce 
scria John Steinbeck : „Tn majoritatea lor, 
americanii se tem și urăsc orice putere care 
se perpetuează, fie ea politică, religioasă 
sau birocratică" ?

Cine va fi cel de al 37-lea președinte 
al Statelor Unite ? Refuzăm sondajele, re
nunțăm la consemnarea pronosticurilor și 
așteptăm verdictul Majestății Sale Alegăto
rul. Pentru că astăzi — după patru ani — 
este ziua în care hotărîrea lui sau, dimpo
trivă, șovăiala lui are repercusiuni la Casa 
Albă...

EUGENIU OBREA

Regatul
cu... 3

Declarația P.C. din S.U.A.
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din S.U.A. a 
dat publicității o declarație în 
care caracterizează încetarea 
bombardamentelor americane a- 
supra R. D. Vietnam drept un 
succes important al forțelor pă
cii din întreaga lume și o lovi
tură dată politicii agresive a 
Statelor Unite.

In declarație se subliniază că 
încetarea bombardamentelor îm

potriva R. D. Vietnam și inau
gurarea noii etape in discutarea 
problemei păcii cu participarea 
reprezentanților forțelor 
din Vietnamul de sud trebuie, 
fără îndoială, să ducă la inten
sificarea luptei popoarelor pen
tru a obține încheierea rapidă 
a tuturor operațiunilor militare 
și pentru a trece la evacuarea 
imediată a tuturor forțelor a- 
mericane din Vietnam.

F> e seu r* "t

Thieu refuză să participe 
la convorbirile de la Paris

• IN SALA Festiv» larilor din 
orașul japonez Osaka, a avat 
loc • gală de filme documentare 
produse de rece țări la care a 
participat si România. Gala a 
fost organizată de .Asociația ja
poneză pentru filme educative 
eu concursul Ministerului Afa
cerilor Externe și al iximlai 
a—w* Documen tarul romî- 

■e-sc «Pisările migratoare tain- 
ni*. prezentat eu această oca
zie. s-a bucura: de sveees.

armata populară de apărare 
fi cotată eu diferite tipuri

duale.

SAIGON 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Nguyen Van Thieu a 
reafirmat refuzul său de a lua 
parte la convorbirile de la Paris 
atît timp cît acestea includ Fron
tul Național de Eliberare. Ace
eași poziție au reafirmat-o și de

putății sud-vietnamezi reuniți în 
sesiune parlamentară.

Concomitent cu ședința parla
mentului, la palatul prezidențial 
a ax-ut loc o nouă întîlnire a Con
siliului Național de Securitate al 
Vietnamului de Sud.

• PREȘEDINTELE RepubL.ă 
Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, a semnat decret cu 
privire la formarea armatei 
populare de apărare. Această 
armată va avea ca obiectiv pro
tecția spatelui trupelor egiptene 
si apărarea importantelor insta
lații din interiorul tării. După 
cum relatează ziarele din Cairo.

o ADMINISTRAȚIA națională 
pentru problemele aeronauticii 
fi cercetarea spațiului cosmic 
«N-A-SAJ a anunțat «â vehiculai 
de explorare interpia&eîară 
_Pioneer-€*. laasa: ia IC decem
brie IMS pe o orbită solară în
tre Fâmin: și Venus, va trece 
la 21 noiembrie in spatele Soa
relui. fiind prima nava cosmică 
care .ndeplinește această misiu
ne. -Pioneer-V* a transmis piuă 
acum importante informații pri
vind radiațiile, timpurile mag
netice. vi marile fhrt. densita
tea micrometeoriților. originea 
Soarelui, influenta acestuia a- 
supra Pâmintuhu si asupra zbo
rurilor spațiale.

o PESTE 20 000 de oameni ai 
muncii din capitala niponă au 
participat la un miting organi
za: de Comitetul Central de 
luptă pentru anularea tratatu
lui de securitate japono-ameri- 
cam Participanții la miting au 
"doptat in unanimitate o rezo
luție în care se cere guvernu
lui S.LLA. să retragă bazele sale 
militare de pe teritoriul japonez 
și să înceteze toate actele mi
litare împotriva poporului viet
namez.

