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„SCÎNTEIA TINERETULUI" vă recomandă 
(selecțiuni din viața culturală a săptămînii

IB viitoare: teatru, cinema, televiziune.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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RUBRICA NOASTRĂ DE ȘTIINȚĂ.

• EL și colaboratorii (microanchetă 
in teritoriul unor feude)

9'Cercetdrl românești: 

povestea « 722 de brevete

.. . ?

MOMENTE DECISIVE ÎN BĂTĂLIA RECOLTEI PE MAGISTRALELE ELECTRIFICĂRII

Dușmanul numărul unu:
SLABA ORGANIZARE,
RISIPA
DE

RȚE
Zilele acestea sînt hotărîtoare pentru soarta recoltei. Vo

lumului mare de lucrări ce se cer executate acum — recolta
rea porumbului, florii-soarelui, cartofilor, sfeclei de zahăr, în- 
sâmîrifarea griului în cadrul epocii optime — țăranii coopera
tori și mecanizatorii sînt chemați să-i facă față printr-o temei
nică organizare și o dăruire exemplară.Rămînerile în urmă 
în executarea acestor lucrări întîlnite în cele mai multe din
tre unitățile agricole vizitate în județul Dîmbovița, dovedesc 
contrariul acestor cerințe firești.

.u—   ......... ■———

Semănatul griului este una din importantele lucrări ce se execută acum. Ritmul ți calitatea, 
iată principalul lucru ce trebuie să-i preocupe deopotrivă pe mecanizatori și membrii cooperatori

30 „MATADORI" 
ÎNTR-UN LAN 

DE 260 DE HECTARE...

Dialogul cu inginerul agro
nom Dumitru Iorgulescu întîl- 
nit în miezul zilei în birou (! ?) 
ne înlesnește aflarea situației 
la zi : 260 hectare cultivate cu 
porumb, 30 recoltate ; 280 hec
tare, planificate a fi însămînța- 
te cu grîu, 130 realizate ; și, 
totodată, aprecierea domniei 
sale asupra mersului, campa
niei : „stăm foarte bine !“ 30
de hectare recoltate în aproape 
două săptămîni, adică numai 
două hectare pe zi!... Fără a 
exagera în exigehță, oricine Își 
dă seama că apreciind ca 
foarte bună o situație care, mai 
degr’bă, ar trebui să-i produ
că i 'mnie, inginerul agronom 
al cooperativei agricole din 
Sălcuța ignoră, într-un mod cu 
totul inadmisibil, realitatea.

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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TINERETUL
Șl CULTURA

OBSESIA 
MODELELOR

Obsesia literară își poate 
avea rădăcina nu numai în 
modelul literar, ci, uneori, ca 
se poate constitui și ca o 
polemică întreprinsă împo
triva tiraniei marilor mo
dele. Niciodată o autentică 
operă de artă nu apare din 
senin. Arta majoră este un 
fenomen de continuitate. 
Cultura presupune o conti
nuitate în transformare. Ac
tul de maturitate artistică 
semnifică despărțirea de 
model. Dar el nu este, posi
bil fără existența modelu
lui. Orice scriitor și, în ge
nere, orice artist autentic își 
ia în egală măsură mijloa
cele de expresie din viață, 
dar și din modelul literar 
sau artistic ales. Inerția 
modelului, însă, înlătură o- 
riginalitatea și, în ultimă 
instanță, adumbrește forța 
de ' nmunicare a mesajului. 
Excesul de cultivare a unui 
model atrage după sine ma
nierismul, iar aceasta, după 
cum cu ușurință se poate 
constata, distruge în artă 
exact ceea ce are ea mai e- 
ficient: comunicarea. S-a
spus și se spune adesea : să 
învățăm de la clasici! A
învăța de la clasici înseam
nă a ști să ucenicești în ex
presia și măiestria unui
mare înaintaș. Dar, în ace
lași timp, „a învăța de la 
clasici" nu are semnificația 
unei preluări obediente și 
necritice. Sensul este al în
vățăturii creatoare, iar nu

ADDENDA LA 
UN INTERVIU 

...Și totuși, ce 
loc acordăm 
tineretului ?

în urmă cu o săptămînă, în 
interviul Inaugurai al rubricii 
noastre : „Ce loc acordați tine
retului în agenda activității dv., 
tovarășe ministru tov. ing. 
Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, ne de
clara : ....îmi manifest convin
gerea că organizațiile U.T.C. 
din uzinele și fabricile noastre 
...pot deveni în și mai mare 
măsură un factor dinamizator 
al tuturor tinerilor la înfăptui
rea vastului program trasat de 
partid, în viitorul cincinal, in
dustriei constructoare de ma
șini".

