
• între 6 și 18 decembrie se 
va desfășura la București, în 
sala Ansamblului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, faza fi
nală a Festivalului bienal de 
teatru de amatori „I. L. Cara- 
giale". Un juriu alcătuit din 
douăzeci de prestigioși oameni 
de teatru, sub președinția ar
tistului poporului Costache An- 
toniu, .va urmări zilnic, între 
orele 10—14 și 16—22, peste 50 
de formații teatrale din aproape 
toate județele tării, aparținind 
așezămintelor culturale și sin
dicatelor, numeroși recitatori și

colective de montaj literar. Ală
turi de reprezentațiile în limba 
română, spectatorii finalei vor 
avea prilejul să asiste și la 
spectacole ale unor formații de 
limbă maghiară și germană.

• Profesorii care predau chimia 
în clasele IX—XII din învăță- 
mintul de cultură generală s-au 
întîlnit, miercuri, la Ministerul 
învățămîntului pentru a efec
tua un schimb de păreri. Ei au 
luat în discuție, printre altele, 
metodele de predare a noțiu
nilor mai dificile nou introduse

in programă î unele capitole 
tratînd chimia fizică, structura 
materiei, izomeria optică. De 
asemenea, s-au făcut propune
rile necesare modificării pro
gramei de chimie pentru exa
menul de bacalaureat.

• încă un obiectiv arheologic 
se va înscrie în curînd în ghidul 
turistic al municipiului Con
stanța : anticele galerii subte
rane din zona peninsulară a o- 
rașului, care pornesc din apro
pierea cunoscutului Edificiu ro
man cu mozaic.
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CU CE BILANȚ
VEȚI ÎNCHEIA ACEST AN?

Primirea de către tovarășul 
Nicolas Ceausescu a delegației

Partidului Socialist Italian
al Unității

9

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. împreună cu tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit miercuri delega
ția Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare formată din 

tovarășii Tullio Vecchietti. secretar 
general al P.S.I.U.P.. și Pino Ta- 
giiazucchi. membru al Comitetu
lui Central, șeful Secției Externe 
a C.C. al P.S.I.U.P.

Proletare
Au participat tovarășii Mihai 

Dalea. secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej. într-o atmosfe- 
)ă cordială, a avut loc un schimb 
de păreri privind situația interna
țională actuală și mișcarea mun
citorească și democratică. Au fost 
abordate, de asemenea, probleme 
cu privire la dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre P.C.R. și 
P.S.I.U.P., dintre poporul român 
și poporul italian.

ÎN PAG. A 5-A:

Comunicat comun
cu privire la vizita in Iran

a ministrului afacerilor

externe al Republicii

Socialiste România

Comeliu Mânescu

In hala de prelucrări mecanice a uzinelor „Unirea"-----Cluj

Organizația U.T.C.,
factor activ în formarea

viitorilor specialiști
Aplicarea în viață a unor im* 

portante măsuri adoptate de con
ducerea de partid și de stat, 
pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a conținutului calita
tiv al întregului proces de pregă
tire a studenților, a constituit 
cel mai însemnat eveniment al

Conferința organizației U.T.C. 
din Centrul universitar Cluj

an universitar. Direc- 
al P.C.R. privind 
învățămîntului, noua

acestui nou 
tivele C.C. 
dezvoltarea
Lege a învățămîntului, au dus la 
îmbunătățirea structurii organi- 
zatorice și funcționale a învăță
mîntului, asigură cadrul adecvat 

I pentru perfecționarea sub toate 
aspectele a procesului de instru
ire și educare a tinerei generații. 
Au fost promovate măsuri pen- 

Itru stimularea gîndirii creatoare 
a viitorilor specialiști, s-au îm
bunătățit condițiile de informare 
și documentare. In acest con
text organizațiilor U.T.C. stu
dențești li se pretinde o partici
pare cu ample rezonanțe în pro-

coșul formativ-profesional și 
etic al studenților, astfel incit 
aceștia să devină cetățeni activi* 
devotați trup și suflet idealuri* 
lor societății noastre.

Iată unghiul din care repre
zentanții studențimii clujene — 
români, maghiari, germani — în-, 
truniți la Conferința organizației, 
U.T.C. clin Centrul universitar, au 
făcut o analiză multilaterală a ac
tivității organizației, o confruntare 
a succeselor obținute, a planuri-^ 
lor de perspectivă cu cerinței#

(Continuare in pag. a IV-a)
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globale
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A TICHETULUI

I V. DONOSE:
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ALGERIA

VRĂBIILE
din barul

EUGEN BARBU

ILIE PURCARU
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ALGERIANĂ

ca un oraș din 
sau Provence. 

„La Rotonde" e 
magazinul „Le

j 0 largă gamă de activități educative

La sfîrșitul fiecăruia din ulti
mii ani, colectivul Combinatului 
de industrializare a lemnului din 
Blaj era evidențiat pentru rezul
tatele bune obținute în muncă. 
Cu un bilanț pozitiv au fost în
cheiate și primele 10 luni de 
activitate ale acestui an. Va fi 
încheiat și anul curent cu ace
leași rezultate remarcabile ? 
adresat această întrebare 
multor cadre de conducerea 
combinatului.

— Vom realiza planul la 
indicii — ne-a asigurat Nicolae 
Comșa, director adjunct. O 
s-avem beneficii însemnate peste 
plan.

Același răspuns l-a dat Vasile 
Biriș, secretarul comitetului de 
partid. El însă a adăugat:

— La ora actuală avem și 
unele restanțe la fabrica de mo
bilă. Pină Ia sfîrșitul anului însă 
le vom recupera...

Am insistat asupra acestei în
trebări pentru că — așa cum au

ÎN ÎNTÎMPINAREA ADUNĂRII 

GENERALE A COMPOZITORILOR

optimismul 
Comitetului

în biroul serviciului de in
vestiții al Uzinei „Electropre- 
cizia" Săcele. tocmai avea loc 
o convorbire telefonică pe 
tema care mă interesa. Răs
punsul primit nu-1 satisface 
nici de data aceasta pe solici
tant. Să mai încerce la minis
ter sau la Mașiniimport ? în 
zadar. Cunoștea dinainte răs
punsul ce-1 va primi : „Aveți 
răbdare, tovarăși. Se rezolvă-.

Pe șantierul Uzinei de apa- 
rataj electronic auto și trac
toare din orașul Săcele. pro
blema utilajelor a devenit 
foarte stringentă, acum spre 
sfîrșitul anului, cînd se a- 
propie ora bilanțului. Con
structorii au terminat două 
hale uriașe, dar care stau de
ocamdată pustii, pentru că 
utilajele ce trebuiau dispuse 
în spațiul lor. n-au sosit.

— Deși i s-a atras atenția 
și s-a insistat incă de la in*

AFIRMAREA O PROMOVAREA

semnalat și interlocutorii noștri 
— după paravanul realizărilor 
globale, frumos și atrăgător îm
podobit, se ascund o serie de ne
ajunsuri. Cele mai numeroase 
s-au localizat la FABRICA DE 
MOBILĂ unde s-au acumulat 
restanțe în producție. Este de 
altfel, singura secție care nu și-a 
realizat planul. Situația devine 
și mai îngrijorătoare dacă ne 
gîndim că jumătate din produc
ția de mobilă este destinată ex
portului.

—- Vina aparține ministerului 
de resort (Ministerul Econo
miei Forestiere) ne-a declarat 
fără echivoc Ilie Albu, șeful 
Serviciului Plan. Fabrica noastră 
este specializată pe producția 
de mobilă-corp. în acest an am 
fost obligați să producem mă-

Discuție la scenă deschisă 
despre TINERII ACTORI

In România există astăzi 4* teatre dramatice eu 152* de actori 
vîrstnici, maturi și tineri. Categorii egal necesare scenei, cum 
specifica prin comparație marele om de teatru Jean-Louis 
Barrault: „într-o fermă respectabilă există întoțriruna pomi 
bătrîni ce furnizează altoiul și asigură perenitrteu_ calității 
fructelor, pomi care in plină producție alimentează fenna. și, 
firește, arbuști tineri care bine altoi*.: vor da :n carind fructe 
de soi".

Cultivarea acestor tinere altoiuri se face la noi pe terenul 
unei solide și meritorii tradiții clădită de generațiile ..bătrini- 
lor pomi de soi", desfășurată astăzi in cadrul specializat al 
institutului de specialitate, sub o atentă îndrumare pedagogică 
și artistică. La sfîrșitul stadiului, tcț: absolvenții sint reparti
zați în teatre, obligate timp de trei ani sâ le încerce forțele 
și bineînțeles să-i remunereze din prima zi a angajării. Nici 
un singur absolvent nu rămine fără angajament — fapt ce ni 
se pare astăzi normal pină la banalitate — dar care suscită 
totdeauna admirația oamenilor de teatru din țările occidentale 
unde inexistența unei asemenea obligații din partea forurilor 
universitare ori a statului poate însemna pentru un proaspăt 
actor șomaj în Ioc de debut sau chiar schimbarea profesiei.

Admirație care se extinde cn totul justificat și asupra 
lentelor condiții asigurate de statul nostru teatrului românesc 
(fapt relevat intre altele și de edificiile noi. ea de pildă con
strucția nltramodernă a Naționalului bucureștean) — condiții 
de asigurare a unei substanțiale subvenții financiare și de ge
neroasă încurajare a evoluției sale spirituale.

Așadar, posibilitatea instruirii — gratuite — a eelor dotați, 
plus certitudinea repartizării imediate a unei scene sint in
contestabile realități menite să acorde dintr-un început senti
mentul de încredere necesar unui artist pentru desfășurarea 
muncii duse toată viața la un voltaj înalt. Ceea ce aproape 
totdeauna se și întimplă. Ceea ce s-ar putea întim- 
pla cu caracter total generalizator, dacă in acest domeniu 
atît de sensibil implicațiilor subiective n-ar funcționa, alături 
de inevitabilul imponderabil de subiectivism, și unele criterii 
organizatorice ineficiente. Ambele pot provoca suișuri ori co- 
borîșuri (îndreptățite sau nejustificabile)) fiindcă de ambele 
poate depinde uneori soarta unui actor. De pildă. începind chiar 
cu momentul de încheiere a studiilor de specialitate, deci cu 
disputatele repartizări.

(Continuare în paginile

exce-

de utilaj chimic din 
Capitală a devenit una dintre 
întreprinderile specializate in 
construirea și repararea utila
jelor tehnologice pentru indus
tria chimică. Uzina bucureș- 
teană execută prototipuri, în- 
tr-o gamă foarte cariată pro
duse de serie și unicate, pen
tru maiile unități industriale 
cin țară. Aspect din secția ca- 
zangerie grea a uzinei - bucu- 

restene

Continuînd ancheta noastră care încearcă să pună în dis
cuție cîteva dintre multiplele probleme care vor fi dezbă
tute in cadrul apropiatei Adunări Generale a Compozitorilor, 
publicăm în numărul de astăzi cuvîntul muzicologului VĂ- 
SILE DONOSE, director adjunct al Direcției Muzicale a 
Radioteleviziunii, care ne prezintă cîteva dintre activitățile 
inițiate de Direcția Muzicală a Radioteleviziunii în dome
niul educației estetice a tineretului și cuvîntul tinărului 
compozitor OCTAV NEMESCU, care reia după un alt inter
locutor al nostru (compozitorul Mihai Moldovan) cîteva 
chestiuni legate de experimentul muzical și semnificația sa 
in actul de creație.

Pe bună dreptate în sinteza 
dată publicității, de conducerea 
Uniunii Compozitorilor în preaj
ma Adunării Generale, se insis
tă în mod special asupra proble
mei raporturilor dintre muzică 
și public, subliniindu-se faptul 
că .creația noastră muzicală, ex
presie a celor mai diverse vizi-*

uni estetice și stilistice, rezultat 
al activității pline de dăruire a 
unor permanente personalități 
artistice, are o finalitate socială 
unică, majoră, de importantă 
semnificație ideologică : aceea 
de a sluji operei de ridicare spi
rituală a contemporanilor.

Cum cade frunza, 
babornițele astea gu
reșe, mătușile cleve
titoare ale orașului 
fac congres lingă U- 
niversitate și stau și 
se uită prin geam la 
vinzoleala 
Dunărea.

Nu știu 
spun de 
pină seara, cert e că 
fac o gălăgie plă
cută, intrigîndu-ne și 
silindu-ne să ne în
trebăm de ce preferă 
numai acei copaci 
fără acoperămînt, și 
de1'ce invariabil. în 
noiembrie,. de cîțiva

ani, stau acolo 
pragurile de aer 
tunînd din gurile 
neostenite.

Florența luptă 
porumbeii săi, 
numeroși, se zice dis
trugători, dar nelip- 
siți din nici o’foto
grafie făcută în piața

San Marc. Cetatea 
lagunelor e de neîn
chipuit fără poporul 
de aripi albastre-ce- 
nușii, fără boabele 
risipite pe dalele ne
muritoare de piatră. 
Ce-i drept la lipsa 
noastră de monumen
te, parcă sfătoasele

ciripitoare mai aduc 
ceva in plus, dau un 
halou acustic orașu
lui. Pină acum ni
meni nu le-a alun
gat. Să nu ne trezim 
cu vreo idee și să le 
vedem ciulama în oa
lele gospodinelor... 
Pretexte ? Vrabia la 
urma urmelor nu e 
atît de nobilă, ca nu 
cîntă. ca privighetoa
rea și nu seamănă 
cu păunul. Nici mă
car vultur nu e, 
să

Sosit la Alger seara, cu 
avionul care a decolat două 
ceasuri mai înainte de pe 
aeroportul Orly, te crezi încă 
într-un colț de Paris. Medi- 
terana a fost o iluzie, Africa 
e tot atît de departe ca și 
imaginile lui Epinal, ireală 
ca și pereții cu fresce de la 
Tassili. Arhitectura traver
sează toate epocile de glo
rie ale stilului franțuzesc 
(nu lipsește nici modernis
mul banal al caselor de ra
port, pete^ de umbră care 
pun și mai mult în valoare 
strălucirea clădirilor-stil) ; 
pe străzile suspendate pe pi
loni de beton, asemenea u- 
nor lungi viaducte, clipesc 
din faruri puternice automo
bile „Peugeot" și „Renault" ; 
reclamele și firmele lumi
noase compun același spec
tacol subtil, tipic parizian, 
de o elegantă discretă și ra
finată, condus printr-o re-

NOTE 
DE DRUM
gie suavă, care nu ostenește 
spiritul prin grandilocvență 
sau lovituri de teatru. Pen
tru cel familiarizat cu ima
ginile Parisului, centrul Al
gerului, noaptea, e mai pu
țin exotic 
Normandie 
Cafeneaua 
vecină cu __  __ __
chic de Paris", iar între ele 
o tăbliță indicatoare invită 
cuplurile de îndrăgostiți spre 
un „Bois de Boulogne" re
produs intact lingă paralela

maură 36. Femeile care trec 
prin mulțime cu obrazul as
cuns sub tradiționalul văl alb 
poartă tocuri înalte și, sub 
„haîk"-ul alb, ale cărui 
pulpane flutură-n vînt, rochii 
moderne, europene, ceea ce 
face ca atributul vestimen
tar autohton să pară forțat, 
excentric.

Trebuie să aștepți dimi
neața, lumina cerului medi
teranean, încă puternică și 
în noiembrie, pentru ca li
niile tabloului să se deseneze 
exact, pentru ca întreaga pri
veliște sa se reașeze în geo
grafia sa veche, eternă, ar- 
hidurabilă. Europeano-afri- 
can sau africano-european, 
chesiunea fiind doar de nu
anță, iar nuanțele schimbîn- 
du-se de Ia o stradă la alta 
și de la o casă la alta, Alge
rul, așezat la porțile Orien
tului, a ales în ultimul veac 
— sau, mai exact, a fost 
obligat să aleagă — modul 
de viață occidental, ale că
rui aparențe domină încă ta
bloul.

Acestea sint aparențele. 
Iar uneori, aceste aparențe 
ș-au integrat organic peisa
jului, vieții însăși, căpătînd, 
sub lucrarea timpului, soli
ditatea unor structuri. Fap
tul că vilele maure ale fos-
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LA „ORA DE CRONICA LITERARĂ

DIRIGENȚIE
I Am avut ocazia de a discuta 
[cu autoarea articolului „Ora de 
I dirigenție — o problemă de 
b concepție și de competență", 
i publicat in „Scînteia tineretu- 
[lui“ din 29.X. a.c. despre niște 
[probleme — parafrazîndu-1 pe 
I poetul Ion Barbu — „mie 
| dragi", mai precis despre munca 
Ide educație, despre dirigenție. 
jDin nefericire, timpul a fost 
[prea scurt, clopoțelul m-a che- 
kmat la clasă și n-am mai avut 
[cum răspunde întrebărilor per- 
I fect justificate pe care colabo- 
I valoarea ziarului și le-a pus pe 
l măsură ce înainta în studiul 
Iplanului orei educative (cu 
Itema : „Faptele dau sevă, culoa- 
[re și parfum florii recunoștin
ței") ținută de mine în cadrul 
Icomisiei metodice a școlii. Așa 
ise face că, la capătul unor a- 
Iprecieri măgulitoare pentru ac- 
Itivitatea mea de diriginte, au- 
Itonrea se întreba :
F „...putem organiza toate orele 
[în acest fel? Nu cumva ora a- 
|ceasta se apropie mai mult de 
modul de organizare a unui sim
pozion cu o temă anume? Pre
gătirea pentru ora de dirigen-

I ție prin bibliografie și cursivita- 
' tea participării la discuții pe 
I puncte bine stabilite nu anulea- 
' ză dialogul eficient în favoarea 
I calității oarecum festive, gene
rale a dezbaterii ? Ce depinde 
de profesor, ce depinde de elev 
pentru a se evita o asemenea 
perspectivă ?

Pornind de la ideea că unele 
precizări ar fi de folos colegi
lor mei, m-am gîndit să răspund 
acestor întrebări.

i într-adevăr. așa cum remarca 
un coleg în intervenția sa, ora 
de dirigenție este cea mai grea 
lecție. Dar de la această recu
noaștere și pînă la 
ur.or diriginți de a 
implicațiile unanim 
tr-o scuză generală 
ventualele lor insuccese în mun
ca educativă este cale lungă... 
și r.numite precizări se cuvin a

adevărat că 
dirigihți nu 

F_____ ______ îndrumări
pentru a intra pregătiți în școa
lă pentru o asemenea sarcină, 
tot atît de adevărat este că ei 
primesc totuși suficiente cuno
ștințe ca să știe care sînt atri
butele omului socialist, ce tră
sături de caracter trebuie ne
apărat formate și consolidate la 
elevii de care răspund. Din ne
fericire. de această greutate se 
plîng mai puțini diriginții tineri 
și mai mult alții care așează 
între ei și tineri o lume...

fi făcute. Dacă este 
în facultate viitorii 
primesc suficiente^

cele de confruntare, de matu
rizare intervin abia după alcă
tuirea planului (trimestrial, a- 
nual) de muncă. După mine, 
chezășia reușitei stă în pregăti
rea orelor educative întîi de di
riginte și apoi de elevi. Numai 
că... la acest punct. încep pio- 
blemele, pentru că nu avem un 
manual în care să fie tratate 
subiectele orelor educative, așa 
cum se întimplă cu lecțiile din 
manualele de chimie, istorie, 
muzică, pentru că nu avem in 
cap schema acestor teme etc, 
etc. De fapt, un asemenea ma-

nu ocolesc nici stabilirea des
fășurării metodice a orei, nici 
momentele de efect cu mare re
zonantă afectivă la elevi etc.

Ce face dirigintele — posesor 
al unui plan riguros stabilit, ab
solut justificat din punct de ve
dere pedagogic — în timpul 
desfășurării orei ? ..Tine cu din
ții de plan", oprind orice con
siderații care se îndepărtează 
de subiect, sau socotește planul 
o călăuză susceptibilă de îmbu
nătățiri ? Ce înseamnă de fapt 
opera de creație în timpul orei 
educative ? Este posibilă creația

ca 
cu 
nu 
am

tendința 
transforma 
admise în- 
pentru e-

ialog sincer
PROFESOR

Convingerea mea este că pro
fesorul care vrea, care caută, 
care-și iubește elevii de care . 
răspunde poate ține ore de di- 
rigenție bune, chiar foarte bune.

în momentul de față, un diri
ginte. care cunoaște programele 
de dirigenție pentru clasele 
V—VIII sau a studiat temeinic 
„Contribuțiile la sistemul mun
cii educative" publicate in Re
vista de pedagogie nr. 7-8 67 ți 
care-și cunoaște elevii, poate 
să-și stabilească cele mai nime
rite subiecte pentru orele edu
cative. in asa fel încît să răs
pundă deopotrivă sarcinilor 
imediate și de perspectivă, cît 
și interesului eterilor.

Adevăratele probleme Insă.

nual mai mult ar strica — afară 
de faptul cînd ar fi considera: 
un simplu îndreptar, căci ar 
uniformiza un domeniu, prin 
natura sa. extrem de diferen
țiat, de viu.

Ajunși aici, unii diriginți se 
sperie și. din teamă ce necu
noscut, încep să se lamenteze, 
sfirșind prin a face ceea ce 
pot.. Alții — st dm fericire, 
aceștia reprezintă majoritatea 
— gîndesc și. in funcție de 
scopul propus, stabilesc ideile 
ce urmează a fi discutate, mate
rialele de care înțeleg să se fo
losească. in principal, sau la 
care vor face simple referiri, 
faptele din viața clasei înca- 
drabue in temă ți celelalte— Ei

ELEV
în afara unei temeinice pregă
tiri ?

Personal îmi pregătesc cu 
mare atenție toate orele educa
tive și prevăd tot ceea ce poate 
fi prevăzut pină în cele mai 
mici detalii, deși de scris nu 
scriu prea muite lucruri în 
caietul de diriginte, căci mă 
opresc la indicarea probleme
lor ce vor fi discutate și la ma
terialele de care înțeleg să mă 
folosesc. (Foarte des apelez la 
articolele publicate la rubrica : 
Tinerețe, educație, răspunderi).

Intrat în clasă, reamintesc ti
tlul orei, fac cîteva considerații 
introductive, apoi pun în 
cutie prima problemă la 
m-am gîndit sau dau citire

dramă, tot conflictul dintre ele cat decît acest înec al vfctoj 
și istorie n.u este unul exterior ! f **
ci o boală internă care-i aleargă 
fără cruțare. în fond, eroii sînt 
niște neliniștiți de propriile lor 
obsesii pe care mai mult decît 
să și le extermine și le apără, 
și le protejează prin acte, prin 
cruzimi, prin existență aventu
roasă. în definitiv, Ion Mohrea- 
nți urmărindu-1 pe vinovatul de 
moartea tatălui său (hoțul de 
cai, Țulea Fălcosu care, la urma 
urmei, nici el nu este decît în- 
tîmplător vinovat) nu face decît 
să-și confirme printr-o tragică 
urmărire propriul său destin, 
încît întîmplările tuturor par a 
semnifica cu adevărat tocmai 
ceea ce ele nu vor să fie. Eroii 
fug de o soartă pe care și-o în- 
tîlnese iremediabil. Fuga lor nu 
este ceea ce vrea să fie, o înde
părtare, ci, prin semnificație, o 
întoarcere, o apropiere.

Instinctul vital care-i animă 
ca și vocația vieții de care par 
a fi copleșiți nu sînt chiar aces
tea ci antinomiile lor. Nu e cu
rios că tocmai în asemenea 
structuri animate de o adevărată 
vocație existențială s-a înfipt 
adînc instinctul nefast al ratării, 
tragica neșansă pe care o sem
nifică chiar cele trei „strigări" 
ale romanului ?

Iată dar, expusă desigur su
mar, în ce constă 1 
blematică a cărții.
și-a găsit, în sfîrșit, natura con
venabilă, acea antinomie ireduc
tibilă în slujba căreia să pună 
marea sa înzestrare. Este în a- 
fară de orice îndoială că se 
poate vorbi la Fănuș Neagu de 
pitoresc epic. Dar care este țe
lul acestuia, ce poate comunica 
și semnifica scriitorul prin și 
în epicul său pitoresc sînt lu
cruri care justifică vocația de 
romancier și nu simplu povesti
tor. Din această cauză a-1 re- . 
duce la pitoresc epic înseamnă, 
cel puțin acum, după apariția

$ Puțini prozatori au ca Fănuș 
Neagu vocația vieții de excep
ție, ireductibilă, viață prin ex- A celență de roman. întrucît și la 

“ cea mai superficială lectură va 
fi resimțită fascinația epicului 

• pur, cea dintîi clarificare ce se 
impune e aceea a poziției aces
tui roman față de celelalte. Este 
materia acestuia aptă de proble- 0 matizare, sînt eroii aceștia niște 
complicați autentici, ascunde, 
în fine, romanul o filozofie a 0 autorului ?