• GUINEEA ECUATORIALA, 
care și-a obținut independența 
la 12 octombrie, a cerut să de
vină cel de al 126-lea stat mem
bru al O.N.U. Recomandarea 
Consiliului de Securitate urmea
ză să fie aprobată, după cum s-a 
anunțat în ședința de joi a Adu
nării Generale.

Intr-un birou al redacției noastre, la vremea inseratului, om 
discutat două ore despre problemele celor ce populează amfi
teatrele universitare. Interlocutor ne-a fost un tînâr cu o vâdi»ă 
înclinație către discuția concreta., exacta : CHRISTOPH EH
MANN, președintele V.D.S. (Uniunea Asociațiilor Studențești d:r 
Republica Federală a Germaniei).

Oaspetele a început prin a 
ne vorbi despre organizația sa. 
Mai întîi cîteva date de ordin 
istoric : Asociația studenților 
germani a fost creată în 1919 
iar trei decenii mai tîrziu, la 30 
ianuarie 1949, a luat naștere ac
tuala formă organizatorica a 
V. D. S. în ultimii ani mișcarea 
studențească din R. F. a Germa
niei a dobîndit tot mai mult o 
orientare progresistă. Conclu
dent în privința aceasta, subli
nia Christoph Ehmann, este fap
tul că V.D.S. s-a pronunțat 
împotriva reînarmării, împotriva 
pericolului nuclear, a sprijinit 
și sprijină mișcările de eliberare 
națională iar în ceecî ce priveș
te problema germană consideră 
că trebuie recunoscute R.D.G. și 
linia Oder-Neisse. Președintele 
V.D.S. aprecia că organizația pe 
care o conduce se găsește în 
prezent către stînga scenei po
litice.

Christoph Ehmann, arăta, de 
asemenea, că din V.D.S. 
fac parte asociațiile studen
țești create în universitățile 
Republicii Federale a Germa
niei. Fiecare student, odată cu 
înscrierea într-o instituție de în- 
vățămînt superior, devine și 
membru al unei asociații. Exis
tă, în prezent, 120 de asociații 
studențești între care 107 sînt a- 
filiate la V.D.S. Restul asociații
lor nu s-au afiliat deoarece au 
fost create în universități foarte 
tinere sau foarte mici sau... din 
motive, deocamdată, — după o- 
pinia interlocutorului — de ne
înțeles.

— Uniunea asociațiilor nu este 
un scop în sine — sublinia, mai 
departe, interlocutorul nostru.

V.D.S. reprezintă punctul de ve
dere al studențimii în probleme 
esențiale : educația universitară, 
condițiile de viață și relații in
ternaționale. V.D.S. este de pă
rere că dezvoltarea învățămîntu- 
lui superior nu se poate produ
ce în afara dezvoltării societă

personalități din P.S.D. ca și cu 
I berolii. Colaborăm în parte bi
ne, în perie râu, cu diferiți i mi
niștri ai invâțâmîntului d»n lan
duri.

Christoph Ehmann r.e-c vor
bit, în continuare, despre pro- 
blemele sociale c e ștedențimu 
vest-germane. Re!c*ări»e sole au 
fost completate de MATHIAS 
SCHUTZ, unul din conducătorii 
V.D.S.

— Asigurările de boală, că
minele și bursele —- iată o sfera 
de probleme compi le, cu di

denrilcr se va dubla. Deci, pen
tru c se acoperi nevoie vor tre
bui să existe de patru ori mai 
— . *e cămine dedt în 1968. Pro- 
eoe’e Fircnc-cre, insă, cola du
blează cifrele actuale.

Președintele V.D.S. a încheiat 
acest capitol exprimindu-și con
vingerea că «fiecare tinăr pre- 
gățindu-se pentru societate tre- 
buve să aibă din partea socie- 
tăhî m. occe’e de care are ne
ve e pentru a face feță cerin^ 
telor anilor de studiu*.