N-am fi citat aceste rînduri 
dacă, aproximativ în același 
timp cu consemnarea opiniilor 
tovarășului ministru Avram, la 
Fabrica de mașini-unelte și a- 
gregate București, in cadrul 
dezbaterilor asupra realizării 
planului pe acest an și a sarci
nilor pe anul viitor, nu s-ar fi 
înregistrat q absență cel puțin 
stranie : deși înscris Ia cuvînt, 
secretarului comitetului U.T.C. 
pe fabrică, tovarășul Ion Dra- 
gu, i s-a refuzat cuvîntul. Am 
consemnat cu stupoare, la mo-

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a Ill-a)
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GABRIEL A MEUNESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Teatrologia —zonă 

albă a culturii?
Ne aflăm în miezul unei epoci de înflorire a teatrului româ

nesc : arta regizorilor, a actorilor și a scenografilor defrișează 
necontenit teritorii noi și le consolidează pe cele deja cucerite ; 
dramaturgia se întreține, de la o vreme, într-o atmosferă de 
emulație care îndreptățește nădejdea că raportul dintre scrisul 
dramatic și scena națională va redeveni cel normal ; numeroase 
piese și spectacole românești, precum și numeroși artiști obțin 
prestigioase consacrări internaționale. „O scrisoare pierdută", 
„Revizorul" și „Bădăranii", „D-ale carnavalului" și „Livada cu 
vișini", „Troilus și Cresida" și „Nepotul lui Rameau", „Rino
cerii" și „Ucigași fără simbrie", „Cum vă place" și „Moartea 
lui Danton", „Arden din Kent" și „Omul cel bun din Sîciuan", 
„Caligula" și „Săgetătorul", au devenit, dincolo de semnificația 
singulară a faptului de artă, etape fundamentale ale unui 
proces de continuă evoluție, în care contribuția generațiilor 
tinere de slujitori ai scenei este departe de a fi neglijabilă. In 
paralel, o critică teatrală din ce în ce mai angajată și mai 
lucidă se străduiește să consemneze la zi, în paginile ziarelor 
și ale revistelor, desfășurarea acestui proces.

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a V-a)

Etica in viața 

științifică
A >

Progresul impetuos al științei noastre, baza materială pu
ternică, asigurată activității de cercetare, climatul favorabil 
creat promovării talentelor, fructificării tuturor capacităților 
creatoare, sînt elementele unei realități trăite pregnant de toți 
oamenii noștri de știință, integrați cu pasiune și entuziasm 
în frontul larg al înfloririi țării, al constructorilor viitorului 
ei. In acest context, etica omului de știință — om înconjurat de 
stima și prețuirea întregii noastre societăți, a întregului nostru 
popor, care îi asigură cele mai bune condiții de lucru, de 
afirmare — urmează, la rîndul ei, normele generale ale eticii 
noastre socialiste, ale unei orînduiri bazate pe echitate, pe 

( respectul muncii și al valorilor ei, pe relații de colaborare și 
ajutor reciproc. Cu atît mai stridente apar, pe acest fond, ca
zurile — e drept, puține — în care unele persoane, abuzînd 
de funcțiile pe care le dețin, își subordonează eforturile colabo
ratorilor și întreaga bază materială oferită de societate propriei 
lor afirmări, personale. Combaterea și lichidarea unor asemenea 
manifestări se impun oriunde ele se mai fac încă simțite.

ION văduvă poenaru

(Continuare în pag. a TV-a)

Imaginea noii economii a orașului Constan
ța, concentrată în cea mai mare parte in 
zona industrială Palas, este azi deosebit de 
complexă, deschizînd largi perspective spre 
viitor. Dintre obiectivele industriale termina
te sau care vor intra în construcție în acest 
an — în rîndul cărora notăm noua instalație 
pentru hîrtii înnobilate a Fabricii de celuloză 
și bîrtie Palas, cu o capacitate anuală de

5 509 tone, noul antrepozit frigorific, ampla
sat în incinta postului, intrarea în funcțiune 
a celei de a treia linii de acid sulfuric de la 
U.S.A.S.-Năvodari — vă oferim, în fotogra
fia de sus, imaginea construcției noii Cen
trale electrice de termoficare, căreia cel de 
al patrulea an al cincinalului îi aduce primul 
grup de 50 MW.