îngerul a strigat este un ro
man de maximă concentrație, 

• ritmul său este exemplar. Isto
ria „strămutaților" la Dobrogea 
nu lasă loc niciunei speculații, 
romanul pare a nu avea ambiții 0 mai înalte singura fiind aceea-de 
a se ilustra pe sine prin epi
cul pur. Ceea ce se petrece este 

& cu mult mai important la prima 
w vedere decît ceea ce se spune.

Eroii trec prin istorii spectacu-

•
 loase, ai zice că viața lor se 
desfășoară ca un adevărat spec
tacol. Ei sînt mereu pe drumuri, 
merg undeva, sosesc într-un loc 0 și pornesc din nou. Nomadismul 
existenței lor îi aruncă dintr-un 
drum pe altul. De la plecarea 0 în Dobrogea în căutarea unei 

v vieți mai bune și pînă la sosi
rea lui Ion Mohreanu, singur, 
în Bărăganul secetos se întinde 
un timp a cărui măsură este 
cantitatea peripeției, amploarea 
aventurii. Oamenii sînt în cău
tarea fericirii și întîlnesc răz
boiul, în căutarea vieții și au 
parte de moarte, în căutarea iu
birii pentru ca să găsească ură. 
Ei trec prin cele mai neaștep
tate aventuri, fac față ori nu în
cercărilor de tot felul. Epica ro
manului curge într-un val 
enorm, ritmul „povestirii" este 
sufocant, cititorului îi este crea
tă și consolidată impresia că pi
păie o materie de o izbitoare

terialului pe care l-am ales 
bază pentru dialogul meu 
elevii. Mărturisesc sincer că 
rare au fost, cazurile cînd 
uitat de ordinea din plan a idei
lor, uneori am renunțat la unele 
dintre ele sau mi-au răsărit în 
minte altele, mult mai intere
sante, pentru că aportul elevi
lor a fost remarcabil, pentru că 
au venit cu puncte de vedere 
noi, cu fapte și date mai rele
vante, punînd în mișcare alte 
corzi ale sufletului. Am ajuns 
astfel la întrebarea : ce depin
de de profesor, ce depinde de 
elev pentru ca dialogul educa
tiv să fie nu numai plăcut și 
dorit, ci și eficient ? Dirigin
tele urmează să ’ ' 
cumulativ și cu 
de arbitru, antrenor și... 
de casație.

în încheiere, răspund 
prima întrebare : putem 
niza toate orele în acest 
(cum am organizat eu o oră de 
dirigenție deschisă).

Orele educative se organizează 
într-un fel sau altul în funcție 
de mai mulți factori, există o 
întreagă tipologie, ele nu pot și 
nici nu trebuie să fie organi
zate la fel. Unele se caracteri
zează printr-o mai mare varie
tate de idei, altele adîncesc una 
singură, sau se poartă pe mar
ginea unei întîmplări, a unor 
atitudini, gesturi, replici etc. 
Rar, în împrejurări festive, pot 
fi organizate și ore gen simpo- 
zion, dacă sînt concepute sim- “ 
piu, fără regie și, mai ales, fără „ w
repetiții. Personal n-am organi- concretețe. Rar se poate întîlni 
zat asemenea ore, am preferat ’ÎB o asemenea desfășurare de viață 
simpozioane adevărate, cu sce
nariu, cu repetiții, cu emoții și 
cu spectatori..., deci în afara A 
orelor de dirigenție. în toate 
cazurile însă este .nevoie ele in
teres, de pregătire și rezultatele A 
nu se vor lăsa așteptate.

întrunească 
tact atribuții 

curte

și la 
orga- 

fel ?

natura pro-
Scriitorul

riei în chiar marea speranței ? 
Iată contradicții tulburătoare de 

..................... .... ' vieții pe 
am

_____ ,_____ .
previzibili. Dar trebuie să recu
noaștem deschis că ne-am sătu
rat de serii trase la șapirograf, 
de eroi lipsiți de eroism, de per
sonaje plate ca și de explicații 
plate și comode. Nu poate fi 
exclus din romane tot ceea ce 
ține de ordinul inanalizabilului, 
de pecetea unică a personalității 
și a destinului ireversibil al e- 
roului. Rigorismul dogmatic ex
clude ceea ce nu se poate ex
plica ori introduce explicația a- 
colo unde plauzibilul este singur 
posibil. Ce roman monstruos ser 
fi acela în care explicația, moti
vația ar însoți ca organe apoca
liptice toate mișcările eroilor I 
Adevărul este că nici o explica
ție nu va face un roman mai 
bun sau mai slab decît este. A-i 
determina structura este o ope
rație primordială, profund ra
țională dar a-i explica farme
cul — iată o pretenție irațio
nală. îngerul a strigat este un 
roman plin de semnificații care 
se împotrivesc fericit structurii 
sale epice. Scriitorul ne comu
nică partea sa de adevăr tragic 
și sublim împreună cu aerul e- 
nigmatic și misterios pe care-1 
au toate întîmplările omenești, 
oricîtă explicație am pune în 
spatele lor. Prozatorul care în 
povestirile de pînă acum cople
șea viața cu lirismul său abu
rind-o uneori pînă la. dispariție 
s-a lăsat de astă dată învins 

. de lirismul și caracterul simfo
nic al vieții înseși, dîndu-i aces
teia dreptul să curgă nestînjenit. 
Scriitorul e subjugat, copleșit de 
„povestirile" lui în așa măsură 
încît le lasă să se producă 
unele din altele : ele îl conțin 
iar el, autorul, vorbește limba

ordinul misterului 
care dacă ni le-am refuza 
deveni desigur explicabili

Prof. I. MACARIE
Liceul de arte plastice 

București

FĂNUȘ NEAGU:

ÎNGERULTELEVIZIUNE
PROGRAMUL I

Coa-

21.41

22. H

22 25

Scenă din spectacolul cu piesa „Vlaicu Vodă" de Al. Dacila, la Teatrul de stat din Arad

• »

17,30
17,35

— Telex T. V.
— Pentru elevi 
sultații la fizică (clasa 
a XH-a). Tema : Pro
prietățile undelor elec
tromagnetice (hertzie- 
ne).
— Curs de limba rusă.18,05 ___ ______________

18,30 — Studioul pionierilor: 
„Recital pe... patine-*. 
(Transmisiune de la pa
tinoarul artificial Flo
reasca).

19,00 — Telejurnalul de sea
ră.

18,45 — Medicul vă sfătu
iește.

20.M — Roman - foileton : 
..Forsyte Saga** (VI).

2100 — Estrada tinereții.
21.30 — Lira — poezie con

temporană românească. 
— Prim-plan : Acade
mician Grigore MoisiL 
— Studioul mic : . .De
ziua mamei* — piesă 
într-un act de Mihail 
Sadoveanu.
— Artă plastică : Me
dalion Ștefan Ljchian. 
Prezintă Petru Corr.ar-
nescu.

22-55 — Telejurnalul de 
noapte.

A STRIGAT"

CREAȚIA MUZICALĂ Șl EDUCAȚIA
(Urmare din pGg. I)

Educația muzicală a devenit 
într-adevăr în momentul de fa
tă una din problemele cardina
le ale culturii socialiste. Alături 
de artă plastică și literatură, 
muzica trebuie să devină o pre
zență vie în formația intelec
tuală â tinerei generații.

în interesanta anchetă ce se 
desfășoară in aceste zile în pa
ginile „Scînteii tineretului" aș 
dori să conturez dimensiunile 
cîtorvâ dintre activitățile educa
tive ale Radiodifuziunii.

în cadrul complex al emisiu
nilor radiofonice, muzicii i se 
rezervă un loc de mare însem
nătate. Faptul se înscrie în co
ordonatele firești ale propagan
dei cultural-artistice in general.

De aici decurge și importan
ța programelor și emisiunilor 
muzicale, rolul si aportul lor 
specific, in bogatul si dinamicul 
peisaj cultural al țării.

O privire de ansamblu asupra 
locului pe care îl ocupă emisiu
nile muzicale în programele Ra- 
dioteleviziunii române, relevă, 
pe de o parte, multitudinea și 
varietatea acestor emisiuni, iar 
pe de altă parte o creștere di
namică a ponderilor educative, 
în strinsă împletire cu cerințele 
de divertisment ale auditorilor. 
Astfel, paralel cu intensificarea 
și diversificarea modalităților 
specified de programare și difu
zare a muzicii, se urmărește ob
ținerea unui echilibru judicios ăl 
repertoriului menit să apropie 
ascultătorii noștri de toate ge
nurile muzicale. Criteriul funda
mental al activității muzicale 
radiofonice, sesizabil atît in e- 
misiunile de divertisment, cît si 
în cele ce urmăresc promovarea 
culturii muzicale naționale și u- 
niversale. constă în cultivarea 
gustului pentru frumos in apro
pierea ascultătorilor de marile 
valori ale muzicii clasice și con
temporane.

De o mare însemnătate pentru 
definirea sferei de influentă â 
emisiunilor și programelor mu
zicale este acțiunea în ultimul 
timp din ce în ce mai cristali
zată. de profilare a celor trei 
posturi de radio. Astfel, în timp 
ce programul I. este un program 
de cea mai largă audiență. pro
gramul II se definește printr-o 
îmbinare armonioasă de moda
lități. iar programul’ III este 
destinat exclusiv popularizării 
selective a repertoriului mu
zical clasic si contemporan în 
genul simfonic, operei, în cel al 
muzicii de cameră și de jazz.

Un capitol de prim ordin îl 
constituie popularizarea și expli
carea fenomenului muzical ro
mânesc.

O atenție deosebită se acordă 
noului, selecționat cu discernă* 
mint după criteriile artistice re
cunoscute. urmărindu-se promo* 
varea creațiilor 
bogată,

ESTETICĂ A TINERETULUI

_ ____ cu o tematică 
_ ___ _ variată și interesantă, 

în domeniul creației sim
fonice, cit și în domeniul mu-

zicii corale, muzicii ușoare și 
muzicii populare.

Funcția educativă, considerată 
ca un criteriu fundamental în 
elaborarea ansamblului emisiu
nilor muzicale, se dobîndește 
aici, într-un mod mai direct, în 
rubrici comentate, menite să-1 
familiarizeze pe ascultător cu 
particularitățile de limbaj și 
structură ale acesteia, cu stiluri
le și curentele consacrate, pre
cum și cu cele care încearcă în 
prezent să se definească în pei
sajul componistic contemporan, 
în acest cadru au fost și sînt re
dactate diverse titluri de pro
gram obișnuit, — concerte, reci
taluri etc., — precum și nume
roase emisiuni speciale, comple
xe. atît prin problemele pe care 
le abordează, cît și prin formu
la radiofonică de difuzare. Emi
siuni ca : „Să-nțelegem muzica" 
— în care sînt explicate elemen
tele constitutive ale limbajului 
muzical — „Cvartetul de coarde 
de la Haydn la Debussy" — ur
mărind evoluția genului în lite
ratura muzicală — „Permanențe 
si înnoiri în muzica româneas
că" — cuprinzînd date și aspec
te inedite în evoluția culturii 
muzicale românești. „Stil si per
sonalitate îft ârtâ dirijbrâlă" —

„Opere inedite", „Opera în foi
leton", „Galeria personajelor de 
Operă". „Cercul melomanilor", 
„Muzica acum patru secole", 
„Ultimele patru decenii ale mu
zicii", „Muzicieni români de azi, 
despre muzicieni români de 
ieri", „Opera contemporană" și 
altele, atestă, prin valoarea lor, 
consecvența cu care este urmărit 
obiectivul educativ în propagan
da muzicală radiofonică. în ace
lași sens sînt relevabile și emi
siunile de dezbatere estetică și 
muzicologică, privind diverse 
aspecte ale creației și interpre
tării muzicale, dezbateri ce au 
loc în cadrul emisiunilor : „Ac
tualitatea muzicală", „Cronica 
ideilor estetice muzicale", „Șan
tier de creație", „Tribuna inter
națională a muzicii", „Mese ro
tunde".

Am certitudinea că, în ansam
blul lor. dezbaterile Adunării 
Generale , a Compozitorilor ne 
vor oferi nu numai o multilate
rală analiză a problemelor ra
porturilor dintre muzică și pu
blic ci și o sumă de sugestii 
pentru continua îmbunătățire a 
operei de educație estetică a iu
bitorilor de artă, a tineretului în 
special, pe care o întreprind pos
turile noastre de radio.

OCTAV NEMESCU

Actul de creație
și experimentul muzical

Oricare ar fi punctul de ve
dere sau modul de a aborda fe
nomenul artistic, dreptul la o e- 
xistență durabilă în timp a unei 
opere de artă este garantat în 
primul rînd» după părerea mea, 
de prezența, măcar în unul din 
totalitatea aspectelor sale, a ine
ditului.

în ce măsură acest inedit poa
te dezvălui noi coordonate, mo
duri și posibilități noi de a a- 
borda fenomenul artistic, atît din 
partea creatorului, cît și. even
tual, al interpretului, respectivă 
operă marchează în timp un 
moment mai mult sau mai puțin 
important.

într-un cîmp practic inepuiza
bil de mijloace și unghiuri de 
vedere, conștiința omului son
dează noi și miraculoase aspec
te ale existenței.

Născîndu-șe de multe ori prin 
negația unora șau a mai multor

aspecte a vechiului, noul (pos
tură relativă în timp) fără a ex
clude, cel puțin în fenomenele 
culturii, valorile deja dezvălui
te, adaugă multiple și viabile 
potente capabile să emoționeze 
și să îmbogățească continuu spi
ritualitatea omenească. Oricît de 
ăcerbă ar fi împotrivirea și re
zistența prejudecăților tulburate 
din inerție, noul devine o reali
tate necesară, născut permanent 
din impulsul experienței și al 
cunoașterii. în acest proces nu e- 
xistă decît o singură alternati
vă : fie situarea în avangarda e- 
forturilor permanente ale mișcă
rii, fie pe poziția mai mult sau 
mai puțin comodă a simplei re
editări a 
tuite.

Dar o 
procesul 
găsirii noului o constituie expe
rimentul. Fără un contact direct

modelelor deja consti-
condiție principală în 
dezvoltării, căutării și

și continuu cu materialul sferei 
de acțiune a artistului, orice 
idee sau concept devine o sim
plă speculație sterilă. Experi
mentul confirmă sau nu concep
tul, din experiment se nasc noi 
mijloace, noi moduri de a con
cepe fenomenele artistice, noi 
relații între om și artă.

în condițiile veacului nostru în 
care mijloacele sonore s-au îm
bogățit considerabil, prin a- 
pariția mijloacelor sonore elec- 
tro-magnetice, extinderea la ma
ximum a posibilităților instru
mentale, prin implicația în actul 
artistic chiar a unor fenomene 
extrasonore (gestul, lumina), a- 
cest vast teren de investigație 
nu poate fi stăpînit decît prin
tr-o continuă experimentare. 
Mai mult chiar, în dorința de a 
dezvălui și controla noile și 
multiplele relații rezultate im
plicit din fenomenul artistic, 
compozitorul apelează adesea la 
mașina de calcul pentru a-și 
simplifica și ordona munca alt
fel foarte anevoioasă.

în ultimii ani a apărut la noi 
în țară o întreagă pleiadă de e- 
minenți compozitori meniți să 
ridice arta muzicală românească 
pe noi și importante culmi.

Tînăra generație de compozi
tori români, continuînd marile 
tradiții ale muzicii românești, 
dezvoltă și amplifică cu vitalita
tea și curajul inerente vîrstei, 
căutările și realizările creației 
muzicale.

Așa cum se spune și în sinteza 
publicată în întîmpinarea Adu
nării Generale a Compozitorilor, 
experimentul la un înalt nivel 
este util și pe deplin justificat, 
de seriozitatea mesajului, de 
patosul umanist al acestuia.

Ce poate fi într-adevăr istoria 
culturii unei epoci sau a unui po
por dacă nu un proces continuu 
de căutări și experiențe încunu
nate de cristalizări simbolice ale 
limbajului.

A primi cu suspiciune și neîn
credere experimentul — înteme
iat în accepția noastră nu pe 
simple păreri formale dar pe 
fervoarea găsirii unor mijloace 
adecvate mesajului uman al mu
zicii — mi se pare o echivalență 
a ignoranței și relei-credințe.

Pentru a crea, pentru a-și des
fășura experimentele creatoare, 
tînărul muzician trebuie să aibă 
la îndemînă toate mijloacele ne
cesare.

La fel cum în știință o nouă 
ramură se dezvoltă ca urmare a 
existenței și activității unui 
centru experimental, la fel fe
nomenul artistic, devenit astăzi 
atît de complex, are nevoie în 
mod imperios de aceste, centre 
de experiențe.

Tocmai de aogea mi se pare 
absolut necesară discuția în- A-

concretă, de existență palpi
tantă.

In adevăr, însă, subtilitatea a- 
cestei scrieri remarcabile a 
prozei actuale este în marea ei 
ambiguitate, în calitatea semni
ficațiilor incluse sub aerul de 
„reconstituire" izbitor la prima 
lectură. Gustul pentru epic, plă
cerea (constrîngere) de a povesti 

• sînt indiscutabile. Citabile sînt 
toate întîmplările prin care trec 
eroii. în ce constă dar ambigui- 

• tatea unor eroi așa de concreți, 
de plini de viață ? Destinul în
suși al strămutaților este incert, 

• ambiguu. Ei sînt.eroii unor în- 
tîmplări teribile care ne încîntă 
ori ne cutremură dar aceste a- 
venturi par născute din chiar 

• condiția nestatornică ori lipsită 
de șansă a personajelor. Ceea 
ce li se întîmplă pare nereal 

• sau ireal pr-itru că lipsește un 
sediu potrivit aventurilor, o 
matcă prin care ele, trecînd, să A se și așeze, să se depună. Este o 
ciudată cavalcadă a întîmplări
lor ce-și caută înțelesul, desti
nul căruia să se supună. Eroii 
toți au nostalgia unui loc al lor, 
trăiesc undeva dar continuă să 
existe în altă parte, năzuiesc la 
statornicire dar își distrug orice 
șansă de a se regăsi. Soarta lor 
seamănă cu disperata încercare

dunarea Generală a Compozito
rilor a problemelor găsirii căi
lor necesare pentru a promova
— începînd de la înființarea u- 
nui laborator de cercetări elec- 
tro-acustice pînă la o promptă A 
difuzare a celor mai noi creații
— experimente și lucrări de 
înaltă ținută.

în ceea ce privește difuzarea 
muzicii contemporane : Progra- ____________
marea noilor lucrări muzicale A a proscrișilor de a-și salva des- 
românesti ca si tiDărirea lor de ” linul în cele trei zile de abolire 

a legilor. Romanul este în fond
românești ca și tipărirea lor de 
către Editura Muzicală este, 
după părerea mea, sporadică și 
întîmplătoare.

Este un decalaj prea mare în
tre data nașterii unei opere mu- 
zicale și execuția ei în public și “ 
acest decalaj se prelungește con
siderabil atunci cînd se pune 
problema tipăririi lucrărilor. £ 

în sfîrșit, după părerea mea, 
existenta unui festival interna- 
țional de muzică contemporană 
cu preponderență celei româ
nești ar rezolva, fără îndoială, o 
mare parte a problemelor lega- A 
te de difuzarea și popularizarea " 
în țară și peste hotare a creației 
autohtone, ar stabili un contact 
constructiv între muzicienii ro
mâni și străini, ar crea un cen- _ 
tru european (_. __ ___  _
confruntare și dezbatere artisti
că, ar stimula o mișcare de efer- a 
vescență creatoare inedită.

•
 o tragedie a destinelor nereali
zate. El este cu atit mai tulbu-
rător cu cît este mai plin de 
viață, de o materie pe care 
doar la Panait Istrati o mai 
putem întîlni. Existența de 
năluci a personajelor, de strigoi 
(Neicu Jinga trăiește hăituit în 
bălți după ce a omorît un ofițer 
neamț, Ion Mohreanu aleargă 
c’.intr-un loc în altul propunîn- 
du-și țeluri pe care de fiecare 
dată le ratează, ș.a.m.d.) îi face 
inabordabili, ei nu pot fi rfccon- 
stituiți ci semnificați. Resortul 
conflictual nu este determinat 

(de ce nu ?) de Q de opoziții conjucturale ci este 
ascuns adînc în niște structuri 
ireductibile, absolute. Toate per
sonajele își rezolvă propria lor

* .*- *«• L *•
romanului, o limitare, iiacă nu o lor. Pentru a le spune, pentru a 
..ssj.AK i -r» accep£e sensurile lui,

el a adoptat tonul lor, li s-a su
pus cu o viclenie superioară. A- 
ceastă. convertire se arată a fi 
însăși condiția romanului. Ea 
face posibilă audiția liberă a to
nurilor vieții. Scriitorul se folo
sește de fapte, „întîmplări" din 
a căror aglomerare în ritm a- 
mețitor emană muzica vieții, 
timbrul ei inimitabil. Astfel în
cît relatarea, descripția nu re
prezintă decît (aceasta nefiind 
deloc puțin !) acordarea instru
mentelor în cheia lui. De din
colo de întîmplări ne vin tonuri, 
epicul este subtil muzical. Tonu
rile vieții — iată romanul. Ceea 
ce face din Fănuș 
creator adevărat, 
care se povestește prin perso
naje neliniștite și întîmplări 
năpraznice este extraordinara 
lui putere de audiție a vieții 
căreia știe să-i asculte mai cu 
seamă bocetul. Valoarea muzi
cală a epicului („pitoresc" ?) 
face din îngerul a strigat, un 
roman misterios și intraductibil 
ca o melopee ori ca un descîn- 
tec. Tn ujtimă analiză porțile ro
manului se închid, destinul său 
fiind de a rămîne ermetic. Ui
mitoarea ermetizare a realului, 
sensul în ultimă instanță de ne
pătruns al întîmplărilor coincid 
cu destinul de înecați, inacce
sibil, al eroilor care mâi mult 
dispar deeît mor. Șansa noastră 
este de a citi romanul ca un sis
tem de semnificații prin mari 
simboluri antinomice și să în
cercăm a le explica pe acestea, 
în chiar autenticitatea structurii 
lui romanul este imposibil de ex
plicat. El trebuie cițit ori ascul
tat ca un descîntec. Simbolurile 
prin care-1 traducem — pe mar
ginea lor putem glosa oricîț cu 
iluzia că vom putea ajunge 
vreodată la misterioasa realitate 
a romanului. Discutînd „Simbo
lurile antinomice" constat însă 
că am părăsit teritoriul roma
nului însuși încercînd să-1 aflu 
pe romancier.

vădită nedreptate. Poate că an
tinomia despre care vorbeam, 
acea opoziție de ordin intern 
care se manifestă în destinul 
eroilor este chiar a romancieru
lui. Tot ceea ce este reconsti
tuire în romanul „epic" devine, 
în planul semnificațiilor proble
matice exact 
chipul cel mai 
„răzbunătorul"
Mohreanu), omul care urmărește 
pe cineva se urmărește de fapt 
pe sine. Această întoarcere prin 
semnificație a sensului epic 
constituie subtilitatea esențială 
a romanului. Exact același lucru 
pare a se întîmpla cu autorul în
suși. înzestrat cu un dar el e 
conștient acum de pericolul da
rului și-1 obligă să semnifice 
ceea ce pare a fi chiar împo
triva lui. Ce este epicul ? Expre
sia neutră a unei înzestrări, gra
ție căreia un autor știe să po
vestească frumos, emoționant. 
Orice forțare a povestirii de a 
lua sensul inclus de un autor 
care e numai povestitor pare 
sortită eșecului. Ca să nu fie 
artificială povestirea trebuie să 
fie înșelată chiar prin mijloa
cele ei. Sensul trebuie să i se 
dea nu printr-o pură speculație 
ci respectîndu-i natura. Un au
tor care nu știe să inculce ma
teriei de care dispune un sens 
latent care să se împotrivească 
chiar acestei materii nu este un 
creator adevărat. Fănuș Neagu 
a izbutit în îngerul a strigat a- 
ceastă rară coincidență a con
trariilor. Romanul său ascunde 
într-o maximă concentrație 
ce pare a afirma o de
bordantă vocație a vieții și a 
izbînzii, tragicul destin al eșecu
lui și al neșansei. Niciodată nu 
vom izbuti deplin să descoperim 
resortul cel mai adînc al acestei 
surprinzătoare aptitudini de a 
găsi și descrie bucuria in dure
re, suferința în euforie existen
țială. Nu-și ratează eroul româ
nului cele trei strigăte (care pu
teau fi de victorie și chiar sînt !) 
în momente de maximă șansă ? 
Ce poate fi mai greu de expli-

contrariul. în 
general spus, 
romanului (Ion

Neagu un 
un scriitor

C. STANESCU
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COLUMNA (ambele serii)
rulează la Patria (orele 9 ; 12 ; 
15 ; 18 ; 20,45) ; București (orele 
9,15 ; 12,45 ; 16.45 ; 20,15) ; Lu
ceafărul (orele 8,30 ; 12 : 16 ;
19.30) .