P'esec oțele VD.S. s-a referit,

V.D.S. Șl PROBLEMELE 
STUDENȚIMII

Declarațiile făcute „Scînteii tineretului" de Christoph 
Ehmann, președintele Uniunii Asociațiilor Studențești 

din R. F. a Germaniei

ții. Știința are un rol precis a 
îace mai bun viitorul umanită
ții, a elibera pe om. Pornind de 
la considerentul general cl le
găturii indestructibile care tre
buie să existe între universitate 
și societate, ne-cm exprimat 
punctul de vedere în probleme 
de mare însemnătate. La ultimul 
nostru congres am criticat 
poziția S.U.A. în Vietnam, am 
condamnat agresiunea împotri
va poporului vietnamez, am de
cis să sprijinim pe soldații ame
ricani care dezertează. Poziția 
noastră ne-a dus la divergențe 
cu guvernul federal. Sîntem 
în opoziție față de guvern, dar 
menținem legături cu unele

verse implicații. Taxele de spi
talizare și tretament sînt foarte 
scumpe, oeoășesc resursele stu
denților. M.' tăm ca ei să bene
ficieze în privința aceasta de 
sprijinul statului. La Ministerul 
Muncii ni s-a crătat simpatie, 
der miniștrii învațămîntului din 
unele landuri revendică propria 
lor competență asupra proble
mei (care, într-un an, doi, pro
babil va fi rezolvată).

Christoph Ehmann a continuat 
cu problema căminelor :

— 30 la sută din studenți ar 
trebui să locuiască în cămine. 
Dar, în prezent, există locuri 
doar pentru 12—15 la sută din 
ei. Pînă în 1980, numărul stu-

apoi, la atitudinea studențimii 
față de P.N.D. și neonazism.

— Studenții combat neonazis- 
mul și pe exponenții săi. Parti
dul lui von Thadden nu are in
fluență în universități. Neona
ziștii au încercat să creeze o 
organizație care s-a prezentat 
în alegerile studențești, dar nu a 
obținut nici un loc. Din 300 000 
studenți organizația înființată 
de P.N.D. dispune doar de... 150 
membri. (Să facem o compara
ție : chicr Uniunea liberală a 
studenților care este socotită o 
organizație mică are peste 1 000 
de membri). Unele grupuri de 
simpatizanți ai neonaziștilor

s-au autodesființat din lipsă de 
membri. Atitudinea tineretu
lui universitar s-a verificat și la 
Bonn, cînd o mare întrunire a 
P.N.D. a fost zădărnicită. Dese
ori, studenții întrerup adunările 
neonaziste, îi huiduiesc pe frun
tașii P.N.D.

Subliniind interesul V. D. S. 
pentru problemele cooperării 
internaționale, interlocutorul no
stru a menționat revizuirea ener
gică a relațiilor cu C.I.S. după 
ce au fost dezvăluite legăturile 
acestei organizații cu C.I.A. E- 
numerînd o serie de acțiuni în
treprinse în sprijinul colegilor 
lor din diferite țări, dl. Ehmann 
a amintit solidaritatea studenți
lor vest-germani cu tinerii sud- 
coreeni răpiți de serviciile secre
te ale Seulului.

în ceea ce privește vizita sa 
în România, președintele V.D.S. 
ne-a declarat:

— Primirea pe care ne-au fă- 
cut-o colegii de la U.A.S.R. a 
fost călduroasa. Am purtat cu ei 
discuții deschise, sincere, utile. 
Am obținut prin convorbiri și 
vizite multe informații privind 
viața studențimii și trebuie să 
vă spun că m-a surprins și, în 
același timp, m-a bucurat marele 
număr de studenți care locuiesc 
în cămine și primesc burse. In
teresantă mi s-a părut activita
tea caselor de cultură ale stu
denților și, totodată, pe un alt 
plan, apreciez ca deosebit de 
importantă repartizarea studen
ților după absolvire, ceea ce e- 
limină nesiguranța lor în fața 
viitorului. Intenționăm să dezvol
tăm în continuare legăturile 
noastre cu U.A.S.R. și, după cum 
am putut constata, aceeași do
rință animă și pe colegii noștri 
de la București...

E. O.

Incidente 
ia Amman

Agențiile de presă a- 
nunță că la Amman au 
avut Ioc luni dimineața 
incidente între forțele 
de securitate guverna
mentale și membri ai 
organizației de rezistență 
palestiniene denumită 
„Falangele Victoriei".

Potrivit unui comunicat dat 
publicității de Ministerul ior
danian al Afacerilor Interne, 
citat de Agenția France Presse, 
ciocnirile au început în zorii 
zilei, cînd în mai multe punc
te ale capitalei a fost deschis 
focul împotriva forțelor de 
securitate. Autoritățile au de
plasat unități de blindate în 
zonele unde au avut loc inci
dente. Au fost instituite res
tricții de circulație.