Pregătirea specialiștilor presupune :

A FI SOCIALMENTE
UTILI

Prima zi de facultate a început, așa cum menționam și în reportajele noastre publicate zilele 
trecute, nu numai într-o foarte frumoasă vreme, capabilă a trezi în fiecare student îndemnuri la 
un program serios de studiu, la un debut hotărit al efortului pe care, cum bine se știe, îl presupune 
parcurgerea unui program universitar într-un an de zile, dar și printr-o imperioasă chemare la 
responsabilitate și angajare socială față de îndeplinirea acelor obiective pentru care statul, poporul 
fac efortul de a da o pregătire superioară unui mare număr de tineri. Ecourile îndemnului pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu personal l-a adresat, cu ocazia mitingului din Piața Romană, stu- 
dențimii, și nu numai acestei categorii de tineri, au pătruns în inimile acelora care la întîi octom
brie și-au reluat, ori șî-au ocupat pentru prima dată locurile în amfiteatrele institutelor și facul
tăților, determinînd răspunsuri personale la o întrebare esențială : ce veți face după absolvire ?

Departe de a fi o problemă 
de strictă planificare adminis
trativă a viitorului, autochestio- 
narea se referă într-o bună 
măsură la o verificare morală 
ce presupune răspunsuri la nu
meroase alte întrebări, de 
conștiință.

„Alegerea ta — asta insem- 
nînd atît locul, cît și utilitatea 
concretă — va onora investiția 
pe care strftul, în procesul dez
voltării sociale, o face cu pre
gătirea pe care o primești ?“. 
„Pornești de la principiul satis
facerii primordiale a unor .in
terese (cîteodătă nici nu este 
vorba de necesități justificate, 
n.n.) ori de la înțelegerea prea
labilă a unui rol ce-ți revine 
într-un vast ansamblu social, 
care nu-și permite să tolereze 
spațiile albe, neacoperite 
„Ești capabil, la urma urmei, 
să-ți păstrezi neînclinat axul 
moral, demnitatea ta de om, 
de membru al ^societății socia
liste, de la care societatea în
săși pretinde ceva anume — de 
la început cunoscut, încă de la 
intrarea în facultate —, ori co
bori propriile steaguri interioa
re și vei încerca să te strecori, 
tot atît de inutil pe cit de 
neobservat, agățîndu-te de-o 
vanitoasă preferință materiali
zată în numele unei localități 
etc. ?«.

Iată de ce ni s-a părut firesc 
ca, încă de la primele zile ale 
noului an universitar, să înre
gistrăm pulsul gîndirli studen
ților, să detectăm primele rezul
tate ale ecourilor pe care lar

ga chemare la creație, la maxi
mă utilitate și eficacitate so
cială, le-a produs. Pentru ' în
ceput am apelat, cum e/a și 
firesc, la aceia care încă din 
acest an de studii, adică peste 
cîteva luni, vor da răspunsul

concret întrebărilor mai sus e- 
nunțate : studenții ultimului an,

MARIETA VIDRAȘCU 
ADRIAN VASILESCU 

B. GKECEANU
(Continuare în pag. a Vil-a)

MUZEUL IMAGINAR PAG. 4

Contlnuînd seria „dialogurilor în Muzeul Imaginar", Inaugurata 
In ziarul nostru de sîmbăta trecută, Ion Hobana ne pune în fața 
unei Ipoteze fascinante : legendara Atlantida e oare Insula Creta 7
ACCESIBILITATE ÎN OPERA LITERARA PAG. 5

O anchetă asupra penetrației operei literare în conștiința publicului, asupra relației creație-cititor. Răspund : Șerban Cioculescu, 
Dumitru Micu, Matei Călinescu,
DE LA OM LA OM PAG. 6

Ion Băieșu dialoghează cu 11 autori (șt autoare) de scrisori tri
mise redacției. O mostră : „Vreți să fiți fericită și credeți că eu cunosc secretul care v-ar putea dărui această minunată stare. 
Zău, slnteți atît de naivă Incit ml-e și frică să glumesc cu dv.“.
ADA-KALEH LA ORA 25 PAG. 6

Dispare o Insulă, un petec de pămtnt, un pește din aluviuni 
pietrificate, culcat în apele albastre ale Dunării... Reportajul lui 
Mlhai Pelin evocă ultimele clipe ale unei milenare istorii.
ORA DE EDUCAȚIE FIZICA (II) PAG. 7

Continuarea anchetei noastre In legătură cu „ora de educație fizică" — o performanță a formalismului In programa școlară.
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TEATRUDRAMATICE: IN SFlRȘIT, ATMOSFERĂ
DE EVENIMENT TEATRAL!