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII
rulează la Republica (orele 9 ;

11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ;
Capitol (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) ;..................
rele 10.30 ; 13 ;
20.30) ; ’ ’ *
11,45 ;
21,15). 

ANNA 
serii)

rulează
12.30 ; ...
(orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30).

JUDOKA. AGENT SECRET
rulează la Festival (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) : Fe
roviar (orele 8,30—15,15 în 
continuare ; 17,45 ; 20) ; Excel
sior (orele 9,45 ; 12 ; 14,45 ;
16.30 ; 18,45 ; 21) ; Gloria (ore
le 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 
20,30) ; Flacăra (orele 10 ; 
12,30; 15; 17,30; 20).

SUPER AUTOMATUL
rulează la Victoria (orele 9,30 ; 
11.30; 13.45; 15,45;’ 18,15;
20,45).

; 10,45 ; 13 
io , iu.ouj , Melodia (o« 

10.30 ; 13 ; 15,30 : 18
; Modern (orele 9,30

14,15 ; 16,30 18,45

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8,30 ; 
11 ; 13.30 ; 16 : 18,30 ; 21).
AVENTURIERII
rulează la Lumina (orele 9,30 ;
15.45 ; în continuare 18,15 ; 
20,45).

LUSTRAGIUL
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

MARIANNA, AGENT 0555
rulează la Rahova (orele 15,30 ;
20,30) ; AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI

rele 9 ; 11,15; 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 20,45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la înfrățirea (orele 
15,15 ; 17.45 ; 20) ; Munca (o- 
rele 16—20).

HEIDI
rulează la Buzești (orele 15,30); 
FRAGII SĂLBATICI (orele 
18—20,30); Popular (orele 15,30; 
20,30).

ROATA VIEȚII
rulează la Dacia (orele 8,30 ;

KARENINA

la Bucegi
16 ; 19,30) ;

(ambele

(orele 9 ;
Flamura 
19,30).

CINEMATOGRAFE
FERICIȚI (orele 18) Giulești 
(orele 15,30 ; 18 ; 20.30).

ROATA FECIORILOR. MISTE
RE ÎN PIATRA, ATLETISM, 
A TREIA CONSTANTA. CU
VINTE, DIAMANTUL, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 10/1968 

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

HOMBRE
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ; 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,45) ; Miorița (o-

16.45 în continuare ; 18,45 ; 21). 
PRINȚESA

rulează la Union (orele 10,30 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Unirea (orele 15,30 ;
18) ; TOM JONES (orele 20,30). 

SUFLETE TARI (ambele serii)
rulează la
19) .

CĂDEREA
MAN

rulează la
12.45 ; 16 ; 19,30).

Lira (orele
IMPERIULUI

Volga (orele

15.30 *
RO-

9,30 ;

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Drumul Sării (orele 
15,30 ; 17,45 ; 20) ; Tomis (ore
le 9,30—15,30 ; în continuare 
18 ; 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ 

rulează la Cotroceni țorelâ
15.30 ; 20,30) ; VALEA ALBI
NELOR (orele 18).

FETE ÎN UNIFORMA
rulează la Aurora (orele 9 : 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30).

VEȘNICUL INTÎRZIAT
rulează la Moșilor (orele 15,30 : 
20,30) ; OCOLUL (ora 18).

SPARTACUS (ambele serii) 
rulează la Progresul (or£16 
15,30—19).

TARZAN OMUL MAIMUȚĂ ȘI 
FIUL LUI TARZAN

rulează la Viitorul 'orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Vitan (orele 15,30 ;
20,15) ; NU TE-AM IUBIT (o- 
rele 18).

MARYȘIA ȘI NAPOLEON 
rulează la Paaea (orele 15,45 ; 
18 ; 20,15).
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L FOLCLOR I 1 GUME |
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2. GEOGRAFIE £^!rh!tecturâ|

5. AGRICULTURA

1. IORDACHE GOLESCU
Iordache Golescu n-a fost un folclorist în sensul exact al cu- 

vîntului. Nici nu putea să fie, deoarece constituirea folcloristicii 
ca disciplină aparte nu s-a întîmplat decît în a doua jumătate 
a sec. XIX. Nu a fost nici măcar un romantic descoperitor și 
admirator al folclorului, cum au fost Alecu Russo și V. Alecsan- 
dri. Epoca în care s-a format și și-a realizat opera a anticipat 
doar în felul ®i acest fenomen, căruia el i-a fost mai tîrziu con
temporan doar prin longevitatea lui fizică. De fapt, el aparține— 
ca și Ion Budai Deleanu, ca și corifeii școlii ardelene, un Petru 
Maior de exemplu — cărturarilor de la sfîrșitul sec. XVIII, do
minați mai mult sau mai puțin de ideologia iluminismului. Ca 
și ei, făcea folcloristică „fără să știe", preocupat de a folosi 
argumentul înțelepciunii populare în demonstrarea opiniilor lui 
asupra vieții morale și sociale din epocă. Ca atare, el face parte 
dintre cei care au efectuat tranziția de la oralitatea folclorului 
propriu-zis — a folclorului țărănesc în deosebi — spre formele 
lui tipărite, orășenești, prin însemnătatea lui în manuscrise și 
circulația lui și pe această cale. Ca și alți cărturari din vre
mea lui — oameni cu știința de carte, datorită situației lor so
ciale — Iordache Golescu a căutat să-și sporească înțelepciunea 
lui cu a altora, transcriind în „condici-, în caiete voluminoase, 
vorbe de duh, „cuvinte adevărate-, „învățături" pentru vtați, 
concretizate în forma aforistică a proverbului și a zicâtUtfL 
istorioare și snoave ilustrînd prin fapte de viață, intrate fa 
memoria poporului, aceste învățături. Boier luminat, ocupfad 
ca atare funcțiuni de stat importante în Tara Românească — 
efor al școalelor, luînd parte Ia întocmirea regulamentului în
ceputurilor învățămintului românesc și*fiind ut.j’ dintre srri;.- 
nitorii deschiderii școlii lui Gheorghe Tarar în 18’8. veî-vomic j 
pe timpul lui Alexandru Suțu, mare logofăt al dreptății în 1831
— s-a integrat seriei acelora care căutau să ajute pi upățlrra I 
limbii românești modeme, prin alcătuirea de felurite lexicoane 
și dicționare. Astfel întruchipează. între altele. Cendiea limbii 
românești, rămasă in manuscris. Aici, bunăoară, explicind cu- 
vîntul borăceni. Iordache Golescu însemnează scurte descrieri 
ale unor obiceiuri eu caracter magic-spectacular : drăgaccx pa
parudele. brezaia, călușari și geamali Dar opera lui care 2 
suscitat interesul deosebit al cercetătorilor folclorului nostru este 
..condica- intitulată Pilde, pevițairi si cariate adevărate si po
vești. Precum se vede, e vorba de o colecție de proverbe în
soțite de scurte narațiuni ihxstrind adevărurile lor Ceea ce . 
a realizat Anton Pann în Povestea vorbei nu este astfel cetit 
culminația unei îndelungi tradiții în literatura noastră cvass- 
folcloriră — căci manuscrisele de acest fel. începcnd cu cele 
ale traducerilor in genul Florii darurilor, stat numeroase 
desigur, au fost si mai multe acelea rare nu zi s-2u păstrai.

Pildele fi povâ;uiri> scrise de Iordache Golescu *u rjrm- 
nează neapărat o culegere oe folclor. Ele au fost adunate airi. 
la un loc. pentru desfătare și învățătură, ia ceasurile de 
tihnă fazullarâ- Multe dintre proverbele și istorioarele lui Go
lescu jinî transcrise cin căra ale literaturii universale, pe rar» 
le citise fi le îndrăgise. Soarta a vrut ea manuscrisul Im lor- 
daehe Golescu — deși nepofaiîeat ta tatregfane ptaă astăzi — I 
sâ Se totuși larg cunoscut si să contribuie la dezvoltarea foe- 
doristfrfi noastre. VasSe Pogor l-a aflat printre manuscrisele 
tatălui său gi l-a înfățișat fa sedus tele Junimii în 1174. AL Las»- 
brtor l-a cercetat st a poMScat uu stndta desțva el ta uCob- 
vorbiri literare". Eminescu l-a citit ea atenție, pe tind era d5- 
re-rtcriu bibhocecii Universității din Iași, itu-mr.-d pe el g

creionul ceea ce 1 se părea demn de reținut. Mai tîrziu, Emi- 
nescu a copiat dintre aceste proverbe însemnate un număr de 
116, pentru o proiectată carte de lectură, împreună cu patru 
dintre istorioarele „condicii-. Petre Ispirescu și G. Dem. Teo- 
dorescu s-au folosit de asemenea de acest tezaur în lucrările 
lor de folclor. în fine — prin integrarea a mai bine de două 
treimi din manuscrisul lui Iordache Golescu în volumele mo
numentalei colecții a lui Iuliu A. Zâne, Proverbele românilor — 
opera vel-vornicului a intrat măcar așa în circulația publică, 
facilitînd cercetările folcloriștilor de mai tîrziu în domeniul 
paremiologiei populare.

OVIDIU PAPADIMA

2. GEORGE VÂLSAN
La 18 iunie 19*20, Academia Română primea, în rîndurile mem

brilor săi activi, un tînăr profesor universitar în vîrstă de 36 de 
ani : George Vâlsan. Alegerea avea o dublă semnificație : pe de o 
parte, ea reprezenta îecunoașterea operei unui tînăr om de ști
ință, iar, pe de altă parte, consacra la noi o știință tînără — 
Geografia.

Tînărul care publica schițe și versuri în „Convorbiri literare", 
„Con\-orbiri critice", „Ramuri”, „Semănătorul” — și care la Uni- 
verritstea din București urmase secția de filozofie — avea Să-și 
înscrie n-rmele ca una dintre figurile proeminente ale școlii geo
grafice românești din prima jumătate a secolului nostru.

Elev, la Pans, al lui Emmanuel de Martonne, ale cărui cursuri 
le urmărește cu pasiune — după ce timp de doi ani, la Berlin, îl 
auchase pe Albrecht Penck — Vâlsan devine un adept al „școlii 
regionale*, majoritatea lucrărilor sale probînd pregnant această 
onentare. In anul 1910, Vâlsan publică prima sa lucrare științi
fică, „Temelia Bucurestiului", care reprezintă primul studiu de 
geografie asupra capitalei României și începutul preocupărilor și 
cerwtirilcr care aveau să ducă la elaborarea tezei de doctorat, 
rasțimriă in 1915 : „Cîmpia Română. Contribuțiuni de geografie 
fizică". Această lucrare constituie singura sinteză geomorfologică 
asupra acestei părți a țării noastre și- după mai bine de o jumă
tate de sect', ea rimine, încă, in bună măsură, actuală.

Dintre ceWahe hiciări, în care abordează o tematică geogra
fică tariată, amin Hm : „O fază in popularea Țării Românești", 
^Ksupra trecem Dunării prin Porțile de Fier“, „Studiu de geografie 
critică", -Vade — originea și evoluția lor”, „Elementul spațial 
fa descrierea eeografică", „Traseele Cîmpiei Române- (prezentată 
de Vâkan la ai XIT-lea Congres Internațional de Geografie de la 
Loodra și Cambridge), ^Sensul geografiei modeme" ș.a. Vâlsan 
t—open kn Ehmitrie Cantemir („Cantemir ca geograf*, 
„Opera ee: grafici a pnncfpe’ui Dimitrie Cantemir", „Harta Mol- 
do-.ei de D==moe Cantemir" I, și ajunge la concluzia că domnitorul 
mo&doveaa «poate fi numit cu adevărat geograf, iar, pentru vre-
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3. UN CTITOR AL 

ÎNVĂȚĂMINTULUI 

DE SPECIALITATE
Alese Marin, cel care avea să fie primul profesor de chimie al 

Universității din București, înființată de către domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza în anul 1864, s-a născut la Craiova în anul 1814. Ur
mează școala primară la Slatina, ca elev al vestitului dascăl Gheor- 
ghe ^\rdeleanu. Deosebit de înzestrat, el primește însărcinarea 
încă de la vîrsta de 11 ani, să-și ajute dascălul în conducerea 
școlii, iar la vîrsta de 12 ani, este numit profesor suplinitor ! Lu
crează apoi, ca suplinitor, la Craiova, iar în 1838 îl găsim profesor 
la școala primară de pc lîngă Colegiul „Sfîntul Sava" din Bucu
rești. în această perioadă, el urmează și cursurile colegiului, pe 
care îl termină cu rezultate excelente. în 1845 pleacă la Paris, unde 
urmărește prelegerile unor mari savanți ai vremii: Gay-Lussac, 
Pouillet, Fremy, Flouvens etc.

întors în țară, Alexe Marin pune bazele unui laborator de fizică 
și chimie la Colegiul „Sfîntul Sava», unde funcționează în 1S55, 
ca profesor titular al catedrei de fizică și chimie. Pedagog remar
cabil, el predă apoi chimia în numeroase instituții de invățămînt 
înființate în acea epocă de pionierat a învățămintului de specia
litate : Școala de chirurgie a doctorului Carol Davila, Școala mi
litară, Școala de medicină veterinară, Școala de farmacie, Școaia 
de agricultură. Ca o încununare a carierei didactice, Alexe Marin 
este numit, în 1868, profesor de chimie la Facultatea de științe 
a Universității bucureștene, recent înființată.

Alexe Marin are meritul de a fi contribuit esențial la formarea 
învățămintului chimic în țara noastră, el fiind dascălul a numeroase 
generații, cărora le-a predat noțiunile fundamentale de chimie. Ca 
profesoi la Universitate, a îndrumat pașii de început ai primilor 
noștri chimiști; mai mult, lui ii revine meritul de a fi publice*. ți 
primele manuale de fizică și chimie din țara noastră, tot el traduce 
și publică fizica lui Fouillet, chimia lui Pelouze și Fremy, pentru 
ca apoi să-și tipărească propriile manuale.

Prodigioasa sa activitate publicistică de specialitate și meritele 
sale de remarcabil organizator al învățămintului chimic fac să fie 
ales decan al Facultății de Științe. Se stinge din viață la București, 
în anul 1895.

PETRE JUNIE

4. UN ARTIST 
DE PRESTIGIU

Cristo fi Cerchez a cercetat cu o deosebeă atent: e ar
hitectura noastră populară, verbele soeaee mn Oi-
tuluî fi Argeșului, pentru a le fcSasi ca furaă ce maperape. 
Interesul pentru fenomenul artistic ri istoric românesc l-a coo- 
dus — pe lisat «râurile de^axtalecrară — ta • camptesl cer-l 
cetare în trecutul Româncei, bazata pe 2 ;•» planșe repeezer.- , 
tind imaginile coloanei lui Traian de la Roma :eî concepe, por
nind de aici, chiar și o lucrare teorerică privind isteria ia-riicr.

MiceW de Arta Fnpairri JDr. M. MueocicT dsn Capitală

în activitatea practică. Cristofi Cerchez s-a orientat — poate 
mai bine decît Mincu și Grigore Cerchez — spre valorificarea 
bogatului tezaur al arhitecturi: noastre, dovedind mai mult rafi
nament și o mai atentă grijă pentru păstrarea caracterului pro- 
porțiilor ți ex^.crferei specifice arhitecturii vechi. El a ocolit 
efectele pitorești facile și nesemnificative, adaptind. constant, 
temele arhitecturii si decorației din mediul rural la necesi
tățile și optica citadină a Bucureștilor acelei perioade. Opera 
sa impresionează prin simplitatea compoziției, Harîtan» monu
mentalitatea lipsită de severitate și ostentație și o mare deli
catețe a motivelor ornamentale. Sfat. in fond, trăcaturile fx- 
damentale ale arhitecturii noastre vechi.
Dintre lucrările mai importante, amintim, în primul rînd, cu

noscuta viiâ dr. ’.f.noriei din București, construită în 1910—1911,

aetsalso srczcc de artl popcUrL Incedrate de ua original 
<arl de cresat. V3'.i=e5e ra-gpl-Jte. i*remenwte

de c ill r FI UIT cu discrete, sgbliaia» de o frumoasă
‘'XT— i* F etej. eg arcade trucoatc spctjmue pe coloane 
răsorne — ia ceetrart cu «ochii rotam al parterului — si în- 

de sa lejer e—țart, care dcetiină Inmeaca compoziție, 
aint o mărtucls eiecveniă. a măiestriei arhitectului și a stăpi- 
mrn m-;iaaceler de expresie artistică. Tot hi București, amin
tim cm pcrct^Sd « hwericTi Sf dpostoa, ca și foita cead N. Po- 
pmn. da «sr. SI Stefzn IX tmde «-au folosit elemente mai
«trnmc-
Cnsmfi Ceccsex a lăsat o epe 

lori tr.-~țrrj> a lest supusa t
ră care, pornind de la certe va- 
- puternice metamorfoze crea

toare. dămiuda-oe o armten'rră echilibrată, de txm gus*., de o
mare prapefrae și vibrație artistici

Arh. S. Jt UMAN

5. PAGINI DE
AGRONOMIE

ai XVlIIJea, m întreaga Europă, 
iacrări de esnadturi, ca urmare a ne- 
agriccie fi a dicertificârn sortimentului

isterii ț: fa Trar^uccnia, interesul pentru 
“iei auricule yi zootehnice era din ce in ce 
reia rp&ari fa care exista o veche tradiție, 
tirircl, crejterea taurinelor, cultura cerealelor

.’v I".<, Dwsrtm Tî^rgrafu tipărește, la București, o lucrare 
FEnatMf.r ,OtEeci_- secreiuri zic pâmîntului și ale meșteșugului 
ddnu tăbaiefe dtalr-o carte a unui dascăl vestit și iscusit în 
raertessgai lrifaa de paaiat, adică al plugului", care are o im- 
pcrtaeță de^fec^ti pesz-u p: zvlcrizarea unor metode noi de cul- 

a piaataiar. Ia acaarti iacrare se formulează — pentru 
iaf» o carte aertrt ta mraâaryfr — o metodă de ame- 

ckxarv a piartefep.* se cfesgă anemfeZe de griu printre spi- 
crie £rx n metodă care, practicată de țăranii
%,-rn âe «- t-xn-, ca fi desooliată p pusă pe baze științifice abia 

la tcM arra&er.
15CT, Grigor» Obrodo^ux directorul școlilor române din 
teeiian artre treabă a plugarilor celor românești" o

latease «Mairti sCarte de tadrirtni pentru orinduita economie, 
laezaRa pimtataiai p peatxn plămădirea și păstrarea vitelor și a 
păsârnee ceiv c?suce".

In arm cere cu vr-nat, rtumărvl publicațiilor agricola românești 
a crescut mereu.

C. CHIRILA

Am eu un „tlp“ care vine In flecare zi ta 
audientă la mine. Intră, și-mi zice : „Îmi iei 
o ciocolată ?“ Și, pentru că am spus de la 
început că rezolv totul, nu pot să nu bag mina 
în buzunar să-i rezolv pe loc cererea. Dacă ar 
cere numai ciocolată, aș fi fără bani, dar feri
cit. Nenorocirea e însă, că după ce îmi reduce 
bugetul, începe cu întrebările și mai ales cu 
obositorul și obsedantul „de ceTrebuie să 
găsească el un motiv. Aseară i-a căzut cu 
tronc să-i cumpăr crenvurști. Am căutat în 50 
Ia șută din alimentarele orașului, și cum n-am 
găsit, l-am dus la un bufet de pe B-dul 1 Mal 
unde, culmea, am găsit. Credeți că a mîncat 
și a tăcut ? Nu. A început cu întrebările : „Ce 
scrie pe afișul acela?-. „Că se apropie luna 
noiembrie, luna preparatelor culinare*4. „Păi, 
acum nu e noiembrie ?“. „A „Și
dincolo, ce scrie?44. „Zice că luna
noiembrie toți consumatorii trebuie să vi
ziteze Bufetul44. „Dar de ce nu scrie ca toți 
consumatorii să vină aici cu nevestele și co
piii ?“. „Pentru că responsabilul e neînsurat 
„Și de ce nu se însoară?44. „Pentru că nu are 
timp „Și de ce nu are timp ?“. „Pentru că 
e responsabil I-. „Și de ce e responsabil, că 
nu are nimic la bufet?-. „Asta mă întreb și 
eu „Și de ce te întrebi și tu ?“. „Ca să nu 
mai întreb pe alții !*•. „Și de ce... ?“. „Taci și 
mănîncă Și cum nu-1 scosesem de mult în 
lume, ce mi-am zis : ia să-l duc la „Bar Me
lody*4 (cu i grec) și iar a început cu întrebările : 
„De ce cîntă nenea răgușit ?“. „Pentru că a 
băut vin rece-. „Dar nenea ăla, de ce e așa 
gîjîit ?“. „Că n-are voce „Dar celălalt, tot 
rece a băut ?“. „Tot „Și de ce n-au voce ?“. 
„Că nu se găsește la alimentara !“. „Vocea e 
așa... ca crenvurștii ?-. „Așa !“. „Și de ce nu 
se găsește voce ?“. „Că nu se mai fabrică, nu 
există STAS î". „Și ce e aia voce STAS?-. „Asta, 
ce auzi aici „Tu ziceai că în iad e foarte

CONSTRUCTORUL 
SI RWEFICIARUL 

(Urmare din pag. I) 

aveau sarcina să se ocupe cu 
contractarea și achiziționarea 
utilajelor, dar și conducerea 
uzinei „Electroprecizia", care 
n-a acționat suficient de ener
gic pe lingă aceste foruri, 
pentru a le determina să ur
genteze rezolvarea problemei.

în ansamblul dezvoltării in
dustriei constructoare de ma
șini, uzina din orașul Săcele 
ocupă un loc deosebit de im
portant. Ea va furniza con
structorilor de autoturisme, 
autocamioane și tractoare 
peste 300 000 de seturi de a- 
parataj electric, din care o 
bună parte se vor fabrica a- 
cum, pentru prima oară în 
țara noastră. Pentru extinde
rea uzinei actuale și reprofi
larea ei statul investește peste 
200 milioane lei. în final, ea 
va produce de cinci cri mai 
mult aparataj decît în pre
zent. Faptul că uzinele auto 
solicită de pe o zi pe alta o 
cantitate tot mai mare de a- 
parataj, a impus grăbirea rit
mului de construcție a uzinei, 
devansarea termenului de 
punere în funcțiune a unor 
linii tehnologice. Ritmul a- 
cesta însă, suferă stagnări 
serioase din mai multe cauze.

Prima, ar fi cea despre care 
am vorbit mai sus, adică pro
curarea în termen a utilajelor. 
Celelalte, aparțin Întreprinde
rii de construcții industriale 
și montaj Brașov care constru
iește uzina. Din sarcina la zi, 
constructorul a rămas în urmă 
cu circa 6 procente, ceea ce 
reprezintă valoric 1 200 000 
lei. Sînt întîrzlate lucrările la 
anexa halei nr. 5, la stația de 
pompe și rezervoare, stația de 
combustibil lichid, centrala 
termică.

Pe șantier lipsesc circa 100 
de muncitori. Absența lor se 
datorește însă tot întreprinde
rii. Fluctuația este extrem de 
mare. Numai în cadrul șan
tierului nr. 1 au plecat în cele 
trei trimestre peste 1100 de 
muncitori și au fost angajați 
1520. Explicația fluctuației 
constă în faptul că nu s-a ma
nifestat suficientă grijă pen
tru condițiile de viață ale 
muncitorilor, în special pen
tru cazare. Cîștigurile bune, 
nu sînt suficiente, pentru per
manentizarea acestora pe șan
tier. Situația se prezintă la 
această dată așa cum reiese 
din prezentarea făcută mai 
sus. Nu există motive liniști
toare. Pericolul de a nu putea 
raporta Ia finele anului în
deplinirea sarcinilor de execu
ție a lucrărilor de pe șantier 
și, implicit, de dereglare a in
tențiilor privind planul de 
producție a acestui important 
obiectiv industrial este imi
nent. La Săcele se impune cu

maximă operativitate coordo
narea eforturilor in găsirea 
soluțiilor care să permită de
pășirea impasului actual.