Din Amman se anunță că 
regele Hussein al Iordaniei a 
rostit o cuvîntare radiodifuza
tă în care a condamnat acțiu
nile membrilor organizației 
„Falangele Victoriei".

• GENERALUL Kassim Mu- 
nasser, unul din conducătorii 
forțelor militare regaliste din 
Yemen, s-a alăturat forțelor gu
vernului republican, anunță pos
tul de radio Sanaa. Generalul 
Munasser a condus forțele ar
mate care susțineau pe imamul 
EI Badr, dizlocate în partea de 
nord-est a capitalei Republicii 
Arabe Yemen.

Studenți 
arestați 

la Kinshasa
Agenția U.P.I. anunță că 

opt studenți ai Universității 
din Congo (Kinshasa) au fost 
arestați. Un purtător de cu
vint al guvernului a declarat 
că studenții au organizat o 
demonstrație cu prilejul des
chiderii anului universitar la 
29 octombrie, cind au între
rupt de mai multe ori cuvin- 
tarea rostită de ministrul edu
cației naționale. Studenții a- 
restați au făcut parte din U- 
niunea Generală a Studenți
lor Congolezi, organizație di
zolvată anul trecut pe motiv 
că ar fi desfășurat activități 
subversive.

• GRAVE INCIDENTE
LA CIUDAD
DE PANAMA

La Ciudad de Panama 
s-au produs duminică 
grave incidente după ce u- 
nități ale gărzii naționale 
panameze au intervenit 
pentru a împrăștia pe par
ticipanții Ia un marș de 
protest împotriva regimu
lui militar instaurat în 
țară, în urmă cu trei săp_ 
tămini. La acest marș, or
ganizat chiar în timpul 
sărbătoririi „Zilei indepen
denței", au luat parte a- 
proape 1 000 de studenți și 
cadre didactice universi
tare din capitala panameză. 
Manifestanții, a căror co
loană era condusă de dr. 
Antonio Gonzales Revilla, 
fost candidat la alegerile 
prezidențiale desfășurate 
în luna mai, au fost atacați 
cu arme de foc și grenade 
cu gaze lacrimogene. Mai 
multe persoane au fost ră
nite, în timp ce aproxima
tiv 200 de studenți care 
s-au refugiat în clădirea 
Spitalului asigurărilor so
ciale au fost arestați.

• DEMONSTRAȚIE 

STUDENȚEASCĂ 
LA LISABONA

După cum informează 
cotidianul „Le Monde“, cî
teva sute de studenți de la 
Universitatea din Lisabona 
au manifestat in semn de 
protest împotriva metode
lor și acțiunilor Pide (Po
liția secretă portugheză). 
Demonstranții au cerut in
stituirea unei anchete în 
legătură cu moartea în îm
prejurări misterioase, a 
colegului lor Daniel Texe- 
ira în timp ce se afla în 
miinile agenților Pide. Po
liția a dispersat brutal a- 
ceastă demonstrație lovind 
pe studenți cu bastoane de 
cauciuc și pumnale.

locuitori
In cancelariile unora din 

■' ministerele britanice at
mosfera din ultimele săp
tămîni nu a fost de loc 
destinsă. Și toate acestea 

J din cauza unei probleme 
cere, cel puțin pînâ la ora 
actuală, nu și-a putut găsi 
rezolvarea. Este vorba de 
așa-numitul „Regat inde
pendent Sealand", un „te
ritoriu" minuscul situat pe 
un fort în dreptul coaste
lor Angliei și locuit de... 
trei persoane : d-l Paddy 
Bates și cei doi fii ai săi.

Cazul preocupă, deopotri
vă, Ministerul Apărării, Mi
nisterul Justiției și chiar în
tregul Consiliu de Miniștri 
britanic. Sînt pregătite să 
intre în acțiune unități mi
litare și instanțe judecăto
rești. Iar, în timp ce juriștii 
caută în vechile coduri de 
legi o cale legală de a se ieși 
din actualul impas, guvernul 
a hotărît să amine, deocam
dată, luarea vreunei hotărîri 
mai drastice, în speranța u- 
nei... capitulări fără condiții.