Sint chemați să-și îndepli
nească corect atribuțiile CON
STRUCTORUL — întreprin
derea de construcții indus
triale și montaj Brasov. 
BENEFICIARUL. organele 
desemnate să rezolve pro
blemele legate de procurarea 
utilajelor — MXCM. MA- 
ȘINIIMPORT. Termenul foarte 
scurt constituie el însuși un 
imperativ.

cație. Ceea ce ne-a făcut să 
credem că motivarea oferită de 
tovarășul Ilie Albu este reală. 
Na este nici economic și nici 
rational sâ încarci planul unei 
fabrici atit de modeme cu pro
duse simple, neînsemnate care 
pot fi realizate de către industria 
locală sau de o fabrică 
mai puțin dotată cu utilaje de 
înaltă tehnicitate. în plus, aces
te produse nu acoperă decît 
capacitatea a două din cele cinci 
sectoare, dereglîndu-se activi
tatea întregii fabrici. Va fi ne-

— 100 de gamitari. comoda tip 
505 — 350 de bucăți etc.

După constatările noastre re
iese că motivul principal al ră- 
mînerilor fa »i r rnâ îl constituie 
neritmicitatea producției. A de
venit un obicei ca la începutul 
fiecărei luni să se instaureze o 
perioadă de acalmie, de relaxare, 
iar spre sfîrșitul ei să se declan
șeze asaltul care nu mai reușește 
să aducă fabrica la linia de plu
tire. în primele două decade se 
realiza cel mult 25-30 de sută 
din planul lunar pentru ca în

— Priviți aceasta mașină de 
rindeluit pe două fețe 1 — ni s-a 
adresat Grigore Popa, cînd . tre
ceam prin sectorul de prelucrat. 
Nu e zi sa nu aibă vreo defecți
une. Oprindu-se ea, încetinim și 
noi lucrul... A fost adusă de la 
o altă fabrică. Și-a depășit de 
mult norma de funcționare. în 
situația ei se găsesc și altele. 
Prin reparațiile frecvente care i 
se execută, prin pierderile de 
producție care le determină, 
aduce mai multă pagubă decît 
cîștig.-

CU c ÂNT VEȚI
ÎNCHEIA acest an?

RTZULTATELL GLOBALE
(Urmare din pag. 1) 

runțișuri : elemnte țarc pentru 
copii, lăzi de jucării, seînduri 

de călcat etc. Ia care obținem o 
productivitate foarte scăzută.

Ulterior, toți cei care au în
cercat să dea un răspuns între
bării noastre s-au declarat inco
modați de această înlocuire a 
sortimentelor introduse în fabri-

cesar ca M.E.F. să revadă dacă 
producerea lor în continuare la 
Blaj este justificata.

A pune însă numai pe seama 
ministerului nerealizarea planu
lui, este un lucru inexact și dău
nător. Aceasta înseamnă nere- 
cunoașterea deficiențelor inter
ne în organizarea producției și 
a muncii — deficiențe numeroase 
și ușor de observat. Dacă lucru
rile ar sta astfel, ar trebui ca la 
mobila-corp fabrica să nu 
aibă restanțe. Ea are însă, spre 
exemplu, la sufrageria „Solea*

ultima decadă realizările să fie 
duble sau triple. Cum se încheia 
însă luna, acalmia își recîștiga 
drepturile și totul începea de 
la capăt. Așa s-a ajuns ca lună 
de lună fabrica să se afle sub 
plan.

Rugîndu-i să ne spună ce i-a 
împiedicat să-și realizeze planul, 
maiștrii Grigore Popa și Petru 
Puia, șefi de schimb la Fabrica 
de mobilă, s-au referit la defec
țiunile repetate ale mașinilor și 
punctele de ștrangulare existente 
pe fluxul tehnologio.

— Vorbeam de punctele de 
strangulare, intervine în discuție 
maistrul Petru Puia. Exemplul 
cel mai grăitor: această mașină 
de asprit suprafețe ! Este singura 
în întreaga fabrică. Se lucrează 
la ea, neîntrerupt, 24 de ore. 
Cînd se defectează sau cînd i 
se face vreo revizie tehnică, ne 
oprim și noi...

Maistrul ne-a rugat apoi să 
vizităm secția de vopsitorie. In 
„anticameră» un mare număr 
de comode, secretare, sufragerii 
„făceau coadă" așteptau să pri

mult zgomot !“. „Ziceam-. „Ale! e iadul 
„Aici„Și de ce e aici ?“. „Ca să nu fie la 
noi acasă

Am venit apoi acasă și am început să citesc 
niște plicuri sosite de la cititori. „De la cine 
e scrisoarea aceea?44. „De la Ion Stănciucă, me
canic auto la Autobaza 1 Craiova-. „Și ce 
scrie ?“. „Că l-au pedepsit pe nedrept-. „Și de 
ce l-au pedepsit pe nedrept ?“. „Pentru că așa 
a vrut Direcția Regională Transport Auto 
Craiova44. „Și de ce a vrut așa ?“. „Pentru că 
nu au verificat. Că nu au mers pe teren să 
verifice44. „Și de ce n-au mers pe teren ?**. „Că 
e mai cald în birou !**. „Și de ce e mai cald 
în birou ?“. „Că se face focul !“. „Și pe nenii 
ăștia care l-au pedepsit nevinovat, cine îi pe
depsește ?“. „Tovarășii de la minister !**. „Și de 
ce nu i-au pedepsit pînă acum ?“. „Asta mă în
treb și eu‘*. „Și de ce te întrebi și tu ?**. „D-aia !**. 
„De care d-aia ?“...

Cum am luat un alt plic a și venit o altă 
întrebare : „Dar nenea cine e ?“. „Helmuth 
Neidenbach, de Ia I.C.S. Hunedoara-. „Acolo 
unde se face oțel?", „Da". „Și ce vrea?". „Să 
aibă condiții mai bune la căminul tinerilor, 
adică la fel cu cei dc la C.S.H.*4. „Păi de ce 
nu au condiții la fel cu ceilalți?». „Pentru că 
au un alt administrator!-. „Ce e aia adminis
trator „Un om care se ocupă de condițiile 
de viață ale tinerilor de la cămin". „Și de ce 
nu se ocupă?**. „întreabă-i și tu pe cei de la 
I.C.S.H. !“. „Dar tu de ce nu-i întrebi ?**. „Pen
tru că i-am mai întrebat o dată și anul trecut !“. 
„Și ce-au spus ?“. „Că vor lua măsuri !**. „Și 
fle ce n-au luat măsuri ?“. „Nu știu**. „De ce 
nu știi ?“. „Că nu m-am dus pe teren !**. „Și 
de ce nu te-ai dus ?“. „Mă duc acum „Plicul 
acela e de la Timișoara ?“. „Da". „Iți scrie un 
student ?**. „Da „Ce îți scrie ?". „Că nu are 
unde să-și trateze dinții, că la ei la policlinică, 
pînă capeți un bon la stomatologie...**. „Și de ce 
nu vine la noi, la școală?**. „Pentru că e la 
Timișoara !*’. „Șl de ce nu-i repară dinții a- 
colo ?**. „Că e organizată munca prost „De 
ce e organizată prost ?“. „Că nu are cine s-o 
organizeze mai bine !“. „Păi nenii ăia de la 
dinți nu au leafă ?“. „Ba au !». „Atunci, dacă nu 
muncesc bine de ce le mai dă leafă, că eu 
dacă nu învăț, tovarășa profesoară îmi dă nota 
5 ?“. „Ai și tu dreptate

încă un plic și iar o ploaie de întrebări : 
„Plicul acela de unde e ?**. „Din județul Vîlcea, 
de la M. Ciolpan-. „Și ce-ți scrie ?“. „Că i-a 
fugit mireasa cu trei zile înainte de nuntă**. „De 
ce a fugit ?44. „Că avea buletin de București ’.**. 
„Și acum îi dai tu o altă mireasă?-. „N-am de 
unde să-i dau „De ce nu i-o trimiți pe 
tanti Ionica?**. „Pentru că și ea are buletin de 
București**.

„Și tu acum, de ce mai muncești, că e ora 
24,00?. „Pentru că am leafă*4. „Atunci eu mă 
duc să mă culc, iar tu muncește !**.

Bine că am scăpat!

mească luciul strălucitor al vop
selei :

— Nu s-ar afla aici — ne lă
murește maistrul — dacă spațiul 
pentru aplicarea lacurilor albe- 
mate ar fi corespunzător...

în apropiere se găsea un lot 
de comode care ocupau aproape 
întrega hală de producție a sec
torului.

— Sînt 350 de bucăți — ne 
explică același maistru. Din lip
sa balamalelor nu le putem li
vra... De aceea am fost obligați 
să încetinim ritmul de producere 
a lor...

După cum am văzut, cadrele 
de conducere ale C.I.L. Blaj ma
nifestă convingerea că restanțele 
vor fi recuperate. Este vorba de 
o realitate sau de un optimism 
exagerat ? Avem motivele noas
tre să punem o asemenea între
bare. Spre deosebire de alte sec
toare de activitate, în producția 
mobilei există dovezi materiale, 
palpabile, care dau o prognoză 
a activității de viitor. Este vor
ba de indicatorul „producție ne
terminată" care nu este prea 
favorabil afirmației. Dat fiind 
că o garnitură de mobilă nu poa
te fi realizată într-o zi sau 
două, ci are un proces de fa
bricație care durează peste 60 
de zile, timp în care lemnul su
feră fel de fel de preparări, pre
gătiri și prelucrări, începerea 
fabricării ei trebuie să aibă loc 
cu aceeași cantitate de timp mai 
de vreme.

Ca să se poată afirma cu cer
titudine că planul va fi realizat,

GH. NEAGU

ar trebui ca producția de mobilă 
planificată pînă la sfîrșitul anu
lui să se găsească deja în diver
se stadii de prelucrare. O mare 
cantitate din producția lunii de
cembrie nu este însă nici măcar 
începută. încă din prima lună 
a anului n-a existat un stoc su
ficient de producție neterminată 
și aceasta s-a răsfrînt negativ în 
realizările fiecărei luni. Lipsa 
acestuia a fost compensată prin 
comprimarea timpului de fabri
cație. Este o practică dăunătoare 
care are un efect negativ asupra 
calității mobilei. Așa se și explica 
de ce 88 la sută din valoarea 
rebuturilor înregistrate pe com
binat revine fabricii de mobila. 
Probabil că pentru a se realiza 
planul, se va recurge și în con
tinuare la această „strategemă**. 
E posibil, de asemenea, ca acest 
gînd să fi alimentat și optimis
mul interlocutorilor noștri...

Afirmațiile singure nu rezolvă 
însă o situație de fapt. Este nece
sară intervenția energică a Comi
tetului de direcție, concretizată 
prin adoptarea unui complex de 
măsuri tehnice și organizatorice 
care să ducă la remedierea defi
ciențelor semnalate (și nu numai 
a acestora). De promptitudinea 
și seriozitatea cu care se va ac
ționa acum va depinde dacă în 
final fabrica de mobilă se va 
alătura celorlalte secții eviden
țiate ale combinatului. Iar în 
eforturile ce se vor face este aș
teptat, ca și cu sprijinul organi
zațiilor U.T.C., aportul tinerilor 
să fie cît mai distinct.
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UNELE VICISITUDINI 
ALE ÎNCEPUTULUI
Întîi și întîi toți absolvenții, 

sau marea lor majoritate vor să 
debuteze la București. Și nu 
numai fiindcă aici li se pare că-i 
așteaptă negreșit marea consa
crare în teatru, televiziune, cine
matografie (e și asta !) dar mai 
întîi de toate fiindcă sînt în ma
joritatea lor bucureșteni. Aici au 
familii, locuințe, prieteni spe
ranțe, tot, La Direcția Teatrelor 
tovarășul Nicolae Munteanu sem
nala îngrijorat proporția de 80 la 
sută bucureșteni în cifra absol
venților I.A.T.C. ai acestui an 
procent ce de altminteri se men
ține mereu ridicat în ultima vre
me. După Opinia unor cadre di
dactice de la același institut faptul 
s-ar datora între altele și desfi
ințării conservatoarelor de artă 
dramatică din provincie care ins- 
truiau altădată multe talente din 
și pentru marile regiuni ale țarii. 
Măsura, acum 15 ani motivată 
de lipsa locală a cadrelor didac
tice cu nivel înalt de pregătire 
(lipsă care acum nu s-ar mai pu
tea acuza, sau în orice caz ar fi 
amendabilă) a dus la mari difi
cultăți în recrutarea studenților 
și implicit a viitorilor actori din 
întreaga țară, gata să lucreze în 
întreaga țară. Tinerii din provin
cie cu aptitudini pentru teatru, 
de altminteri greu depistabili din 
Capitală, ajung tot mai greu la 
București. Si apoi, chiar depășind 
prejudecățile de provincie privind 
profesia în sine, dar în epoca 
noastră aservită științei, care pă
rinte din Cluj, Iași, Timișoara, 
Craiova, mai poate fi convins 
să -și lase copiii să întreprindă 
„marea aventură* a actoriei în 
București, în loc să-i facă ingi
neri, doctori, chimiști în orașele 
lor ?

Prorectorul I.A.T.C., George 
D?m. Ioghin, profesoara Zoe 
Anghel Stanca, (ca, de altfel și 
alti oameni de teatru) văd în re
înființarea conservatoarelor dra
matice din provincie rezolvarea 
multor măsuri astăzj practic ino
perante în stoparea afluxului ab
solvenților către București, «au a 
migrației cu aceeași direcție a 
tinerilor actori și regizori origi
nari din Capitală.

★
De fapt, după lege, nici un tî- 

năr actor nu poate fi angajat de 
un teatru bucureștean imediat 
după absolvire, ci neapărat la cel 
puțin un an de practică într-un 

colectiv dramatic din țară. -Vii 
de zile lucrurile s-au petrecut 
aproape întocmai. De lâ o vreme 
însă, teatrele Capitalei pretinzînd 
că simt în echipele lor nevoia 
unor Ofelii, juliete, Oane de 
mare prospețime nu numai acto
riceasca ci și de vîrstă, au trecut 
peste impedimentul legal și au 
angajat în ultimul timp chiar 
proaspeți absolvenți. Din păcate 
însă, după însăși opinia profeso
rilor, nu au ajuns totdeauna pe 
primele scene bucureștene cele 
mai dotate și mai meritorii ele
mente. Concursurile, dar în spe
cial „concursurile de împreju
rări" cum sînt malițios dar în
dreptățit denumite asemenea 
achiziționări, au favorizat tineri 
sau tinere absolvente care n-au 
urcat cu totul justificat la rampa 
teatrele« de elită. Ceea ce firește, 
nu e de natură să sprijine străda
niile pedagogilor Institutului, 
nici cu privire la studii exem
plare, nici la disciplină, și care, 
pe deasupra, lezează grav senti
mentul de justiție, inerent tinere
tului.

în afară de aceasta, repartiza
rea absolvenților în teatre poartă 
într-un domeniu atît de aparte 
marca unei inexplicabile unifor
mități : studenții la teatru, întoc
mai ca cei de la politehnica ori 
medicină au dreptul. în ordinea 
mediilor, să-și aleagă locul de re
partizare. Sistemul, extrem de 
stimulator pentru ingineri sau 
medici care-și cunosc perfect vi
itoarele locuri de muncă unde 
sînt cert necesari, nu se potri
vește cu nici un chip actorilor. 
Ei aleg fără a ști aproape nimic 
despre teatrul cu pridna. despre 
necesitățile lui. crezul artistic al 
echipei ori perspectiv ele ei. ..în 
felul acesta, spune Gh. Leahu, 
directorul teatrului din Timi
șoara. în loc să-mi aleg eu ac
torul. mă alege el pe mine !“ Dar 
pe de altă parte, după rârerea 
prorectorului I.A.T.C., xina o 
poartă adesea și conducerile tea
trelor care anunță doar cifra lo
curilor vacante și nu, de pildă, 
măcar specificarea genurilor — 
conduceri ce rar se ostenesc să 
urmărească din timpul studii
lor elementele de care ar avea 
strictă nevoie teatrul. Și așa, 
au surpriza de a fi alese în loc, 
să spunem de o ingenuă drama
tică absolut trebuitoare echipei, 
de o tragediană sau un reprezen
tant al comicului grotesc care 
spre exasoerarea lor, și amără
ciunea ulterioară a noului anga
jat, dublează ori triplează același 
gen.

Din această pricină, are drep
tate regizorul Dinu Cernescu cînd 
atrage atenția asupra modalită

ților de selecție a cadrelor din 
marile echipe dramatice ale lu
mii, totdeauna direcționate către 
Un scop anumit și o metodă uni
tară, tinzind către un stil pr^ 
priu de teatru. Și dacă astăzi, 
afirmă, pe bună dreptate tinărul 
regizor, „Picollo Teatru" din Mi
lano, „Old Vie** din Londra, 
„T.N.P.* din Paris înscriu atitea 
succese în activitatea teatrului 
mondial, aceasta se datortște și 
criteriilor ferme pe care le-au 
avut animatorii acestor trupe in 
alegerea colectivului.

De altminteri ultimele propu
neri ale Direcției Teatrelor pre
văd pentru viitor repartizarea ab
solvenților la cererea nominală a 
instituțiilor dramatice care vor fi 
obligate să încheie cu viitorii ac
tori un contract prevăzînd drep
turi și obligași reciproce pe timp 
de trei ani.

SATISFACȚIILE 
ȘI LOELL LOR 
DE INTlLNIRE

In sfiișit. absolv entul-actor a 
ales '.dacă un director a putut, 
sau a știut s-o facă) și iată-I an
gajat de un teatru. Dar. pentru 
afirmarea lui. depinde de care 
teatru : din Capitală sau din pro
vincie ? La București, proaspătul 
actor trebuie să se înarmeze cu 
răbdare de oțel pentru debut 
care nu va fi niciodată un rol 
principal. „Tineretul este pi 
nerăbdător — spune Horea Po
pescu. director adjunct al Tea
trului Național — ri adesea e 
agresiv nerăbdător. Absolventul, 
care e avut șansa sd rămtnâ 
în Capitală, trebuie să profite de 
avantajele ei: vecinătatea mai 
mult decît utilă a marilor actori 
de vîrstă, atmosfera marilor tea
tre, posibilitatea emulație ă a 
comparației multilaterale, regia 
cea mai Calificată. Și să știe să 
aștepte. să muncească intens în 
condițiile inerentei concurențe de 
număr și valori. accepfrnd la în
cepu/ roluri mici, fără acreală și 
nemulțumiri, fiindcă adevăratele 
valori tot se afirmă finalmente". 
Dar, firesc, tinerii vor să capete 
repede confirmarea talentului lor, 
vor cu arddare să fie utilizați, 
văzu#, cunoscuți, consacrați. Și 
atunci, cîștiga cei care merg cu 
curaj să împrospăteze echipele 
din provincie. Aici, joacă. „Poate 
nu totdeauna calitativ — opi
nează regizoarea Zoe Anghel 
Stanca — dar în tot cazul cu si
guranță cantitativ, ceea ce în

seamnă pentru startul unui actor 
mare lucru. Fiindcă tinerii aceș
tia pasionați, tncărcați ca niște 
baterii de energie și putere de 
muncă, dacă intră într-un teatru 
unde există un animator gene
ros, altruist, care nu se gîndește 
intîi la sine, la gloria imediată a 
teatrului și la critică, ci știe să 
l» descopere sufletul și realele 
calttăți, folosindu-i curajos — 
et bine, in astfel de teatre, tine
retul face minuni4*. Ne mâi vor
bind de Piatra Neamț care e un 
caz aDarte, un fenomen, nu o in
stituție, tinerii actori joacă, de 
pildă, masiv, la Cluj : Teodora 
Mazanitis — 6 roluri principale 
după un an de la repartizare, Vio
rel Comănici — trei roluri mari

Discuție la scenă deschisă
!ntr-o stagiune, la care se adaugă 
13 roluri, aproape toate princi
pale, jucate în doi ani la Tg. 
Mureș. Gitta Popovici — 3 roluri 
principale în două luni de la an- 
Sjare. plus George Mottoi, Ște- 

i Sileanu, Anton Tauf, I. Vi
șin 'care joacă în toate piesele 
repertoriului actual) — adică toți 
cei 10 actori tineri ai teatrului. 
Căci, spre deosebire de colecti
vele dramatice ale Capitalei un
de. din pricina numărului mare 
de spectatori se pun doar două- 
trei premiere pe an, în provincie 
cifra k>r începe de la șapte în 
sus. toate realizate cu colective 
mici, de circa 30 actori. Pricină 
pentru care tinerii sînt mult dis
tribui# și la Brașov (Dan Săndu- 
lescu — 12 roluri mari din toam
na lui 1965, Melania Niculescu 
— 5 roluri principale într-un an), 
ca de altfel și la Arad, la Ploiești, 
ori la Pitești unde predomină ti
neretul (Mihaela Radu Dumbra
vă patru roluri principale în a- 
ceastă stagiune ; la fel Traian 
Pîriog. ori Petre Tanasievici co
pios distribuit după cîteva luni 
de la absolvire). Directori de tea
tru ca Vlad Mugur — cu reputa
ția lui de vechi, eficient și entu
ziast animator (nici el, nici alții 
nu uită experiența de la Craiova) 
ori Jivan, Dinischiotu sînt de 
părere că pentru a insufla încre

dere tînărului actor e absolut ne
cesar să fie distribuit de la în
ceput în roluri mari, frumoase, de 
inspirație, fiindcă oricum, lipsa 
de experiență se compensează cu 
prospețimea, farmecul vîrstei, cu
rajul fiind totdeauna răsplătit 
dacă nu totdeauna prin spectaco
le fulminante, dar cu siguranță 
prin satisfacțiile care umplu pen
tru multă vreme de certitudini 
și elan pe noul sclav al Thaliei.

Și o mică precizare : dacă Gitta 
Popovici, de pildă, n-a fost aleasă 
anul acesta de Naționalul bucu
reștean, a avut în schimb com
pensația unui mare succes la 
Arezzo, în Italia, cu prilejul tur
neului glorios al Naționalului 

clujean. Iar printre tinerii ac
tori care au fost premia# sau 
aplauda# la Veneția, Zagreb, 
Nurenberg în ultimii ani, nu s-a 
numărat aproape niciunul dintre 
cei ce așteaptă cu încăpă#nare 
consacrarea Capitalei.

PIATRA NEAMȚ - 
0 DURA DE RAI...

...așa a denumit regizorul Ion 
Cojar, Teatrul Tineretului de la 
poalele Ceahlăului. „Acolo, a- 
firmă el, cu toate că trupa e 
foarte mică, fiecare om care o 
compune este, într-un fel, om de 
teatru. N-am auzit la Piatra 
Neamț rostindu-se cuvintele : „nu 
se poate**. Cei care erau obișnui# 
să le rostească, n-au rămas. Ac
torii fiind în totalitate extrem de 
tineri, atît ritmul cît și atmosfera 
de lucru sînt extraordinare. Repe- 
tînd acolo, ajungi la convingerea 
că teatrul e pentru noi și muncă 
dar și odihnă, și necaz dar și 
bucurie".

Teatrul e Condus excelent de 
Ion Coman, unul dintre cei mai 
abili directori, E. Covali, secretar 
literar sagace și extrem de price

put în alcătuirea repertoriilor, 
Gabriel Negri, urmaș al lui Vic
tor Ion Popa, care desăvîrșeșt^ 
cu răbdare și migală pregătirea 
artistică a tinerilor actori. Piatra 
Neamț și-a cîștigat astfel și faima 
de continuare a muncii I.A.T.C., 
un fel de academie teatrală de 
unde se recoltează neîntrerupt vi
guroase și autentice talente. Ac
torii tineri sînt aici iubiți, înțe
leși, educați profesional și etic 
într-un spirit de nețărmuit devo
tament față de artă, față de 
muncă. în respectul față de pro
fesie, de public, de colegi, de 
sine. Ei sînt imediat distribuiri în 
roluri generoase, dar totodată 
studia# cu grijă asupra tuturor 
eventualelor posibilități, dezvă- 

luindu-li-se și cultivîndul-ise 
complexitatea. Un exemplu : Du
mitru Popescu, despre care atît 
el cît și profesorii de la Institut 
credeau că-i numai actor de 
dramă și-a descoperit aici mari 
calități de comedian, chiar de 
operetă. Sau Mihai Dobre, exce
lent actor în special de dramă, 
joacă acum cu egală dezinvol
tură orice — comedie, dramă, 
tragedie — dezvăluindu-se ca un 
actor total. Echipa n-a numărat 
niciodată mai mult de 25 actori, 
dar teatrul a prezentat anual 
7—8 premiere regizate totdeauna 
de personalități marcante. Actori 
și realizatori muncesc laolaltă cu 
o dăruire și o generozitate uriașă. 
Oamenii, prieteni și frați, se 
apreciază și se sprijină, se bucură 
pentru succesele fiecăruia, și mai 
ales, — cum spunea Carmen Ga
lin — se felicită pentru fericita 
inspira#e de a fi venit să lucreze 
la Teatrul din Piatra Neamț, 
unde se învață într-un an cît în 
cinci la alt teatru. „La Piatra 
Neamț, spune Eduard Covali, nu 
există societari ; aici sînt numai 
oameni cu obligații egale, actori 
care joacă mult, distribui# pe ta
lent ; aici nu-i rutină — o zi nu 
seamănă cu cealaltă, — înăcreală» 
invidie, ci o perfectă comuniune 
de interese care constituie global 
garanția succesului". $i succese 
au avut, atît în țară cît și peste 

hotare, nimeni nu se poate 
plînge. Actorii foarte tineri însă 
ar dori să se știe mai mult des
pre ei; cheltuind atîta energie 
vor să bucure și pe alții. Și pro
pun, de pildă, microstagiuni la 
București — repertoriul lor ar 
merita-o — poate ar fi chiar 
oportună o deplasare îndelun
gată în această iarnă cînd tea
trul lor se repară — imprimarea 
pe telerecording a unor specta
cole scurte, numai bune pentru 
televiziune, sau măcar turnee în 
centre universitare cu public cul
tivat și receptiv.

Pînă acum la Teatrul tine
retului din Piatra Neamț, sta
bilă era doar conducerea; 
în rest totul a fost ani de 

zile aleatoriu — repertoriul a- 
proape niciodată reluat, regizo
rii, actorii. Anul acesta, însă, s-a 
realizat un real salt calitativ. 
Andrei Șerban, care recent a re
gizat aici două spectacole, afiimă 
că în momentul de față echipa 
de la Piatra Neamț este una din
tre cele mai valoroase din țară, 
de o omogenitate încă neîntîl- 
nită aici și rar întîlnită aiurea, în 
cadrul căreia se precizează însă 
și distincte personalități actori
cești. în afară de aceasta com
ponența echipei se îmbogățesc de 
la o vreme nu numai cu absol
venți (anul acesta în număr de 
cinci !) dar și cu actori de la alte 
teatre din țară, tineri, dar oricum 
profesionalizați (V. Branea de 
la Cluj, Jancu Lucian de la 
Constanța etc.,) ceea ce ar putea 
însemna trecerea la o altă etapă, 
eventual a găsirii și păstrării unui 
făgaș stabil. Fiindcă de plecat, 
se pleacă și din această „gură de 
rai" ; cu amarnice strîngeri de 
inimă, cu îndelungate regrete, 
dar se pleacă.

AȘADAR... 
„MIORATIUN1LE‘‘
în teatru, migrațiunile sînt mai 

frecvente decît oriunde și nu țin 

seama de anotimp ; ele se pe
trec tot timpul anului spre exas
perarea directorilor de teatru 
care-și văd în permanență reper
toriul amenințat, Și chiar a regi
zorilor nevoiți să facă intermina
bile îocade pînă la premieră. 
Mihai Dimiu, de pildă, afirma 
cîiidva că vrînd să pună în pre
mieră la Sibiu „Mitică Popescu** 
a trebuit pînă în toamnă să ope
reze 18 schimbări la o distribuție 
de 22 de roluri. „Migratorii** sînt 
de mai multe feluri, dar cel mai 
des întîlnit sînt cei direcționări 
spre teatrele din Capitală, care 
deși se plîng ca se sufocă sub 
apăsarea unor trupe-gigant, con
tinuă să angajeze actori. Teatrul 
Național a mai angajat în ulti

mele sezoane încă 12 actori, plus 
doi detașați, în afara celor 104 
existenți, iar Teatrul „C. I. Not- 
tara" încă 7, pe lîngă cei 85 
autohtoni. în timpul acesta Plo- 
ieștiul a pierdut 9 dintre tinerii 
săi actori, Piatra Neamț — 5, Ga
lați — 4, Iași 4. Nimic nu poate 
adumbri mirajul Capitalei cu am
bianța sa dată de actorii și regi
zorii mari, cu tentația televi
ziunii, a radioului — care nu 
funcționează decît în Bucu
rești — a cinematografiei care 
se află tot lîngă București 
și bineînțeles cu marea și ipote
tica speranță de consacrare a Ca
pitalei. Mirajul acesta se dove
dește însă adesea morganatic ri 
cei ce „au trădat" prea timpuri#' 
prima iubire, a teatrului unde au 
debutat, avuabil sau nu, regretă 
aproape întotdeauna.

Există însă și alte feluri de mi
gratori din teatrele provinciei, 
uneori întîlniți chiar printre ti
nerii actori : cei care pleacă după 
6—8 luni fie spre Capitală^fie 
spre alt oraș. Și uneori își^pe- 
rindă în multe locuri dorul de 
ducă, căutînd pretutindeni pre
cum în legenda, lui Maeterlinck 
„pasărea albastră", care de fapt 
aștepta la întoarcere chiar în prag. 
Acești veșnici căutători n-ajung 
să fie cunoscuți de nici o echipă, 
nu. pot fi asimilați de niciun co
lectiv și nu se pot afirma nicăieri.• •••••••

(Urmare din pag. I)

exigente impuse pregătirii viitori
lor specialiști.

Delegați de toate naționalită
țile .și-au manifestat sentimentul 
de adeziune, recunoștință și res
ponsabilitate fată de grija pe 
care partidul, întregul nostru 
popor o manifestă față de ei. 
Complexitatea acestei adeziuni, 
dăruiri este reflectată de crește
rea numărului studenților care 
au obținut note bune și foarte 
bune, ponderea acestora fiind în 
anul universitar trecut de peste 
80 la sută. Sînt unele facultăți 
(istorie-filozofie, biologie-geo- 
grafie, medicină generală, elec
tromecanică, arte plastice) unde 
procentajul notelor bune variază 
între 80,11 la sută și 98,9 la sută. 
In cele 135 de cercuri științifice 
numeroși studenți deprind taine
le muncii de cercetare, activita
tea lor perseverentă, îndrumată 
de cadrele didactice, este eloc
vent conturată de lucrările pu- 
Tilicate în „Buletinul științific 
studențesc* $i în revistele de 
specialitate.

Alăturîndu-se celorlalți fac
tori, este demnă de relevat con
tribuția organizațiilor U.T.C., a 
asocia#ilor studen#lor la con
turarea acestui tablou al unei 
activități - rodnice. Conducînd 
competent o gamă variată de ac
țiuni (determinată de ra#unile 
satisfacerii unor imperative spe
cifice), organizațiile U.T.C. și 
asociațiile studenților și-au ca
nalizat eforturile în direcția sti
mulării respectului pentru disci
plina universitară, insuflîndu-le 
ideea înaltei îndatoriri sociale și 
patriotice de a se pregăti temei
nic. N-au lipsit eforturile menite să 
le cultive studenților pasiunea 
pentru meseria aleasă, pentru cu
noașterea noută#1or din speciali
tate, pentru munca de cercetare 
știin#fică. Atît darea de seamă, 
cît și numeroși vorbitori, subli
niau interdependența dintre efi
cacitatea activității organizațiilor 
U.T.C., a asociațiilor studenților 
ăi diversitatea și concretețea spe
cifică acțiunilor acestora. Acumu
lările de experiență dovedesc că 
eficacitatea muncii de organizație 
se raportează direct la gradul de 
diferențiere și diversificare a ac
țiunilor educative. Io. specificul 
fiecărui colectiv studențesc. Fi
rește, desfășurarea unor ac#uni, 
numai de dragul de a fi făcute, 
nu răspunde nici unei logici. 
Fiecărui moment al activității 
trebuie Să i se imprime o direc
ție precisă, iar fiecare acțiune 
trebuie să îmbrace forma adec
vată. dictată de conținut. Se 
sublinia că abordarea problema
ticii pregătirii profesionale se 
face necesară din primele sile 
ale anului universitar, avîndu-i in 
vedere, înainte de toate, pe stu
denții anului I. Familiarizarea 
acestora s-a făcut prin organiza
rea unor expozi#i d* manuale, 
cărții reviste, prin întilniti cu 
cadre didactice și studen# din 
anii mai mari, (adevărate trans
miteri de experiență), prilejuindu- 
le cunoașterea muncii universi
tare. Studenții din anii mai mari 
au fost atrași în activitatea de 
cercetare de pe lîn«tă unele ca
tedre. aceștia dezvoltîndu-și, sub 
o îndrumare competentă, apti
tudinile. Munca directă pe lîngă 
cadre didactice facilitează ale
gerea proiectului de diplomă, le 
prefigurează viitoarele preocupări 
țlin produc#e. ”♦ •

ȘLau dovedit eficacitatea dis*

cadre ~ de conducere fi 
tic, cu oameni de cui- U

cuțiile cu t
din economie, cu; oameni de cul
tură și știință a âăror competen
ță și prestigiu sînt generate de o 
muncă perseverent^ desfășurată 
de-a Jungul anilor, 
rentă unele fac

buna desfășurare a activității uni
versitare. Rolul organizațiilor 
U.T.C. vizează valorificarea con
dițiilor existente pentru o cît mai 
bună formare profesională și so
cială a Studenților, pentru creș
terea cohttniiăzâ calddfii'gprdg^lt- 
rii lor tn specialitate, fii scopul 
unei viitoare contribuții valo
roase la locurile 
S-a remarcat de 
participanți — a 
bitorul — că în 
ganizații U.T.C. rutina înlocuiește 
spiritul creator, diferențierea și 
diversificarea nu constituie atri
bute esențiale ale muncii, că per
sistă anumite practici vechi, în 
discordanță cu creșterea atribu
țiilor și a sferei de preocupări a 
organizației. Or, perfecționarea 
activității organizației U.T.C. se 
realizează tocmai prin înlăturarea 
a tot ceea ce este depășit, a tot 
ceea ce nu mai corespunde pro
cesului de formare a specialistu
lui de mîine. Organizațiile U.T.C. 
din facultăți deși au făcut pro
grese, au înregistrat rezultate 
bune, se află încă în fața unor 
probleme, de fond chiar, ce tre
buie rezolvate. Perfecționarea ac
tivității vizează sporirea exigen
ței în toate organizațiile, întări
rea responsabilității tuturor ute- 
ciștilor, față de sarcinile mari 
care stau în fața învățămîntului, 
participarea complexă și respon
sabilă la desfășurarea calitativ 
superioară a pregătirii profesio
nale a studenților, pentru culti
varea unei concepții înaintate 
față de muncă și față de viață, 
pentru formarea cetățenească a 
tinerilor. Organizațiile U.T.C. au 
datoria să inițieze în continuare 
activități menite să stimuleze in
teresul pentru un studiu de cali
tate, să întărească hotărîrea de a 
se forma ca înalți specialiști. Rea
lizarea practică a dezideratelor 
propuse trebuie să se realizeze 
prin creșterea capacității de in
fluențare a fiecărei organizații 
U.T.C., în deosebi în grupe și 
ani de studiu, fiindcă aici se re
zolvă practic participarea studen
ților la viața universitară, aici se 
formează opinia intransigentă 
față de atitudinile în contradicție 
cu etica universitară și socială.

Activitatea politico-educativă a 
organizațiilor U.T.C. va trebui să 
pornească de la o mai profundă 
cunoaștere a dorințelor studenți
lor. Interesului studenților pentru 
aprofundarea marxism-leninismu- 
lui, politicii partidului, pentru în
țelegerea de pe poziția concep
țiilor noastre a realităților lumii 
contemporane, a tuturor proble
melor social-politice, trebuie să i 
se răspundă prompt și cu com
petență. Ateneul studențesc, bine 
venit într-un centru studențesc 
cum e Clujul, reflux al unor ce
rințe concrete ale activității, tre
buie să găzduiască dezbateri vii, 
atrăgătoare, în măsură să solicite 
interesul unui mare număr de 
studenți.

De asemenea, tovarășul Mircea 
Angelescu a făcut numeroase re
comandări cu privire la perfecțio
narea stilului de muncă a orga
nelor și organizațiilor U.T.C., în 
vederea soluționării cu mai multă 
competență și operativitate a di
verselor probleme ce se impun 
activității studențești, asigurării 
participării active a studenților în 
întreaga viață 
U.T.C.

și sus#nerea lucrăritor, precum și 
publicarea celor mai valoroase în 
buletinele științifice studențești 
și în revistele institutelor.

Organizațiile U.T.C. din facul
tăți și-au propus sa desfășoare o 
largă activitate de informare și 
dezbatere in lo&tură cu pro
bleme filozofice, politice, econo
mice, sprijinind activitatea Ate
neului studențesc, pentru a 
înarma tineretul studios cu con
cepția materialist—dialectică des
pre lume și viață, cu politica in
ternă și externă a P.C.R., ofe- 
rindu-le uneltele necesare înțele
gerii realităților lumii contempo
rane. Astfel, la nivelul facultăți
lor, se va sprijini organizarea 
unor simpozioane și expuneri, a 
unor „mese rotunde** pentru dez
baterea problemelor de politică 
internă și intema#onală. O „Tri
bună a ideilor" va fi menită să 
asigure cu sprijinul unor specia
liști de înalt prestigiu dezbate
rea vie a unor probleme care îi 
preocupă pe studen#. Studenții 
au solicitat în continuare pre
zența în mijlocul lor a activiștilor 
de partid și de stat, a personali
tăților vieții știin#fice și cultu-

ficială. Cu toate că organiza#ile 
LLT.C. au posibilități numeroase 
de influențare, în unele colec
tive de studenți persistă lipsa de 
combativitate, ceea ce permite 

an,, să apb^r 
rezistențe. <ă 

promoveze Ia limită, cu reexa-bliniau Minai Bunduchi. de la 
Universitate, Balla Ladislau de 
la Conservator — de a informa 
studenții cu noutățile din dome
niul lor de activitate, prin mo
dalități diferite — simpozioane, 
mese rotunde, rezumarea discu
țiilor unor reuniuni internaționa
le — contribuie activ la lărgirea 
orizontului profesional și știinfi- 
fic le îndreaptă interesul spre 
aspectele și tendințele noi din 
știință și tehnică.

Valorificarea experienței bune 
nu-și poate afla confirmarea 
decît prin inițierea sistematică a 
acelor acțiuni care-i interesează 
pe studenți, acestea fiind mereu 
primenite, prin tecepționarea ini
țiativelor prețioase, declanșate 
în anii de studiu sau în facultăți.

Conferința a analizat activita
tea organizației U.T.C. prin pris
ma menirii învățămîntului su-

minări.
Dacă, practic, gama posibili

tăților de influențare a orgam- 
za#ei U.T.C. este neiiimtaiâ. 
atunci situațiile din unii ani de 
studii, de la facultățile de studii 
economice, electromecanică etc. 
se explică prin monotonia șE ne- 
periicialitatea unor acțiuni. :m- 
provizate în pripă ca să mistifice 
un plan de muncă. Pe bună drep
tate remarcau Stana Poc Eugen 
Uricaru. de ia Universitate. loan 
Nefrotra de la Agronomie, că 
formele depășite de acțiune, ri- 
g. drtatee tn mmoi lânitează ne- 
dorit influenta organizației U.T.C. 
Uneori ee așteaptă mdicațu de la 
Comitetul V.T.C al centrului 
universitar, se anlică rigid reco
mandările primite. In neconcor- 
danță cu reahtițile dintr-un anu
mit colectiv studențesc.

de muncă, 
către unit 
arătat vor- 

anumite or-

• • • •

PESTE HOTARE

NĂTL'Âi ȘI TEHNICĂ

SUCCESE ROMANEȘTI

Ludovic Spiess in „Turandot"
pe scenele operelor

din Viena si San Francisco

Organizația U.T.C.,
factor activ în formarea

viitorilor specialiști
perior de a pregăti specialiști cu 
bună calificare, la nivelul exi
gențelor economiei naționale în 
continuă dezvoltare. Relevindu- 
se rezultatele bune obținute de 
organizațiile U.T.C. și asociațiile 
studenților, analiza serioasă efec
tuată n-a putut trece cu vederea 
neajunsurile care, in ansamblul 
realizărilor, constituie o notă dis- 
coidantă- Dacă majoritatea stu- 
den#lor sînt convinși de misiu
nea lor socială, de înaltele res
ponsabilități cerute de atenția 
permanent acordată de partidul 
și statul nostru, concretizata prin 
asigurarea unor bune condiții de 
studiu și viață, ob#n rezultate 
remarcabile, mediocritatea altora 
circumscrie absența efortului, a 
seriozității In îndeplinirea unor 
obligații elementare. Deși numă
rul repcten#lor a scăzut la mai 
mult de jumătate în anul univer
sitar trecut, față de anul prece
dent la anumite facultăți, aceas
tă scădere este neglijabilă (fa- 
cultă#le de studii economice, e- 
lectromecanică etc.). Sînt stu
denți care nu-și îndeplinesc o- 
bligația elementară de a învăța, 
întirzie predarea lucrărilor și a 
proiectelor, absentează nemoti
vat de la cursuri și seminalii, își 
irosesc timpul în cofetării și pe 
stradă, confundă timpul de pre
gătire pentru examene cu peri
oada destinată sesiunii. Poate fi 
ușor constatată existența unor 
astfel de situații în anii și gru- 

lipsește opinia intrant 
șigentă' față de pregătirea super*

Al# vorbitori s-au referit la ne
cesitatea întreprinderii mai mul
tor acțiuni de informare a stu
denților cu ultimele nouță# din 
domeniul în care se pregătesc, la 
necesitatea de a fi antrena# toți 
membrii cercurilor științifice la o 
activitate ntmică. care să asigure 
pregdftreu și susținerea la timp a 
lucrărilor ftimțifică. Exista încă 
un număr insuficient de cursuri 
unnersitare tipărite, unele eadre 
didactice nu realizează colabo
rarea necesară cu studenții lor. 
Chiar în cadrul cercurilor știin- 
#fice această colaborare se află 
departe de ceea ce s-ar sim#

. - Este necesară, apoi, îm
bunătățirea conținutului predării 
printr-o orientare mai accentuată 
spre problemele esențiale, de sin
teză, cizîndu-se profilul speciali
zării studenților, perfecționarea 
gîndirii creatoare a viitorilor spe
cialiști, valorificarea integrală a 
capacității lor intelectuale. în 
această direcție este necesară 
consultarea mai largă a studen
ților, studierea opiniilor lor.

Analizînd diversele aspecte ale 
activității organizației U.T.C., re
prezentanții studențimii clujene 
au făcut numeroase propuneri de 
îmbunătățire a muncii. Printre a- 
ceștea figurează organizarea unor 
simpozioane în facultă#, pe pro
bleme actuale ale științei și teh
nicii. întîlniri cu profesori, cerce
tători, specialiști care au partici
pat la diferite congrese din țara 
și de peste hotare ; vor fi atrași 
mai mul# studenți în cercurile 
științifice, urmărindu-se pregătirea

rale. Mai sînt prevăzute un ci
clu de activități, „Patria și eroii 
săi", expuneri și dezbateri despre 
comportarea în societate și fa
milie, completate de procese des
chise, cicluri de filme istorice și 
documentare cu caracter social- 
economiO.

Comitetul U.T.C. va sprijini, 
de asemenea, pentru intensifica
rea activităților cultural-distrac- 
tive, închegarea unor formații ar
tistice. studențești la nivelul fa
cultăților, precum și ale clubu
rilor din institute, înființarea 
„Student clubului", organizarea 
unor serbări nocturne, a nedeie- 
lor de primăvară, a spectacolelor- 
debut, turneelor artistice în județ 
și în țară, a unei stagiuni tea
trale studențești.

Numeroase alte propuneri se 
referă la activități turistice și 
sportive, la pregătirea militară.

în încheierea lucrărilor confe
rinței, tovarășul Mircea Ange- 
lescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele U.A.S.R., s-a referit 
la esența problematicii dezbate
rilor, a făcut referiri la cadrul ac
tivității viitoare, obiectivele cele 
mai însemnate care vor solicita 
în viitor eforturile organizațiilor 
U.T.C. și asociațiilor studențești 
în contextul rolului major ce re
vine acestora în societatea noas
tră. Să nu uităm nici un moment 
— spunea vorbitorul — că par
tidul a acordat U.T.C. sarcina de 
onoare de a fi factor activ în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
învățămîntului, de a contribui la

a organizațiilor

al comitetului* Ca secretar _ _____
organiza#ei U.T.C. din Centrul 
universitar Cluj a fost ales tova
rășul Ioan Deleanu.

După aparițiile 
sale repetate ală
turi de parteneri ce
lebri pe cele mai 
mari scene din Salz
burg, Viena, Paris, 
Miinchen, Stuttgart, 
Ziirich, Bassel, Lu
dovic Spiess a re
purtat recent un nou 
succes la opera din 
San Francisco, unde 
a cucerit aceleași 
entuziaste aprecieri, 
confirmînd impre
sia generală exce
lentă lăsată de te
norul român la 
Viena : 
este o 
dramatică și 
protagoniștii 
dramatismul 
sar acestei 
puterea eroică, dacă 
acuta Do străluceș
te ca un fulger dea
supra undelor so
nore, dacă Ludovic 
Spiess în aria „Nes- 
sun dorma“ crește 
gradat de la un pia
no expresiv la acu
te impresionante, 
este d'e înțeles de ce 
3plauzeie au durat 
douăzeci de minu
te în șir“ („Wiener 
Express**), cronica
rul Robert Com- 
mandav de la „San 
Francisco Chroni
cle" declară : „Tu- 
randot" a fost întot
deauna cel mai bun 
spectacol la opera 
din San Francisco, 
dar spectacolul de 
vineri seara a fost 
mai bun ca orieînd... 
Nota strălucitoare 
a fost marcată mai 
ales de prima întîi-

român
„...Turandot" 
operă pur 

dacă 
posedă 
nece- 
opere.

Girafa — cel mai înalt ani
mal de pe pămînt, puțind 
ajunge pină 1» 5 met|i — a 
atras atenția medicilor, spe
cializați în cosmonautică da
torită gitului ei neobișnuit 
de lung. Datorită accelera
țiilor mari pe care le su
portă, cosmonauții se află 
adesea în condiții similare 
cu girafa, a cărei inimă pom
pează sîngele la o înălțime 
de 2—3 metri. Un studiu al 
mecanismelor adaptate ale 
inimii girafei poate da su
gestii prețioase medicilor în 
ceea ce privește măsurile 
care trebuie luate pentru 
ca cosmonauții să suporte în 
condiții optime zborul in- 
terastral.

EGOISM IN LUMEA 
PLANTELOR

Este cunoscută lupta pen
tru existență ce se dă în 
regiunile suprapopulate cu 
plante. Această competiție 
pentru hrană și raze solare, 
îmbracă la unele plante for-

me deosebit de interesante. 
De pildă, arborele de cauciuc 
guayala, secretă prin rădă
cinile sale acid cianaminic, 
care întirzie dezvoltarea 
plantelor din jurul său, 
ceea ce înseamnă un plus de 
substanțe nutritive și raze 
solare pentru arborele de 
cauciuc.

nire 
din 
cu 
Ludovic 
forță uluitoare, pe 
măsura unui ,,Tu- 
randot“ de talia ce
lebrei Amy Shuard 
și a frumoasei Liu 
interpretată de Jea- 
ne Marsh...

Agenda lui Ludo
vic Șpiess este foar
te încărcată și pen
tru viitor, deși nu 
mai este mult pînă 
la sfîrșitul anului, 
îl așteaptă noi suc
cese la opera din 
Los Angeles. apoi 
din nou la Viena în 
„Tosca“ 
alături
Nilsson 
Carlos"

publicului 
Statele Unite 

tenorul român
Spiess, o 

uluitoare, 
unui .

de
de
și în .,Don 
la Staatso-

Puccini 
Birgit

înțr-o distribu
ție de zile mari in- 
cluzînd nume cele
bre ca Nicolai Ghia
urov, Pietro Capu- 
cili, Fiorența Co- 
sotto, Gundula Ia- 
nowițz. 
mai oprim 
treacăt 
iectului 
dirijor
Karajan de a reali
za un film și un disc 
..Othello" 
borarea 
român pe 
așa ' cum 
criticul de la „Bas- 
seler Zeitung“ — îl 
consideră 
norul de 
nevoie în

Fiorenț-a 
Gundula

fără să ne 
decît în 

asupra pro- 
celebrului 

Herbert von

cu cola- 
tenorului 
care — 

susține

exact te- 
care este 

acest rol“.