Fortul Roughs, pe care șe 
află instalată în prezent fa
milia Bates, este unul din 
cele două puncte întărite 
construite de englezi la 6 
mile de coastă, în cadrul mă
surilor de securitate luate în 
timpul ultimului război mon
dial. Toate celelalte puncte 
întărite asemănătoare, con
struite în aceeași penor dă, 
se află în limita legiBpde 
trei mile de Ia coastsTueci 
în apele teritoriale ale Marii 
Britanii. Fortul Roughs a- 
parține Ministerului Apără
rii. Dar, în urmă cu un an, 
aici au debarcat Paddy Ba
tes și cei doi fii ai săi, cu 
intenția de a instala o stație 
de radio pirat. Guvernul bri
tanic a luat, în ultimii ani, 
măsuri severe pentru a pune 
capăt activității posturilor de 
radio pirat, mari afaceri co
merciale dirijate de particu
lari care obțineau beneficii 
imense prin transmiterea u- 
nor programe de publicitate 
și muzică ușoară. Tocmai de 
aceea. Ministerul Apărării a 
reacționat și împotriva fami
liei Bates. Dar toate cererile 
și chiar „ultimatumurile" a- 
dresate celor trei de a pă
răsi fortul, s-au lovit de un 
răspuns negativ.

Anul trecut, Ministerul A- 
părării a anunțat intenția de 
a trimite la fața locului un 
detașament al marinei. Ho
tărîrea a fost revocată, cînd 
Bates a refuzat să permită 
accesul marinarilor în fortul 
ocupat de el și pe cajfc, -îl 
consideră drept „Regatul in
dependent Sealand". Noii 
proprietari ai fortului s-au 
și înarmat cu revolvere, a- 
menințînd că oricine va în
cerca să încalce „suverani
tatea" statului lor. va fi pri
mit cu o ploaie do gloanțe.

Conflictul s-a deplasat pe 
tărîm juridic. Ministerul Jus
tiției i-a învinuit pe Bates și 
fiii săi de a poseda arme fără 
autorizație, dar un tribunal 
din comitatul Essex a res
pins acțiunea, pe motiv că 
legile britanice nu au juris
dicție în afara apelor teri
toriale ale țării. Fortul 
Roughs fiind o structură sta
bilă și permanentă, nu poate 
fi supus nici legilor navale, 
iar nimeni pînă acum nu s-a 
gîndit să includă, în mod le
gal, acest fort în rîndul in
sulelor aflate în proprieta
tea Coroanei britanice.

Dilema este totală. Intru- 
cît tribunalele engleze nu au 
jurisdicție asupra fortului. 
Ministerul Apărării nu poate 
intenta nici o acțiune pe plan 
juridic împotriva Iui Paddy 
Bates și fiilor săi, care au 
ridicat chiar și un... drapel 
al independenței. La Londra 
— după cum relatează săp- 
tămînalul ECONOMIST — se 
întrevede acum o altă cale 
de soluționare a conflictului. 
Astfel, unele cercuri afirmă 
că dacă Bates a obtinut su
veranitatea teritorială asupra 
fortului pe calea ocupației, 
marina engleză ar putea să-1 
anexeze la Marea Britanie 
prin intermediul unei opera
țiuni de... cucerire. în orice 
caz, se apreciază că o ase
menea măsură ar necesita 
un efort mai redus din par
tea guvernului, decît să se 
adreseze Parlamentului bri
tanie o cerere de a se inclu
de și această mică piesă din 
metal și blocuri de piatră pe 
lista teritoriilor controlate 
de Marea Britanie.

I. RETEGAN

Griji... 
olimpice

• SOCIETĂȚILE de radio și 
televiziune din Republica Fede
rală a Germaniei și-au dat, săp- 
tămîna trecută, consimțămîntul 
pentru lansarea unui satelit de 
comunicații european, care , să 
asigure retransmisiile Jocurilor 
Olimpice de vară de la Miin- 
chen, în anul 1972. Societățile 
respective au hotărît să încre
dințeze unei firme vest-germane 
elaborarea unui proiect privind 
toate instalațiile tehnice necesa
re posturilor de radio și televi
ziune pentru jocurile de la 
Miinchen.

. Vr
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