V. NICOLA

Unele flori bat recordul 
in ce privește moda. Ast
fel floarea de „Cobea 
scendens". care in prima zi 
are culoarea alb-verzuie 
capătă o culoare violetă a 
doua zi. „Hibiscus muta- 
bilis" are dimineața corola 
albă, la prinz devine pur
purie și spre amurg brun- 
roșcat. Cea mai nestator
nică culoare a florilor este 
albastrul, care la maturi-

tate trece in roșu violet, 
iar la îmbătrînire in alb. 
Cea mai stabilă culoare a 
florilor este galbenul. Albul

FLORILE
imaculat nu este chiar așa 
de alb, ci este amestecat cu 
roz, gălbui și albastru. Pen-

CEL MAI PERFECT 
PRODUS

După 18 luni de studii o 
echipă a Institutului de tri
bologic din Leeds (Marea 
Britanie) — știință care se 
ocupă cu studierea fricțiunii 
la articulații — și un grup 
de cercetători reumatologi, a 
ajuns la concluzia ca lubri
fiantul care protejează arti
culațiile omenești este atît 
de perfecționat incit vîscozi- 
tatea sa se modifică în func
ție de natura încheieturii și 
importanta mișcării pe care 
o are de îndeplinit.

MARILE ORAȘE ȘI 
ARBORII

La Paris numărul copaci
lor este de circa 100.000 în 
timp ce Viena, are nu mai 
puțin de 500.000 de arbori, 
majoritatea fiind bineînțeles 
piantați în Prater.

tru a vă convinge de acest 
lucru fierbeți petalele lor, 
in alcool și veți observa că 
vor rămine urme colorate. 
Florile nu au culoarea 
neagră. Ochiul nostru per
cepe o culoare apropiata 
de negru, care bate in 
brun, in care predomină 
pigmentul antociarnic. („Sin- 
gele voinicului". „Laleaua 
neagră", „Mușcata neagră”
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„Pentru că oricît ar fi d« talen
tat un actor — accentuează re
gizorul și directorul de teatru 
Călin Florian — cel puțin ju
mătate din ceea ce realizează re
prezintă rezultatul efortului de
pus de întregul colectiv11.

Desigur, nu se poate nega că 
există și oameni care părăsesc un 
teatru cu deplină îndreptățire ; 
aceștia sînt fie actorii care sițnt 
că trebuie să facă neapărat alt 
pas — și nu există om de teatru 
care să se opună unui asemenea 
îndemn interior bazat pe consi
derente de mare seriozitate — fie 
actorii care din motive obiective 
sau subiective nu pot pur și sim
plu rămîne într-un anumit tea
tru.

despre TINERII ACTORI
...51 PRICINILE LOR

IntlmpUre», tic» dizlectica, ex
primi modalitatea de desfășura
re a fenomenelor care decurg 
din împrejurări exterioare esenței 
lucrurilor; ea are un temei 
extern, și, ca atare, se poate pro
duce sau nu, se poate înfăptui 
într-un fel sau altul, într-un mo
ment sau altul. Am amintit acest 
adevăr filozofic știut, fiindcă cele 
două categorii dialectice — ne
cesitatea și întimplarea — mi se 
par perfect aplicabile și în do
meniul activității teatrale. Adică 
necesitatea ar cere ca un tinăr 
actor să fie primit într-un teatru 
nou cu brațele deschise, Intîm- 
plarea Insă, in temeiul extern, de 
pildă, al invidiei și fricii de con
curență, face uneori ca un proas
păt absolvent, încrezător, plin de 
candori si vise, să nimerească în- 
tr-uțgidevărat viespar. „Sa vor 
întreprinde bunăoară multe ges
turi de neiertat pentru ca o ac
triță, eventual mai talentată, să 
nu fie adusă In colectiv; sau 
dacă ea va fi adusă, sînt unii care 
ar ineerca totul pentru a o dis
credita" — mărturisea eu obidă 
Viorcl Știrbu, directorul Teatru

lui din Turda. Regizorul Mihai 
Dimiu, ca și mulți alți regizori 
au scris de nenumărate ori îm
potriva maniei de a se face dis
tribuțiile în unele teatre din pro
vincie, după prietenii, grade de 
rudenie, ori toleranță a ingerin
țelor neîndreptățite ale unor or
gane locale, într-un cuvînt distri
buții de prietenie sau interes. In
tr-o asemenea atmosferă poate 
respira tînărul absolvent, cu 
candorile și visurile lui, sau se 
sufocă ? „Unii tineri actori — 
spune tot Călin Florian, din ex
periența lui de regizor în multe 
și variate teatre — se bat și răz
besc. Sparg geamurile fi reușesc 
si aerisească. Dar unii n-au vi
goare de luptători, sînt înfrînți 

și plead. Ori, mai râu. sint asi
milați prin alterare^.

Sigur că situația e departe de a 
fi generală, că majoritatea o al
cătuiesc teatrele primitoare, că 
chiar în momentul de față 
C.S.C.A. se luptă pentru prime
nirea atmosferei acolo unde lasă 
de dorit, că se încearcă înlocui
rea conducerilor unor colective 
dramatice care au scăpat frinele, 
— dar, să nu ne amăgim, lupta 
împotriva mentalității de pro
vincie nu e nici ușoară, nici de 
scurtă durată, iar tînărul actor 
sau actriță, proaspăt repartizat, 
se află de fapt singur și dezar
mat într-un oraș străin. Ce ar fi 
să se instituie și în teatru un „for 
al onoarei" alcătuit din oameni 
imparțiali, probi, cărora să li șe 
adreseze top’ cei ce au doleanțe 
ori juste revendicări — fie ei 
actori ce se simt nedreptățiți, fie 
conducători lezați în buna desfă
șurare a treburilor ?

PRICINI ȘI MAI 
OBIECTIVE

Cel mai mulți dintre actorii 
tineri care au părăsit teatrele de 

provincia unde au debutat și au 
avut chiar succese afirmă că au 
fost obligați la această hotărîrș 
de nerespectarea bilaterală a 
obligațiilor : ei s-au prezentat» au 
lucrat, dar conducerile unor tea
tre nesprijinite de Consiliile Mu
nicipale respective, nu le-au asi
gurat condiții elementare de acti
vitate. Mai precis legea da
tată acum 8 ani (H.C.M. 918) 
prevăzînd obligația de a se asi
gura absolventului nou reparti
zat locuință în orașul unde a fost 
angajat e inoperantă în multe ur
be din țară care vor sa aibă tea
tru, dar nu sînt în stare să-și caze
ze actorii. Și dacă la Piatra Neamț 
toți actorii au la dispoziție un 
apartament a doua zi după ce 

s-au prezentat în teatru, ori la 
Cluj nu există nici un tînăr actor 
recent repartizat căruia să nu i se 
fi dat locuință, în schimb la Si
biu, Tg. Mureș, Baia Mare, Tur
da, Botoșani, Bîrlad, Pitești, ac
torii sînt nevoiți să locuiască în 
cabinele de teatru. Exemple
le sînt numeroase și deși 
actorilor li se spune că aceleași 
pretenții le-ar putea avea și ti
nerii ingineri, profesori, doctori, 
ei nu se pot opri sa nu se com
pare, în glumă sau în serios, cu 
fotbaliștii orașelor respective pen
tru ale căror condiții de viață, 
inclusiv cazarea, organele locale 
fac infinit mai multe eforturi și 
încă întotdeauna încununate de 
succes.

Dacă vor într-adevăr să rămî- 
nă în orașul al căror teatru îl 
slujesc, tinerii actori sînt nevoiți 
să apeleze Ia gazde particulare 
care, ca pretutindeni, îi spoliază, 
micșoriijdu-le salariul de sta
giar și așa nu tocmai colosal. Cu 
partea rămasă ei trebuie să 
facă imense eforturi pentru a se 
putea instala, a trăi omenește și 
prezenta cit mai onorabil — ac
torul fiind chiar după spusele lui 
Tudor Vianu, „artistul ce se afla 
permanent în vitrina cea mai lu
minată". Din această pricină ar 
fi poate oportun ca Direcția tea
trelor să studieze posibilitatea 
creării unui fond al actorului, 

eventual alcătuit din depășirile 
de încasări care să permită în
tre altele și posibilitatea acordă
rii unei prime, chiar substan
țiale, de instalare a actorului nou 
repartizat, sumă rambursabilă 
treptat, lunar, într-un anume nu
măr de ani.

Noile propuneri privind remu
nerația în teatru sînt mult 
mai echitabile decît actualul sis
tem, nestimulativ sub aspect ma
terial ; retribuția real echivalentă 
cu cantitatea și calitatea muncii 
depuse, ținîndu-se seama de nu
mărul spectacolelor în care joa
că actorul, de importanța rolului 
său etc. Căci se întîmplă ca un 
actor în primii ani de teatru să 
fie copios distribuit, să mun

cească și să joace cu mare succes 
de casă, dar salariul să nu repre
zinte acest efort, ba chiar să nu 
fie nici jumătate cît al unui actor 
mai vechi dar deloc folosit.

★

Bineînțeles însă că în viața ac
toricească nu satisfacțiile mate
riale au primul cuvînt: artistul 
de teatru nu-și privește profer j» 
birocratic, funcționărește, nu 
vrea să tragă chiulul, nu vrea să 
cîștige mult și să lucreze puțin. 
Vrea, vrea din tot sufletul, să 
muncească, chiar peste forțele lui, 
dar atunci cînd, de pildă, tînărul 
pleacă cu toate elanurile în pro
vincie, vrea să se alieze unei echi
pe care să aibă neapărat un real 
catalizator de energie care să-1 
învețe, să-1 urmărească cu grijă 
și pricepere, să-i dirijeze cău
tările, descoperirile — așa cum 
au făcut altădată Vlad Mugur 
Craiova, Crin Teodorescu la Ga
lați, Radu Penciulescu la Oradea.

Tinerii actori se cheamă că se 
afirmă, atunci cînd se „văd“ și 
nu numaidecît în turneu la Bucu
rești sau Ia festivaluri în străină
tate ci chiar în orașul unde nu-1 
cunoștea nimeni pînă atunci. 
Adesea însă, în atmosfera febrilă 
a premierelor, debuturile tinerilor 
tree neobservate. Situația e a

proape generală, în afară de 
teatrul din Craiova unde s-a 
făcut un început promițător; 
programele de sală dau fotogra
fiile și biografiile actorilor noi, cu 
o scurtă prezentare a... scurtei 
lor activități. Profesorul George 
Dem Loghin îmi spunea însă că 
la Moscova, de exemplu, tradi
ția la Teatrul Vahtangov e ca în 
seara cînd debutează un tînăr 
într-un rol principal, actorul care 
a jucat 30 de ani acel rol, Egor 
Bulîciov, să zicem, iese la rampă 
și prezintă publicului, cu căldură, 
pe noul său confrate. Aceasta im
pune și spectatorilor ca și debu
tantului care nu va lua niciodată 
în deșert o asemenea venerabilă 
reputație...

CE VOR TINERII 
ACTORI DIN 
BUCUREȘTI?

Simplu : să joace. Ceea ce nlj 
se întîmplă totdeauna, excepție 
făcînd teatrul „Delavrancea" 
unde colectivul în majoritate tî
năr e generos distribuit într-un 
repertoriu interesant, care a pri
lejuit adevărate creații unor ac
tori talentați ca Alexandru Repan, 
Mihail Stan, George Bănică, San
da Maria Dandu, Rodica Manda- 
che. în rest, joacă doar cîțiva 
tineri, care recent au pătruns în 
conștiința publicului — Ogășanu, 
Caramitru, Iordache — bine dis- 
tribuiți, atît de bine îneît sînt chiar 
în primejdie ca făcînd „modă“ să 
iasă după cîtva timp din ea, așa 
cum s-a întîmplat cu atîția alții. 
La Teatrul Național, Horea Po
pescu — de altfel reputat susți
nător al tineretului — ne-a pre
zentat o statistică a rolurilor din 
ultimele stagiuni din care reiese că 
dacă foarte puțini actori noi joa
că roluri principale, aproape toți 
figurează undeva în distribuții. 
Dar n-a reușit să ne convingă, de 
pildă, în privința Ilenei Stana Io- 
nescu total nedistribuită de doi 
ani, mereu în așteptarea reluării 

repetițiilor cu „Idiotul", după cum 
nu ne poate lămuri nimeni de ce 
la Teatrul „C, I. Nottara", Ioana 
Manolescu și Camelia Zwlescu, 
care au jucat strălucitor timp de 
trei ani la Piatra Neamț și — res
pectiv •— Tîrgu Mureș, în toate 
spectacolele teatrului, au acum, 
aici, cîteva roluri aproape neîn
semnate. De altminteri „criza" ne- 
distribuirii pe scenele bucureștene 
atinge parcă și mai acut tinere
tul feminin. Cert, și din pricina 
numărului lor aproape exceden
tar : căci dacă la Burgtheater din 
Viena, dintre cei 87 actori (circa 
20 premiere anual !) sînt doar 
35 femei, „Naționalul" nostru 
numără 50 de actrițe, la „Notta- 
ra“ elementul femenin depășește 
jumătate, și chiar pe țară din 
1520 actori, 787 sînt femei. în 
timp ce, cum observa Sică Ale- 
xandrescu, în „Scrisoarea pierdu
tă" nu-i decît o coană Joițică. în 
„Răzvan și Vidra" o unică Vidră, 
iar „Regele Lear" n-are decît 
trei fete !

0 MULTITUDINE 
DE SOLUȚII-CU UN 

NUMITOR COMUN
Existența trupelor noastre- 

gigant din București este o rea
litate în cadrul căreia, știe toată 
lumea, tineretul se afirmă empi
ric și, adesea, cu dificultate. Toți 
oamenii de teatru care au scris 
zeci de articole, și au dat zeci și 
zeci de interviuri au atras aten
ția asupra formulei administrative 
depășite a teatrului nostru, ce 
încorsetează soluționarea eficien
tă, între altele și a situației ac
torilor neutilizați. S-a vorbit mult 
și cu aprindere despre o nouă 
lege a teatrelor care ar facilita 
formarea mai multor colective cu 
un număr mult restrîns de actori, 
ce ar constitui osatura institu
ției respective, și pe lingă care 
pe baza unor contracte tempo
rare, să se adauge restul echipai. 
Situație ce ar favoriza pe mulți 
actori de valoare egală care n-ar 
mai depinde de aprecierea (une
ori subiectivă) a unui singur «V 
rector și a cîtorva regizori, ci ar 
putea fi selecționați de condu
cerile și directorii a îneă patru
zeci de teatre.

Radu Beligan a pledat în ne
numărate articole de presă pen
tru formula „echipă", cum a rea
lizat el acum opt ani sau alții în 
alte părți ale țării, echipă de pre
ferință tînără și bine sudată, cu 
un „centru nervos" — om de 
teatru pe care „să fie gata să 

jure", cîțiva discipoli credincioși 
— actori, regizori, pictori sceno
grafi, în stare să spargă anchilo
zele, recîștigînd suplețea, mobi
litatea teatrului românesc. Radu 
Penciulescu, la rîndul lui, s-a de
clarat potrivnic „echipei", găsin- 
d-o perisabilă ca dat imuabil, 
subliniind însă ideea de climat, 
în care toți oamenii unui teatru 
să se simtă permanent și eferves
cent disponibili la imperativele 
spiritualității epocii noastre. în 
tot cazul se speră imens într-o for
mulă organizatorică nouă, în stare 
să rezolve multe lucruri: cîștiga- 
rea sau recîștigarea publicului, 
calitatea repertoriului, utilizarea 
tuturor actorilor, promovarea ti
neretului talentat, imposibil de 
urmărit într-o echipă uriașă, ete> 
rogenă ca interese, pregătire, pre
ocupări, idealuri.

în această privință, a promo
vării tineretului, oamenii de tea
tru, tineri sau maturi, au cu toții 
aceeași soluție : înființarea unor 
echipe de tineri actori și regizori, 
adunați după un unic criteriu cțj 
lucru și concepție. „Un tînăr 
actor se poate afirma cel mai 
bine doar în colaborare cu un 
regizor tînăr — afirmă Andrei 
Șerban — fiindcă, orice s-ar spu
ne, există un suflu de generație, 
cu un numitor comun — tine
rețea și un punct de vedere co
mun — sinceritatea". Andrei Șer
ban, fără să știe, e în conso
nanță cu Vlad Mugur, care pro
pune exact același lucru și anu
me : alcătuirea unui teatru tînăr, 
clocotitor de energie, de idei și 
inteligență. Acest teatru, după 
propunerile celor doi regizori, și 
în unison cu numeroase alte 
opinii, ar putea să funcționeze la 
București — sală s-ar găsi ; ori la 
Sinaia — sală există — unde pu
blicul se schimbă la două săptă- 
mîni, capitala e aproape și, de 
fapt, pentru o echipă atît de tî
nără și restrînsă ca număr, toată 
țara ar fi aproape.

E VREMEA ARTIS
TULUI (EREBRAU
Actorii doriți pentru o ase

menea echipă de către regizori 
investigați și în general de toți 
oamenii de teatru de elită trebuie 

Firește, învârti ga rea unui domeniu artistic, cu asemenea di
versitate de implicații nu poate fi dintr-odatâ și global epuizatâ. 
Fricino pentru core invitam pe toți oamenii de teatru, tineri și 
mai puțin tineri, actori, regizori, directori, sd participe la dez
baterea ziarului nostru privind problemele de formare, de crea
ție și de viață ale tinârului actor. Solicităm, deci, din partea 
tuturor slujitorilor Thaliei, opinii conținînd propuneri și soluții 
eficiente pentru promovata și afirmarea deplina, meritorie, 
fructuoasa a actorilor tineri din toată țara.

să întrunească însă virtuțile unui 
material deosebit : nu numai to
tala aservire a fiecăruia față de 
scopul comun, nu numai o uria
șă muncă, talent și farmec perso
nal. E vremea actorului intelectu
al. Actorul de „inspirație’' și „im
provizație" provoacă, după de
clarațiile proprii, cel mai profund 
dispreț spiritual lui Lucian Pin- 
tilie, și nu numai lui. Reprezen
tanții noștri teatrali de seamă care 
au călătorit, sau au văzut echipe 
străine la lucru, afirmă că acto
rul român este categoric mai ta
lentat, dar de multe ori mai pu
țin harnic, mai puțin perseverent 
și consecvent decît actorii din 
alte țări. Atenție, deci, pentru toți 
tinerii slujitori ai Thaliei, din țara 
sau din Capitală, folosiți pînă la 
epuizare sau încă neutilizați ; ală
turi de modestie, de ținută etică 
corespunzătoare idealurilor socie
tății noastre, se ridică cu strin
gentă necesitatea muncii și a de- 
săvîrșirii nu numai a mijloacelor 
profesionale ci și a cultivării și 
lucrării permanente a inteligen
ței. înainte de perfectarea celei 
mai acceptabile formule organi
zatorice a teatrului nostru, e lim
pede că nu va străluci niciodată 
o echipă alcătuită din unelte oar
be, elemente boeme, care tot tim
pul se „arată" la cafenele cînd 
sînt vedete, sau care-și plîng ne
șansa în aceleași locuri cînd nu-și 
găsesc utilizarea. Viitorul este, fi
rește, al celor dotați, dar care 
totodată știu să-și ordoneze și 
ierarhizeze însușirile, adică să se 
domine în permanență rațional. 
Actorul modem, actorul cere
bral, știe astăzi că orice se con
fecționează prin procedee, subs
tanța, însă, niciodată. „Două lu
cruri nu se pot simula, spunea o- 
mul de teatru Camil Petrescu t 
spontaneitatea și inteligența, 
fiindcă amîndouă sint modalități 
transcedentale ale libertății. Pe 
scenă acestea două pot fi desigur 
obiect de imitație, dar așa de 
grosolan, incit nu pot păcăli decît 
pe cei de la periferia intelectu
ală". Observație care vizează mai 
mult decît oricînd conștiința tînă- 
rului actor de astăzi care aspiră 
către idealuri ce nu se pot trans
fera în arta lor decît de către 
entitățile artistice excepționale.

VIORICA TAnASESCU
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cu privire la vizita in Iran a ministrului
afacerilor externe al Republicii Socialiste

DAR 
PENTRU TINERII 
ASCULTĂTORI

r România, Corneliu Mănescu
La invitația ministrului aface

rilor externe al Iranului, Ardeshir 
Zahedi, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a 
făcut o vizită oficială în Iran de 
la 28 noiembrie la 4 decembrie 
1968.

în timpul șederii la Teheran, 
ministrul român al afacerilor ex
terne a fost primit în audiență de 
către Maiestatea Sa Imperială, 
Șahinșahul Aryamehr.

Ministrul român ăl afacerilor 
externe și membrii suitei sale au 
vizitat locuri istorice, edificii 80- 
cial-culturale și obiective econo
mice din Teheran, Siraz și Isfa
han. Oaspeții români au apreciat 
marile progrese realizate în Iran, 
în multiple domenii, sub condu
cerea luminată a Maiestății Sale 
Imperiale, Șahinșahul Aryamehr.

Evocînd vizita sa în România, 
în anul 1967, ministrul afacerilor 
externe al Iranului a relevat și 
cu această ocazie progresele mari 
obținute de poporul român, în 
toate domeniile, sub îndrumarea 
înțeleaptă a conducătorilor Româ
niei.

Cei doi miniștri au avut con
vorbiri oficiale care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă și de profundă priete
nie, trăsături care caracterizează 
relațiile actuale dintre cele doua 
țări. Ei au trecut în revistă cola
borarea bilaterală și au procedat 
la un schimb de vederi asupra 
unor probleme internaționale care 
interesează cele două țări.

Evocînd relațiile bilaterale, cei 
doi miniștri și-au manifestat satis
facția față de evoluția favorabilă 
a acestora. Ei au evidential carac
terul stabil al colaborării multila
terale statornicite între România 
$î Iran și au constatat că aceasta 
se dezvoltă într-un spirit de prie
tenie și înțelegere mutuală.

Miniștrii de externe au subli
niat, de asemenea, eforturile de
puse de cele două părți pentru 
realizarea consecventă a prevede
rilor acordurilor încheiate între 
Republica Socialistă România și 
Iran în domeniul schimburilor co
merciale, cooperării tfehnico-eco- 
nomice și colaborării cultural- 
știin0ice.

în această ordine de idei, s-â 
evidențiat de ambele părți Că ex
tinderea continuă și diversificarea 
relațiilor de colaborare priete
nească dintre cele două țări con
stituie o demonstrare pregnantă 
ă multiplelor posibilități de înțe
legere reciprocă și cooperare în
tre toâtâ statele, indiferent 
sistemul lor sociâl-politic.

Cei doi miniștri au scos în 
dență că România și Iranul
la baza relațiilor lor de colabo- 
i|ț.re multiformă respectarea ri

guroasă a’ principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile inter
ne, egalității în drepturi și avan
tajului redproc.

In timpul vizitei s-a procedat 
la schimbul instrumentelor de ra
tificare a acordului cultural ro- 
mâno-iranian, semnat la București 
în 1967.

Procedînd Ia un schimb de ve
deri asupra situației internațio
nale actuale, miniștrii de externe 
ai celor două țări au relevat că 
în zilele noastre o cerință primor
dială pentru crearea unei atmos
fere de destindere și colaborare 
internațională o constituie res
pectarea riguroasă a principiilor 
de justiție și echitate în raportu
rile dintre state, eliminarea folo
sirii forței și a amenințării cu 
forța.

Pornind de la convingerea că 
viața internațională actuală impu
ne răspunderi sporite tuturor sta
telor, cele două părți au expri
mat hotărîrea lor de a acționa și 
în viitor pe calea coexistenței 
pașnice, pentru realizarea destin
derii internaționale, consolidarea 
păcii și Securității în lume.

Relevînd rolul important pe 
care îl are Organizația Națiunilor 
Unite în menținerea păcii și secu
rității în lume, cei doi miniștri 
au fort de acord că. pentru a-și 
spori eficacitatea, aceasta trebuie 
să devină universală.

Apreciind că încetarea bombar
damentelor și negocierilor în curs 
pentru reglementarea conflictu
lui din Vietnam constituie un fac
tor pozitiv în viața internațională, 
cei doi miniștri de externe și-au 
exprimat speranța că părțile in
teresate vor găsi o soluție grab
nică a conflictului din Vietnam 
pe baza acordurilor de la Geneva 
din 1954. corespunzător interese
lor fundamentale ale poporului 
vietnamez, ale păcii și securității 
internaționale.

In ce privește situata din O- 
rientul Apropiat, cei doi miniștri 
și-au exprimat îngrijorarea față de 
continuarea crizei și au subliniat 
necesitatea soluționării grabnice a 
conflictului, prin trecerea neîntir- 
ziată la aplicarea prevederilor re
zoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967.

Constatind cu satisfacție câ în 
principalele probleme intemațio-

nale România și Iranul au puncte 9 
de vedere apropiate, părțile au 
exprimat dorința guvernelor lor _ 
de a dezvolta în continuare co- 9 
iaborarea în activitatea celor 
două țin pe arena intemaționaiă.

Relevînd importanța contacte- A 
lor personale între oamenii po- 
litid ai celor doui țâri, miniștrii 
au subliniat utilitatea unor ase- 9 
menea întilniri pentru adincirea 
înțelegerii și încrederii reciproce.

Ministrul afacerilor externe al 9 
Republicii Socialiste România a 
exprimat gratitudinea sa pentru 
primirea călduroasă ce i-a fost 9 
rezervată în timpul șederii în 
Iran. El consideră aceasta ca o 
expresie a sentimentelor de prie- 9 
tenie față de România. El a ex
primat totodată sa
pentru prilejul care de 9
a cunoaște realizările poporului 
iranian pe calea progresului eco- 
nomic și social W

Ministrul afacerilor externe al 
României a invitat pe ministrul 
iranian de externe. Ardeshir Za
hedi «ă viziteze România. Invita- 
ția a fost acceptată cu plăcere, 
iar data vizitei se va fixa ulterior.
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înapoierea în Capitală
a tovarășului Corneliu Mănescu •
Miercuri seara, s-a înapoiat 

în Capitală Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
care, la invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii Tur
cia, Ihsan Sabri Caglayangil și 
a ministrului afacerilor externe 
al Guvernului imperial al Iranu
lui, Ardeșhir Zahedi, a făcut vi
zite oficiale în aceste țări, între 
22 noiembrie și 4 decembrie.

Printre persoanele oficiale pre
zente la sosire, pe aeroportul 
Băneasa. se aflau George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membrii 
conducerii și funcționari superi
ori din M.A.E.

Au foit de față Kâmuran Gii- 
riin, ambasadorul Turciei și 
Yahyâ Motamed-Vaziri, însărci
natul cu afaceri ăd-interim 
Iranului lâ București.

al

pe 
oăspe-

♦
La plecarea din Teheran, 

aeroportul Mehrăbâd, 
tele român a fort condus de mi
nistrul Ardeshir Zahedi, de mem
bri ai conducerii Ministerului de 
Externe iranian.

Erau, de asemenea, prezenți

Soltan Sanandaji. ambasadorul 
Iranului la București, și Pavel 
Sllârd ambasadorul României 
la Teheran.

♦
La sosirea pe aeroportul Bănea

sa, ministrul Afacerilor Externe al 
României a făcut o declarație cu 
privire la vizitele făcute în Turcia 
și Iran, pe care o redăm în rela
tarea redactorului „Agerpres", 
Theodor Mateescu :

In relațiile noastre cu Turcia 
există o seamă de posibilități care 
puse în valoare pot contribui la 
dezvoltarea lor intr-un ritm 
înalt. Am intilnit din partea con
ducătorilor Turciei, a președinte
lui Cevdet Sunay, prim-ministru- 
lui Suleyman Demirel, ministrului 
de externe Ihsan Sabri Caglayan
gil, și a altor personalități, dorin
ța de a face ceea ce este în mă
sură pentru a asigura acestor po
sibilități o concretizare fericită.

In ce ne pricește, dorim sincer 
să dezvoltăm relații multilaterale 
cu Turcia, o țară prietenă și ve
cină, deoarece credem că aceasta 
este de real folos apropierii din
tre cele două țări, intereselor lor, 
prăcum și situației politică în Fă- 
giunea In care trăim și în Europa* ~

Vizita pe care am făcut-o în 
Iran constituie un pas înainte, o 
cerige în desfășurarea atît de po- A 
zitirâ a relațiilor pe care Româ
nia le are cu aceasta țară.

Am întimpinat în Iran o primi- 
re deosebit de caldă. Am văzut 
cit de mult este stimată poziția 
țării noastre în ceea ce pricește 9 
politica sa externă. Am constatat 
aici o similitudine îmbucurătoare, 
în ceea ce pricește abordarea W 
problemelor internaționale și do
rința noastră de a continua efor
turile pentru destindere, cu res- 
pectul absolut al principiilor de 
piRfitie. de neamestec în treburile 
celuilalt, de apropiere în pofida 9 
diferențelor de ideologie, de orîn- 
duire.

Apreciez că rezultatele vizitei 9 
fn Iran îndreptățesc o foarte 
bună desfășurare în viitor a rela
țiilor dintre țările noastre.

Am constatat în urma acestor 
vizite că poporul român și poli
tica guvernului său sînt bine cu
noscute în ambele țări, că aceas- 9 
tă politică se bucură de respect 
și de simpatie, că relațiile pe a 

care țara noastră le are cu aces- 
t9 două țâri se află pe un drum 
bun și in plină desfășurare. W

Ieri, a avut Ioc înminarea 
premiilor conferite în cadrai 
concursului de creație orga
nizat de Comitetul de Ra
diodifuziune și Televiziune 
română. Concursul s-a bucu
rat de o largă participare, pe 
adresa Radiotelevixiunii fi
ind trimise peste 15H de 
lucrări.

Juriul, alcătuit din acade
micianul Victor Eftimiu. pre
ședinte. conferențiar univer
sitar Dumitra Almaș. scrii
tor. Constantin Moruzan. ar
tist emerit, regizor artistic. 
Mircea Sintimbreanu. scrii
tor, membru al Biroului Con
siliului Național al Organi
zației Pionierilor. '
Popa, redaetor-șef 
siunilor radiofonice 
copii și tineret. Aleea Po- 
povici. scriitor, Călin Gruia, 
scriitor, a acordat următoa
rele premii :

Scenarii radiofonice : PRE
MIUL I : „Măiastră lumii" 
de Viorica Huber ; PRE
MIUL II : ..Jurnal de va- 
canță“ de Petre Luscalov ; 
PREMIUL III : ..Robotul 
sentimental" de Ștefan Tita.

MENȚIUNI : „Aventura și 
contra-aventura licuricilor" 
de Maria Mihăianu ; ..Fru
moasele" de Gheorghe Du
mitrescu.

Basme scenarizate : PRE
MIUL 1 : „Taina fericirii" de 
Anca Radu ; PREMIUL II : 
„Oglinda fermecată’ de Ni
colae Cochinescu ; PREMIUL 
III : ..Floarea inimii cu
rate" de Jean Dumitru Re- 
der : ..Trei isprăvi intr-o po
veste" de Grigore Băjenaru.

Povestiri în proză : PRE
MIUL II ..Pădurarul și iar
na" de Irimie Străuț ; PRE
MIUL III : „Sîngeie voini
cului" de Constantin Mano
lescu ; „Vis sau dorință" de 
Dana Cleopatra Lorințiu.

în afara lucrărilor pre
miate au mai fost reținute 
de către redacție alte 50 de 
scenarii, basme scenarizate 
si povestiri în proză în ve
derea unor îmbunătățiri ul
terioare de către autori.

Decret al Consiliului de 
Republicii Socialiste Ro- 

tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și preșe
dinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, șe elibe
rează din funcția de președinte 
al Consiliului Național al Cerce
tării științifice, urmînd a înde
plini în continuare funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Tovarășul Nicohe Murguleț 
se numește în funcția de pre
ședinte ai Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, avînd 
rang de ministru.

Prin 
Stat al 
mânia,

cretar al C.C. al U.T.C., care 
la invitația C.C. al K.I.S.Z., va 
face o vizită în Republica Popu
lară Ungară. La plecare, pe ae
roportul Băneasa au fost prezenți 
tovarășa Floarea Ispas, secretar 
al C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. 
al U.TC.

Victor 
al emi- 

pentru

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația de activiști ai 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, condusă de tov. S. G. 
Șcerbakov. adjunct al secției ști
ință și instituții de învâțâmînt a 
C.C. al P.C.U.S, care, la invita
ția C.C. al P.C.R^, a făcut o vizită 
de schimb de experiență în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bâ- 
neasa, delegația a fort condusă 
de tov. Ion Teoreanu. șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

Au fost de față I. S. Rin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București 
si membri ai ambasadei.

Miercuri după-amiază a părăsit 
Capitala, delegația Organizației 
tineretului socialist ..Die Falken" 
din Republica Federali a Germa
niei, condusă de Klaus Flegel, 
președinte, care la invitația C.C. 
al U.T.C., a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa delegația a fort conduși de 
tovarășul Ion Iliescu, prina-secro- 
tar al C.C. al U.T.C„ ministru 
pentru problemele tineretului, de 
membri ai biroului și activiști ăi 
C.C. al V.T.C.

Miercuri dupâ-amiazâ a părăsit 
Capitala. îndrepttodu-ft spre 
Budapesta, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist crmdusă de 
tovarășul Vasile Nicp’ek>iu,

VRĂBIILE
(Urmare 

din pag. I)
nu arată ca un papa
gal. Vrabia ar fi de
corația săracului, să 
fim noi adică atît de 
păgubași și să nu a- 
gonisim pe sub stră- 
șini ceva mai acătă
rii ?

Așa, proiecte s-ar 
putea naște. în defi
nitiv, grădină zoolo
gică avem, maimuțe 
sînt la Băneasa, urși 
sînt, lei parcă avem, 
și păsări de toate 
neamurile. Vine lu
mea se uită, e cam 
departe, în schimb

CU

na miroase, acum 
că ne-am luat eu 
toți automobil „Da- 
cia“ e mai ușor. Un 
sfert de ceas cu sto
puri cu tot.

Dar ce facem
vrăbiile. Eu n-am ni
mic împotriva lor. cu 
toate că ar putea în
demna la un senti
ment de anonimat, 
prin lipsa lor de per
sonalitate. Poți suferi 
metafizic la ideea 
că nu se colecționea
ză niscai conduri ori 
vulturi regali, pentru 
decorația vie a iiBor 
străzi.

St-

Cam n-avem
deșert prin apropie
re. na te peti ginii 
la pantere, hiene 
alte animale mai a- 
rătoase. în stare să 
producă la vedere, 
legende și povești de 
groază. Elefanții par
că nn s-ar potrivi 
într-un decor de șes, 
fără junglă.

Să rămînem la vră
biile noastre dalei. 
Eu trec seara pe bu
levard. Ie ascult... Au 
o sfadă intermina
bilă. sint ca niște 
globuri, ca acel soare 
nezru ai poetului. în 
mii de exemplare.

Minirtrul industriei forestiere 
și economiei apelor al R. S. Ce
hoslovace, Hanus Julius, a făcut 
miercuri dimineața o vizită mi
nistrului economiei forestiere. Mi
hai Suder. și președintelui Comi
tetului de Stat al Apelor, Gheor- 
ghe Hossu.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații privind or
ganizarea și realizările din dome
niul economiei forestiere și eco- 
ocmiei apelor în cele două țâri.

Seara, Mihai Suder a oferit în 
saloanele restaurantului Athenee 
Palace un dineu in cinstea mi
nistrului cehoslovac. Printre per
soanele participante se afla și 
Karel Kurla, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București.

Expoziția deschisă miercuri în 
sala I.R.R.C.S., sub auspiciile Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, dâ posibilitate publicu
lui bucureștean de a cunoaște 
arta populari norvegiană. Expo
ziția se înscrie în seria manifes
tărilor prevăzute în acordul cul
tural dintre Norvegia și România 
Și prezintă obiecte din patrimo- 
h’ul muzeului de istorie al uni
versități! dm Beigen

Lărgirea gamei de mărfuri

ce pot fi cumpărate

cu plată in rate
Miubteral Comerțului Inte

rior a hotărit lărgirea gamei de 
mărfuri ee pot fi procurate eu 
plata în rate lunare.

tneepind eu data de 6 decem
brie, toate categoriile de sala- 
riați și membrii cooperativelor 
meșteșugărești, indiferent de 
mărimea salariului, precum și 
pensionarii, eu respectarea In
strucțiunilor privind vînzarea 
de mărfnri către aceste cate
gorii de cumpărători, vor putea 
cumpăra, pe baiă de contract, 
Corpuri de iluminat, piese de 
schimb și accesorii pentru mo
torete. pentru aparate de ra
tio și televizoare. în valoare 
globală de peste 560 lei, diverse 
Instrumente muzicale din pro
ducție internă (ehitare electrice, 
baterii jazx. pianine, armonete, 
armoniei și acordeoane). precum 
|i mărfuri metalochimice al că
ror preț de desfacere cu amă
nuntul este de maxim 300 de lei.

Lâ cererea cumpărătorilor, 
împreună eu televizoarele și a- 
paratele de radio, se pot vinde 
și piesele de schimb și acceso
riile, precum și picupuri sub 
valoarea de 500 de lei. Tot la 
cerere, o dată cu mobila, se pot 
vinde eu plata în rate și cor
puri de iluminat la orice va
loare.

(Aferpres)

DINAMOVIADA DE VOLEI

• în săli Dinamo din Capi
tală au continuat întrecerile 
competiției internaționale de 
volei Dinamoviada. Iată rezul
tatele înregistrate : feminin : 
Dinamo București — Dynamo 
Berlin 3-1 (15-9. 13-15, 15-11, 
15-13); Gwardia Wisla — Dozsa 
Budapesta 3-1 (15-8, 16-18, 15-8, 
15-11); Dinamo Moscova — 
Spartak Sofia 3-1 (15-8. 15-13, 
11-15, 16-14); masculin : Dinamo 
București — Spartak Sofia 3-0 
(15-11, 15-3, 15-11); Ruda
Hvezda — Dvnamo Berlin 3-0 
(15-6, 15-10, 15-10). Echipele 
clubului Dinamo București con
duc !n ambele clasamente. As
tăzi, meciurile tncep la ora 16,30.

SPORT
Azi, la Pitești, F. C. Argeș —• 

Dinamo București

Astăzi la Pitești se dispută me- 
■ciul de fotbal dintre echipele F.C. 
Argeș din localitate și Dinamo 
București contînd ca restanță a 
campionatului categoriei A. Jo
cul începe la ora 14. Stațiile 
noastre de radio vor transmite 
aspecte din ultima parte a în- 
tîlnirii. Transmisia va avea loc 
cu începere din jurul ofei 15,15 
pe programul I.

• După trei runde, în turneul in
ternațional de șah „Acropole", 
care se desfășoară în prezent lâ 
Atena, conduce iugoslavul Pârma 
cu 3 puncte, urmat de cehoslo
vacul Kavalek cu 2 puncte și o 
partidă întreruptă. Reprezentan
tul României la acest turneu, 
Victor Ciocîltea, ocupă locul 10 cu 
0,5 puncte și o partidă amînată.

In runda ă 3-a, Ciocîltea a re
miza în 31 de mutări cu șahistul 
bulgar Tringov.

a La Roma â sosit boxerul a- 
merican Don Fullfner care după 
cum se știe îl va întîlni într-un 
meci oficial la 14 decembrie pe 
campionul lumii la cat. mijlo
cie, italianul Nino Benvenutti. 
Meciul va avea loc la San Remo 
într-o sală a unui cinematograf 
care numără 2 500 de locuri. 
Fullmer se întîlnește pentru a 
doua oară cu Benvenutti. Câm- 
pioriul mondial l-a învins la 
puncte la 4 februarie 1966 pe 
american într-un meci desfășu
rat la Romă.

• Disputată la Altenburg 
(R.D. Germană), întîlnlrea inter
națională de gimnastică acroba
tică dintre selecționatele R.D. 
Germane și Poloniei s-a încheiat 
cu victoria echipei poloneze cu 
scorul de 188,108—187,883 pun
cte.

(Âgerprer)



Final 
încordat

Douâ zile și, în plus, des
tule ore au trecut de cînd 
ultimii alegători s-au înde
părtat de urne. Timp sufi
cient pentru ca verdictul e- 
lectoral sâ fi fost cunoscut. 
Caracasul trăiește, însă, în- 
tr-o tensiune care provine 
din nesiguranța rezultatelor. 
După ce au fost numărate 
două milioane de voturi, a- 
dică mai mult decît jumătate, 
candidatul democrat-creștin 
Rafael Caldera părea să fie 
în frunte cu cîteva zeci de 
mii de voturi în plus fafă de 
Gonzalo Barrios pretenden
tul la președinție din partea 
partidului guvernamental 
„Acțiunea democratică". Dar 
posturile de radio care a- 
firmă că se bazează pe re
zultatul numărătorii a 90 la 
sută din voturi declară birui
tor pe candidatul... guverna
mental. Știrile radio-difuzate 
au avut efectul unei scîntei 
lîngă un butoi cu pulbere. 
Fără să aștepte rezultatele 
oficiale. Caldera a denunțat 
posibilitatea fraudei electo
rale (orice fraudă „va fi res
pinsă de întreaga națiune"). 
La Caracas în noaptea tre
cută au răsunat împușcături 
iar tancuri veghează intrări
le în palatul prezidențial. 
Reîntoarcere la un trecut ce 
se păstrează printre aminti
rile neplăcute ?

Finalul acesta încordat re
prezintă, bineînțeles, o sur
priză. Venezuela părea să 
promită un tablou ieșit din 
cadrul obișnuit al confruntă
rilor electorale asupra căro
ra planează primejdia inter
venției militare. Armata se 
arată, cel puțin momentan, 
decisă să rămînă în cazărmi 
și să evite intrarea în scena 
politică. Cît va dura această 
rezervă ? Impasul politic va 
aduce pe militari la rampă ? 
Urnele n-au oferit clarifică
rile așteptate. Bătălia s-a do
vedit foarte strînsă și nu nu
mai cei doi protagoniști au 
obținut numeroase voturi 
(ceea ce era de așteptat) c« 
și candidații altor grupări 
Faptul trebuie pus în legătu
ră cu diferențele minime din
tre programele electorale. 
S-au oferit alegătorului fă
găduieli privind dezvoltarea 
economică, depășirea unor 
dificultăți, progresul spiri
tual. Mai ales tinerilor (ma
joritatea alegătorilor) li s-au 
adresat cele mai multe pro
misiuni. Sloganul candidatu
lui democrat-creștin era 
„Caldera înseamnă schimba
re", ceea ce însemna mizcrea 
pe dorința de prefaceri so
ciale a tineretului. O oare
care neliniște a produs rea 
pariția fostului dictator Jime
nez, candidat modest Ic 
postul de senator dar cu 
ambiții (viitoare) mai mari-

M. R.

Acțiuni militare ale $.11. A. 
împotriva R. D. Vietnam

SAIGON 4 (Agerpres). — Du
pă cum transmite corespondentul 
din Saigon al agenției U.P.I., în 
zorii zilei de 4 decembrie cruci
șătorul american „New Jersey" a 
deschis focul asupra teritoriului 
R. D. Vietnam. Tirul a fost corec
tat de avioane militare ale S.U.A.

Potrivit relatărilor postului de 
radio Hanoi, aceasta nu este sin
gura acțiune militară a S.U.A. în
dreptată în aceste zile împotriva 
R. D. Vietnam. Aviația militară 
americană a efectuat la 2 decem
brie un raid asupra unor regiuni 
cu populație densă din R. D. 
Vietnam. în afară de aceasta, a- 
vioanele S.U.A. continuă zborurile 
asupra zonei demilitarizate. Toate 
aceste acțiuni sînt întreprinse în 
pofida hotărîrii cu privire la în
cetarea de la 1 noiembrie a bom
bardamentelor aeriene, de artile
rie și a celorlalte acțiuni militare 
împotriva R. D. Vietnam. Se re
marcă faptul că S.U.A. și-au in
tensificat acțiunile agresive împo
triva R. D. Vietnam în ajunul

Lucrările
sesiunii
0. N. U.

• ADUNAREA GENERALA a 
O.N.U. a adoptat în unanimitate 
un proiect de rezoluție care 
marchează extinderea sferei 
preocupărilor O.N.U. asupra do
meniului eticii ecologice. Intitu
lat „Omul și mediul său încon
jurător", acest document — 
printre ai cărui coautori se nu
mără și România — atrage aten
ția asupra pericolelor pe care le 
implică deprecierea continuă și 
accelerata a mediului în care își 
desfășoară omul existența : po
luarea atmosferei, deteriorarea 
solului, sporirea și intensifica
rea surselor de zgomot etc. Re
zoluția recomandă inițierea unor 
acțiuni eficace pentru combate
rea acestor fenomene periculoa
se și convocarea în acest scop a 
unei conferințe internaționale 
sub auspiciile O.N.U.

• ÎN COM11ETUL ecoaomie 
și financiar a fost nlnptl vb 
proiect de rezoluție prin care $* 
recomandă Adunării Generale să 
suspende dreptul ce participa
re al Republicii rud-africane in 
riadul membrilor Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare (UJf.C-T-A-D.k p£- 
nâ cînd guvernul acestei țâri va 
renunța la politica de apartheid.
• LA 4 DECEMBRIE s-au des

fășurat la New York lucrările 
primei conferințe pentru anun
țarea de contribuții financiare 
destinate activității Organ'zattei 
Națiunilor Unite pentru dezvol
tarea industrială (O-N.UJJJJ.

Președinte al conferinței a fnst 
ales E. Heymerle. reprezet^n- 
tul permanent al Austriei la 
O.N.L\ iar vjcepreșeriEte — 
delegatul român Petre Tinărie.

convorbirilor care urmează să în
ceapă la Paris cu participarea tu
turor părților interesate în solu
ționarea conflictului vietnamez.

• ÎN CAPITALA Franței a 
avut loc miercuri cea de-a tre
ia întîlnire între adjuncții șe
filor de delegații ale Republicii 
Democrate Vietnam și S.U.A. 
Ia convorbirile de la Paris, în 
cadrul căreia au fost abordate 
probleme tehnice în legătură 
cu desfășurarea viitoarei confe
rințe în patru.

Cu prilejul acestei întreve
deri, ambasadorul Ha Van Lau, 
a remis reprezentantului ameri
can Cyrus Vance un protest al 
guvernului R.D. Vietnam împo
triva bombardării teritoriului 
nord-vietnamez de către forțele 
S.U.A. și a altor acțiuni milita
re ale acestora în zona demili
tarizată.

• PREȘEDINTELE Johnson 
a convocat miercuri o reuniu
ne a guvernului american con
sacrată problemelor legate de 
transferul împuternicirilor ac
tualei delegații a S.U.A. la con
vorbirile de la Paris unei echi
pe care va fi desemnată de 
președintele ales. Richard Ni
xon.

Averell Harrimann. șeful de
legației americane La convorbi
rile cu reprezentanții R.D. Vi
etnam a anunțat că nn dorește 
să ocupe funcții oficiale in nona 
administrație republicană și el 
va fi înlocuit, potrivit unui pur
tător de cuvin: al președinte
lui ales, de actualul ambasador 
al S.U.A. la Bonn, Henri Cabot 
Lodge. Potrivit unor observa
tori politici. Cyrus Vance. Loc
țiitorul lui Harrimann. ar putea 
fi menținut în viitoarea delega
ție americană la convorbirile 
In patru pentru a se asigura 
„continuitatea”.

Semnarea 
unui protocol 
româno- 
maghiar

BUDAPESTA 4 — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea. 
transmite : în urma tratativelor 
desfășurate într-o atmosferă de 
Erietenie și înțelegere reciprocă, 

i 4 decembrie a fost semnat la 
Budapesta protocolul cu privire 
la schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1969 între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Ungară.

Țara noastră va livra mașini- 
unelte, utilaj petrolier, vagoane 
de marfă, utilaje pentru construc
ții, utilaj pentru industria ali
mentară, diferite mașini agricole, 
autovehicule, produse ale indus
triei lemnului, produse sodice și 
diverse produse chimice, sare, ma
teriale de construcții, mobilă, bu
nuri de larg consum și alte măr
furi.

Republica Populară Ungară va 
Inia mașini-unelte, mașini și e- 
chipament electric, mașini de ri
dicat și transportat, vagoane-res- 
taurant, diferite aparate de mă
sură și control, aparate medicale 
și Roentgen, produse ale indus
triei ndiotehmce, laminate și țevi 
de oțel, materiale refractare. di
ferite produse chimice, medi
camente și substanțe farmaceuti
ce, țesături de bumbac, bunuri de 
larg ccQSum și alte mărfuri.

Protocolul prevede majorarea 
srh mbuhii de mărfuri cu 12 la 
sută rață de anul 1968 și cu 37 
la sută față de acordul pe ter
men hmg dintre cefe două țări-

pe
• LA 2 DECEMBRIE a_c. 

ambasadorul Republ.r Socia
liste Rotn^ria la Conakry. Ni
colai Ioan Vancea, a prezentat 
scrisorile de acreditare preșe
dintelui Repubiimi Gumeea. 
Ahmed Seku Ture.

După ceremonia prezentăm 
scrisorile r de acreditare. intre 
președinte > Bepubiimi Guineei 
și RepubLzri So-
caZiste România a am loc o 
coc.Torbire cocdială.
• CU PRILEJUL wtiuriim 

«err.: renteoarolui Un_ru Tran- 
f ilvamte eu Român-a. postume 
de radio libaneze ra trrwra 
comentarii privind semr,~ Grația 
actului unirii pentru farmarea 
statului național unitar român. 
Au fost transmise. t-rtodatâ. 
emisiuni de ypțgirâ roenăne&se^

• CU PRILEJUL Jâmâtoririi 
«emicentenartutu Unim. Tran- 
sflvan.ee cu Român cs. ambasa
dorul RepubZir: Socialiste Ro
mânca la Djakarta. Vasile Gin- 
dLL a crieri: o gală de fLme. 
Ia care au partiripet ofirialrtăți 
itetoezfece si membri ai Cor
pului dcplomatir.

Impas politic in Italia
întreruperea convorbirilor privind 

refacerea coaliției de „centru stingă"
în urma incidentelor produse în diverse regiuni din Italia, 

convorbirile între reprezentanții celor trei partide pplitice 
— democrat-creștin, socialist și republican — au fost între
rupte.

în felul acesta, criza de gu
vern declanșată la 19 noiem
brie, despre care mai multe 
ziare italiene afirmau miercuri 
dimineața că este pe cale de 
rezolvare, se află în realitate 
în impas. Comisiile constitu
ite de partidele politice pen
tru a înlesni contactele între 
conducerea acestor partide 
care intenționează să reconsti
tuie un guvern de centru-stîn- 
ga, nu și-au putut duce la 
bun sfîrșit activitatea.

Incidentele din Sicilia, în 
cursul cărora au fost ucisa 
luni două persoane, și ciocniri

le de la Milano, Genova și 
Pisa, soldate cu numeroși ră
niți, au provocat o întețire a 
divergențelor între reprezen
tanții celor trei partide în 
special în privința programu
lui social și economic. Punc
tul de vedere al partidelor de 
stingă, căruia i s-au alăturat 
sindicatele, precum și aripa 
de stînga a partidului demo
crat-creștin, susține necesita
tea unor măsuri drastice de 
îngrădire a activității poliției 
care sînt considerate inadmi
sibile de către conducerea 
partidului democrat-creștin.

Orientul Mijlociu: INCIDENT
ISRAELIANO- IORDANIAN

TEL AVIV 4 (Agerpres). — A- 
viația și artileria israeliană au a- 
tacat miercuri pozițiile de artile
rie și unitățile irakiene și iorda- 
niene care au jucat un rol activ 
în bombardarea satelor de fron
tieră israeliene în noaptea de doi 
spre trei decembrie — a decla
rat un purtător de cuvînt al ar
matei Israelului. Comunicatul dat 
publicității în legătură cu acea
stă acțiune a treia din această

seu -ț
CU PRILEJUL cetei 
aniversări a Unim Tsan-

îoc ° v*3
tor Floresca a vartxî oespre

Comisia a adoptat recomandări 
ci privire la dezvoltarea cola
borării in domeniul standardi
zării.

• AGENȚIA TASS amrnță că 
Anurei Gromiko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R S S., a 
reenis ambasadorului Marii Bri-

tiee ia Loodra* complică 
% jart mizerie relațiile anglc-
wrieaee. Acest Lucru. se 
arată in declarație, impune U- 
r. ursi Sovietice o -reconsidera
re nu~na: a anualei stări dar
șt a perspectivelor relațiilor so- 
v.ecc-emgleze In diferite do-

• VICEPREȘEDINTE
LE SXJL, Hubert Humphrey, 
a declaraX că i-a fost oferită o 
fme in viitoarea administra
te a președintelui ales. Richard 
Nixcxn E a preciza: că _a res- 
păcs propunerea*. Humphrey nu 
a spos despre ce funcție era 
vecea. dar a adăuga: că are șl 
alte propuneri.

săptămînă, menționează că raidul 
a durat mai mult de o oră. Avi
oanele israeliene au bombardat 
în valuri, poziții la est și la vest 
de orașul Irbid din Iordania.

AMMAN 4 (Agerpres). — A- 
viația israeliană a atacat miercuri 
nordul Iordaniei, în special aero
dromul militar de la Mafrak șl 
regiunea Irbid — a declarat la 
Amman un purtător de cuvînt 
militar. Unitățile de apărare au 
intrat în acțiune, precizează co
municatul. Din Capitala iordania
nă, agenția „France Presse" in
formează că avioane israeliene au 
survolat orașul Amman la începu
tul după-amiezii, antiaeriana in- 
trînd în acțiune în cursul alar
mei ce a durat o jumătate de 
oră.

Ministrul afacerilor externe al 
Iordaniei, Abdel Moneim Rifai, a 
informat presa, că guvernul a în
sărcinat delegatul permanent al 
țării la O.N.U. să depună de ur
gentă o plingere la Consiliul de 
Securitate împotriva atacului is- 
raelian.

• RADIO Bagdad a difuzat 
un scurt comunicat în care se 
afirmă că artileria antiaeriană 
irakiană din Iordania a deschis 
focul asupra avioanelor isra
eliene ce au atacat miercuri 
nordul acestei țări.

• LA CAIRO a sosit miercuri 
Gunnar Jarring, trimisul spe
cial al secretarului general ai 
O.N.U., U Tbant, în Orientul 
Mijlociu. El urmează să înceapă 
o nouă serie de convorbiri me
nite să contribuie la soluționa
rea pașnică a conflictului is- 
raelo-2rab. La sosire, Jarring a 
declarat că în cadrul scurtei 
vizite proiectate la Cairo va 
avea întrevederi cu ministrul 
de externe al R.A.U., Mahmud 
Riad.

„Poliția - 
afară din 
universitate"

In Spania, săptămînă trecută a fost marcată prin frămlntări 
în diverse sectoare și pături sociale, de la muncitori și studenți 
pînă la deputați și reprezentanți ai clerului. „Un vînt de frondă* 
— astfel sînt calificate de către observatorii politici din capitala 
spaniolă acțiunile revendicative și de protest împotriva măsu
rilor de represiune ale autorităților. La începutul săptămînll 
trecute, o mie de studenți din Madrid au ocupat Faoultatea 
de științe politice și economice, biroul decanului, sălile de curs 
și amfiteatrele. De asemenea, studenții de la Facultatea de 
filozofie și litere au urmărit ocuparea catedrelor. în tot acest 
timp s-au purtat discuții, principalele teme fiind problemele 
universitare, greva minerilor din Asturla și situația politică a 
Spaniei.

Pe o inscripție de cîțiva metri lungime, atirnată pe fațada 
principală a clădirii, se putea citi: „Poliția — afară din uni
versitate". în cadrul unei reuniuni ținute în incinta acestei 
facultăți, studenții au liotărît să continue greva ; continuă, de 
asemenea, greva și studenții de la facultățile de fizică, arhitec
tură, medicină veterinară. Vineri, studenții au ținut „adunări 
libere" în toate facultățile, chiar de la primele ore ale zilei. 
In aceeași zi, a avut loc o mare întrunire cu scopul „de a se 
proceda Ia expulzarea poliției din Universitate" (LE MONDE) 
și în cadrul căreia s-a tratat problema „luptei împotriva re
presiunii". Pe de altă parte, mai multe instituții de învățămînt 
superior sînt în grevă la Barcelona și Bilbao. Astfel, în semn 
de solidaritate cu studenții madrileni, studenții din Barcelona 
au refuzat să se mai prezinte la cursuri. Autoritățile locale i 
au dispus închiderea facultăților de filozofie și literatură.

Peste tot, poliția a intervenit brutal. Ca urmare a ciocnirilor 
cu poliția, un număr de aproape 200 de studenți au fost arestați 
la Madrid. „Vina" lor era aceea de a fi participat la demon
strațiile și mitingurile organizate vineri în toate centrele uni
versitare împotriva represiunilor polițienești, începute cu asal- 
tarea clădirii Universității, ocupată de studenți, de unde poliția 
i-a scos cu forța. De asemenea, poliția a împrăștiat o reuniune 
de solidaritate cu studenții, la care participau aproximativ 100 
de profesori, arestînd 6 dintre ei. Pe de altă parte, judecătorul 
tribunalului pentru ordine publică a ordonat arestarea și inten
tarea unui proces delegaților studenților de la facultățile de 
filozofie, medicină, științe politice și economice, acuzați de a fi 
luat parte Ia o „adunare" interzisă. Corespondentul agenției 
U.P.I. anunță că, în același timp, importante forțe polițienești, 
dotate cu mașini blindate și cu cisterne cu apă au fost masato 
în cartierul Universității din Madrid.

Mișcările studențești spaniole intensificate în ultime. două 
luni și desfășurate sub lozincile : „Poliția — afară din Univer
sitate", „Libertate" și „Uniuni studențești libere", izvorăsc din 
nemulțumirea față de așa-numitul „program de reformă și dez
voltare a învățămîntului superior", program care nu răspunde 
cerințelor reale ale maselor studențești dornice să obțină de
mocratizarea Universității. Cu prilejul actualelor greve studen
țești, Ministerul Instrucțiunii a dat publicității o declarație în 
care amenință cu închiderea Universității dacă studenții nu se 
conformează actualelor regulamente și structuri universitare șl 
nu se prezintă la cursuri. In continuare, se specifică că „o 
reformă a instrucțiunii publice e în studiu, dar aplicarea ei 
nu e de actualitate imediată" (CORRIERRE DELLA SERA). 
Așadar, cerințele studențești «e lovesc din nou, ca în alte 
nenumărate cazuri, de refuzul autorităților. în afara unor mă
suri preconizate să înlăture supraaglomerarea din facultăți, 
noua „reformă" nu-și propune să rezolve situația materială 
dificilă a studenților, să micșorez© taxei© împovărătoare, să 
sporească numărul de burse (acordate în prezent la numai 1 
la sută dintre studenți). Ultimele evenimente au evidențiat cu 
pregnanță faptul că nu se va renunța nici în viitor la structu
rile învechite, la intervenția poliției în treburile Interne ale 
facultăților, la „misiunea" sa de suprimare a activităților lni- 

,,Sindicatele libere”, 
interzise
aotualele

țiate de „sindicatele studențești libere“. 
care cuprind majoritatea studenților, sînt 
tați, dar ele activează intens, organizînd 
studențimii spaniole.

de autori- 
rreve ale

DOINA TOPOR

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI: 20 000 de studenți, adie»'aproape ' 
jumătate dintre cursanții Universității din Madrid, nu asistă 
la -cursuri în semn de protest împotriva acțiunilor represive 
ale poliției. La facultățile de științe politice, economice șl co
merciale, de drept și de filozofie, la litere, nici un student nu 
a luat parte la cursuri. De asemenea participarea la Universi
tatea din Barcelona a fost miercuri foarte redusă.

în diferite centre universitare din Madrid au avut loc în 
cursul zilei de miercuri adunări ale studenților, în cadrul că
rora s-a votat pentru continuarea grevei.

(Urmare din pag. I)

tei „burghezii compradore", 
cu decorația lor somptuoasă, 
sînt corectate de severe gră
dini englezești, care le pun 
strălucit „în pagină", sau că 
exuberanța magnoliilor și li
niștea puternică a palmieri
lor și eucalipților înconjoară 
clădiri stil „bungalow", cu 
care rimează perfect, țin de 
aceste aparențe care sint, 
însă, o structură constituită, 
rezultatul final fiind un în
treg șlefuit și ritmat. La fel. 
faptul că limba franceză se 
aude pe străzi mai des ca 
araba, chiar și pe ulițele în
tunecoase ale „Casbah-u- 
lui", străvechiul cartier arab 
în care a ruginit, de vechi
me, chiar și rugina secole
lor. Acestea sînt aparențele, 
iar aparențele, pentru cel 
străin de intimitatea acestei 
lumi, fac suverană ampren
ta occidentală.

Practic, însă, de cîțiva ani 
— iar acești ani se numără 
de la victoria revoluției 
populare care a consacrat 
Algeria, nouă, independentă 
și democratică — un proces 
de transformare profund, de 
substanță, modifică, zilnig 
aproape, relațiile din între
gul tablou. Peste structuri 
străvechi și consolidate au 
răsărit, într-o adevărată in
florescență, elemente care, 
trimițîndu-și rădăcinile
pînă-n adînc. afectînd înseși 
aceste structuri, aduc pe 
prim plan culorile inedite ale 
unor valori care țin de fiin
ța intimă a acestui popor.

Călătorul care sosește azi 
la Alger ia cunoștință de 
aceste valori prin interme
diul unor cifre revelatoare 
(industrii întregi care in
tră sub controlul statului și 
își dezvoltă continuu pro
ducția, o agricultură care sa
tisface consumul intern și 
care restituie astfel visteriei 
cele 400 milioane de dinari, 
cheltuite pînă nu demult 
pentru importul de cereale, 
construcții de cvartale de 
locuințe, de spitale, școli, u- 
niversități, stadioane ; o u- 
riașă investiție materială, 
financiară, de gîndire, ca
re își arată tot mai vi
zibil efectele, chiar dacă 
vestigiile trecutului colonia
list își mai exaltă încă,

ALGERIA ALGERIANĂ
pe iei. pe eete Miasme le tor 
sufocante. Același eălăiar ia 
act. eeafraaUt ea realitățile 
vii. o • rasal. ca strata, eu 
fluxul diurn al vieții —riale, 
de ceea ee se cbean&ă aici- fi 
o formula la ardinea zilei, 
„întoarcerea la «eațe*: a- 
dicâ de nuinurea falselor a- 
parențe. spargerea eresxei 
cosmopolite <i a tendințelor 
ee izvorăsc dia ea. lupta pen
tru păstrarea ființei națtoea- 
le, restituirea Algeriei alțe- 
rieaitor.

Privit din acest unghi, ori
zontul de observație se mo
difică. Nu e nevoie să te snl 
pe colinele care domină 
Algerul, pe dealul Hydrei 
sau in Balconul Sfîntului 
RaphaeL ea să coastațt din- 
tr-un punct ideal de sinteză, 
eă orașul rămine funciar- 
mente arab. Că ceva nu se 
leagă, ceva se reetixă, in ciu
da atitor întrepătrunderi și 
influențe asimilate. Ți-o spu
ne. de fapt, la • lectură a- 
tentă a peisajului, însăși 
strada, respirația și mișcarea 
ei. Dar de acolo, de sus ți-o 
spune chiar și priveliștea. 
Autostrada modernă, atît de 
familiară în Europa, semn 
grafic intim al paginii de că
lătorie, făcind mai clară lec
tura arborilor, a caselor și a 
cerului, rămîne străină în a- 
cest peisaj, îl neagă prin am
bianța sa rece, rectangulară, 
suspicioasă la eurbele ce-i 
sînt oferite, la punctele poli
crome de sprijin pe care un 
relief generos i Ie întinde za
darnic. Constructorul, euro
pean, a tăiat tabloul după 
geometria de-acasă, insensi
bil la liniile și culorile locu
lui. Ambianta, la rîndul ei, 
se răzbună : casele arabe se 
întoro cu spatele, iar linia 
impecabil dreaptă a drumu
lui de asfalt e fierăstruită și 
ruptă în sute de puncte, prin 
alte drumuri, de pămînt bă- 

tav serptote si leaesc ea 
■âșse ape. pe eare ptasese ia 
amxrrsri băxriai taxregi că
lări pe astei.

Oeracteda-și fiteța. salvte- 
ds-H poberamifle șă tempe- 
rameataL acest pămiat aa se 
refaxă înnoirilor; te vrea, 

apropii te lat La cîțiva 
kilometri de Alger, clădirea 
celebralai -Ciab des Pins', 
•edial anei conferințe a 
Orraaizației UniUții Afri
cane. construcție nouă ultra
modernă. dotată cu toate 
subtilitățile tehnicii, reface, 
prin arhitectura sa, cupola 
maură, multiplicată la nes- 
fîrșit in ondulări ritmate de 
emisfere pe care joacă moale 
lumini și umbre. Lipsește 
doar minaretul, care să dea 
ax peisajului și să-i fixeze 
echilibrul : în locul lui, pi
nii, sute de pini, înșurubați 
în imensa tăcere în care se 
topesc tumorile mării, ca în- 
tr-un fel de liniște cathara- 
tică. asemenea unei rugă
ciuni. Dulceața de a trăi e 
Irezistibilă, culoarea locală 
devine cîntec. Pe aceeași au
tostradă care leagă Algerul 
cu „Club des Pins" se află, 
în plină construcție, comple
xul turistic Zeralda, apariție 
halucinantă, suprateres^ă, 
cu clădirile sale în întregime 
albe, înaintînd pe punți ne
văzute pînă în marc, printre 
dunele albe pe care freamătă 
pinii maritimi. Și totul, în a- 
ceeași neobișnuită tăcere țe
sută din rumorile simfonice 
ale Mediteranei, din această 
muzică dulce, suavă, dar 
plină de concretețe, în care 
fiecare notă poate fi izolată, 
fiecare propunînd cîte o i- 
magine. Un oraș de vile mo
derne (800 de locuri, restau
rante, ringuri de dans, tere
nuri de sport), cu un confort 
de Biarritz sau Miami, dar 
așezat după alte legi, într-o 
formulă arhitecturală care-ți 

di șocul neprevăxuîuIuL e- 
usogu atingerii unor praguri 
rare de poezie.

—Vabixarea". acea resti
tuire de care vorbeam, e 
aicL la ora de fața, un cu
vint de ordine. Măsuri spe
ciale ii intensifică ritmul, ii 
lărgesc mereu aria de cu
prindere. Un milion șase 
sute de mii de copii, ciți cu
prinde școala primară. înva
ță pentru prima oară, timp de 
patru ore pe zi. in limba a- 
rabă. Pentru prima oară, în- 
cepînd din toamna aceasta, 
o serie de discipline univer
sitare se predau in limba a- 
rabă. O decizie de stat recent 
promulgată (și cu termen 
ferm de scadență : 1970) pre
vede obligativitatea cunoaș
terii limbii arabe de către 
toți funcționarii publici. Mă
suri cu atît mai oportune cu 
cît nu odată, nu numai co
piii dar chiar și maturii, tre
buie să afle, în sfîrșit, că stră
moșii lor nu sînt galii, cum 
scria manualul de pînă a- 
cum, ci un popor cu cali
tățile Iui pregnante deși încă 
puțin cunoscute, ostașii a- 
celuiași Massinissa care i-a 
ținut piept lui Hanibal, acei 
cavaleri întreprinzi care au 
cucerit Africa de Nord, au 
rămas șapte secole pe pă- 
mîntul Spaniei, au construit 
Alhambra Grenadei, au adus 
renașterii moda manierelor 
rafinate și a onoarei cavale
rești, au dăruit Europei bu
sola, algebra și medicina mo
dernă, științele experimen
tale, fizica și chimia. Alge
ria se întoarce, „arabizîndu- 
se", spre esențe. Algeria se 
restituie poporului ei, resti- 
tuindu-i, o dată cu bogățiile 
pămîntului său, și aceste a- 
devăruri fundamentale care-i 
compun ființa intimă și fără 
cunoașterea cărora nu se 
poate începe edificarea unei 
țări. (Și va trebui să notăm,

Ua tteâr istoric, Faroun 
Fereueh. nume de notorietate 
in lumea științelor, expert al 
perioadei islamice. îmi po
vestea eă a învățat limba a- 
rabă in închisoare. în tim
pul recentului război de e- 
liberare. „Trebuie să recu
noașteți — imi mărturisea — 
eă e cel puțin strania să 
simți că redevii tu însuți 
abia U vîrsta maturității. In- 
vâțindu-mi limba, am avut 
sentimentul că-mi recapăt 
memoria. Această «memorie 
arabă» pe care mulți dintre 
noi n-am avut-o. sau am a- 
vut-o într-o măsură neîn
semnată. fiind supusă unui 
îndelungat proces de ero
ziune. Nu este o metaforă : 
«Omul colonizat» tinde să 
devină un om fără memorie, 
adică fără viitor și cu un 
trecut deformat, mitic... Un 
trecut de care e despărțit in- 
telectualicește și la care a- 
deră numai sentimental, în- 
tr-un mod confuz... Ceea ce 
face ca personalitatea, con
știința sa, să fie lipsite de 
sentimentul duratei, de tim
pul interior care le decide 
bătăile. Și ceea ce face ca 
accesul la viitor să-i fie, prin 
însuși acest fapt, refuzat".

Ar fi schematic, desigur, 
dacă nu fals, prin aburirea 
oglindei cu culoarea incertă 
a pitorescului, dacă am re
duce procesul transforma
tor prin care trece Algeria 
Ia operația arabizării. Fap
tele Indică în ea un mijloc, 
subordonat unui scop care 
rămîne deasupra. Cu ațâț 
mal mult cu cît, o dată cu 
revoluția, lumea arabă a în
cetat să mai fie o entitate
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indivizibilă, o monedă com
pactă, pietrificată asemenea 
unei roci; în acest univers 
de viață închis și codificat, 
trăind în sine și pentru sine, 
s-au ivit seisme, au apărut 
crăpături care înseamnă tot 
ar ?a spargeri de crustă. Iar 
agitațiile subterane răbuf
nesc, uneori, în forme dra
matice, care pun în fața so
cietății alegeriene probleme 
complexe.

Exodul rural spre orașe, 
exodul a sute de mii de fe- 
lahi spre cetățile care întru
chipau și reprezentau me
tropola, este una din aceste 
probleme, de acut relief so
cial. Sociologic, fenomenul 
se explică prin trecutul a- 
propiat. Penetrația și înain
tarea masivă a agriculturii 
coloniale, cu organizarea ei 
de mașină care strivește to
tul în mers, a făcut ca mase 
uriașe de oameni, sate în
tregi de seminomazi, să se 
refugieze tot mai spre sud, 
în acele zone aride în care 
nici un por al pămîntnlui 

nu poate naște o floare. Creș
terea populației (3 la sută pe 
an), formidabila explozie de
mografică care zguduie în
tregul continent african, a 
intensificat mizeria și șoma
jul. în 1954 — anul începerii 
războiului de eliberare — 
cifra șomerilor parțiali și to
tali ajunsese la 45 la sută din 
populația activă ocupată în 
agricultură. Singura soluție : 
exodul sau emigrația. Ora
șul, însă, prins în plasa pro
priilor sale contradicții, n-a 
putut oferi mai mult decît 
restul tării. Dezabuzați, cu 
iluziile spulberate, acești oa
meni au rămas, totuși, în 
preajma orașului, la picioa
rele acestei Fata Morgana 
tnvcșmîntată în străluciri de 
neon.Unii au intrat în oraș, 
suprapopulînd pînă la satu
rație vechile cartiere arabe. 
„Casbah“-ul Algerului, acest 
labirint de străduțe înguste 
care coboară și urcă de se
cole, cu o nesfîrșită obo
seală a pietrei, sute și mii de 
trepte tocite, în umbra ca- 
selor-fortărețe cu geamuri 

puține și aer clorotic, a de
venit un imens ciorchine de 
oameni, o magmă, vie în 
care fierbe o umanitate a- 
morfă, într-o zbatere fără 
ieșire, fără speranță și ori
zont. Nu toți oamenii de aici 
au de lucru — opera indus
trializării, a valorificării 
bogățiilor naturale și, impli
cit, a absorbirii mîinii de lu
cru, aflîndu-se încă într-o 
fază incipientă — și atunci 
practică un fel de comerț în 
care mărfurile se schimbă 
între aceleași mîini, într-o 
rocadă ce împarte ciclic cîș- 
tiguri și pierderi. Pentru 
călătorul străin, nimic mai 
pitoresc decît acest cartier* 
bazar, cu furnicarul lui, cu 
vinzători care te trag de 
mînecă șl îți țipă-n ureche, 
cu spectacolul pe care-1 oferă 
aceștia, amestec de turnir 
cavaleresc și comedie gro- 
tescă, cu gesturile lor care 
fao arabescuri în aer, punc- 
tind frazele, prelungind sub
înțelesuri. Dar cît de pro
fundă e drama care se as
cunde aici I Iar cei care au 
intrat în oraș, în inima Ini, 
sînt numai o parte din ma
rele convoi al exodului. Alții 
s-au stabilit pe colinele din 
jur, în bidonvilles-uri, și, 
noaptea, luminile acestor 
cocioabe cu acoperișuri de 
carton gudronat par focuri
le unei armate cantonate a- 
colo, pe înălțimi, pentru nn 
lung asediu.

In ciuda moștenirilor sum
bre. Algerul nu e un oraș 
trist, nici resemnat. E, dim
potrivă, o febră construc
tivă plină de optimism care 
domnește aici, și această 
trăsătură care Ie covîrșește 
pe celelalte e dată de con
știința libertății naționale, a 
accesului popular Ia dirija
rea destinelor țării. Politica, 
forma de stat erau, pînă nu 
de mult, pentru algerianul 
de rînd, niște fapte îndepăr
tate și impenetrabile, exte
rioare lui ca și un fapt al 
naturii, ca și soarele, ploaia, 
anotimpurile, incendiile sau 
inundațiile. Lupta pentru e- 
liberarea țării, abolirea unei 
servituți seculare, l-a inițiat, 
însă, în resorturile unei alt
fel de vieți, pe care o poate 
stăpîni și dirija.

Și de aici încolo, totul stă 
numai în mîinile lui.
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