S. COSTIN

• O STAGIUNE A POEZIEI

ELENA POPA

CONCERTE
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T. S.
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ION PASAT
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CU TÎNAltA REGIZOARE: 
peri-oadă a vieții pictorului se

• FESTIVALUL NAȚIONAL AL TEATRELOR CINEMA

gTPENTfiU.. fÎMPUl- OV. LIBER g»

^feafrenema
SIMBATA, 4 OCTOMBRIE 1969

SIMBATA, 4 OCTOMBRIE 1969

MARVIN

PROGRAMUL I

(orele

PROGRAMUL II

Apropiata premieră
Alizuna" — care va 
ineri, 10 octombrie, 

Teatrului Național „I. 
giale", — ne-a oferit

TIMIȘOARA. — Prin telefon 
de la trimisul nostru.

Cea de a doua și a treia zi a 
Festivalului au marcat regăsirea 
atmosferei de eveniment teatral 
pe care o așteptam încă din pri
ma zi.

Teatrul Maghiar din Timișoa
ra a prezentat un solid specta
col cu Lovitura de Sergiu Făr- 
cășan, în regia Iui Eugen Mer- 
cus, cu un interpret principal, 
Sinka Kăroly, care a dat stră
lucire partiturii lui Benedict 
Soveja. Doi actori tineri ai ace
luiași teatru, Bânyai Irăn și 
La-czo Gustăv, au susținut un 
excelent recital de poezie româ
nească ți maghiară, intitulat

„Anotimpuri", cu o distinsă so
brietate și cu o mare varietate 
a mijloacelor. în discuțiile pe 
marginea celor două spectacole, 
reprezentanții, oamenii de tea
tru și cronicarii, prezenți la Ti
mișoara au remarcat seriozitatea 
muncii artistice care se desfă
șoară la Teatrul Maghiar de aici, 
buna tradiție realistă a școlii 
de teatru pe care o întreține 
colectivul.

Cea de a treia zi a Festivalu
lui a cuprins spectacolul Teatru
lui German din Timișoara, cu 
„Procesul Horia" de Al. Voitin, 
asupra căruia vom reveni.

UNA IONESCU
DEMETRiAN

a piesei 
avea loc 
pe scena 
L. Oara— 

prilejul 
linei discuții cu autoarea piesei, 
artista Tina Ionescu Demetrian.

— Publicul vă cunoștea, piuă 
nu de mult, doar ca artistă a 
Teatrului Național

ragiale". Cum ați făcut pasul 
de la actorie la dramaturgie ?

— Scriu de multă vreme... Iar 
apropierea de dramaturgie s-a 
datorat — să v-o mai spun ? — 
contactului nemijlocit cu scena.

— Cînd ați scris „Alizuna"?
— în 1958.
— Și de ce se joacă tocmai 

acum ?

— A așteptat prin sertarele 
teatrelor...

■ — Ce fel de piesă ați vrut să 
realizați ? z

— Nu o „feerie" — așa cum 
o consideră unii — deoarece, în 
feerie, accentul cade pe spec
taculos. pe vizual, iar elemen
tele care au stat în centrul a- 
tenției mele sînt metaforele 
scenice — măștile cîtorva idei 
— si stilul, prim care cred că 
„Alizuna" se poate înscrie, mai 
curînd, în genul „teatrului poe
tic". Ideea de bază a piesei este 
aceea că Iubirea și Creația u- 

• mană triumfă asupra naturii

In ultimii ani, atît unele teatre („Mic", „Țăndărică") cît și Stu
dioul Kadtotelevizlunil, au contribuit^la îmbogățirea peisajului nos
tru artistic prin Introducerea, in diverse formule scenice, a recita
lului de poezie. De fapt, depășind sfera propriu-zisâ a recitării, a- ceste manifestări tind spre realizarea unor veritabile spectacole, 
rostirea versurilor fiind încadrată între elemente specifice artei 
scenice. In acest context activează — din păcate, destul de puțin, cunoscut — un studio de poezie al Universității populare București 
In această toamnă, la deschiderea celei de a 3-a stagiuni, spectaco- 
lele-recital ale studioului se anunță deosebit de interesante. Astfel, în sala din str. Biserica Antzel nr. 5—7, sau la Dalles, vom avea pri
lejul să urmărixp „Carmen secularae" — un spectacol de poezie pa
triotică, „Poezia dorului în lirica românească". „Eros în poezia uni
versală", „Lirica mării", „Copilăria oglindită în poezie” etc. Prota
goniștii acestor recit aluri-spectacol șînt nu numai actori, ci și autori, 
balerini, interpret! din alte domenii alo artei.

• ȚESĂTURI NEȚESUTE

1
DIALOG
— La ce , . .

referă emisiunea TV ?
— La cea a anilor de după moartea soției 

sale, Saskia. Este perioada cea mai grea din 
viața lui Rembrandt, perioada în care cu
noaște și primul insucces : tabloul „Rondul 
de noapte" (care azi e considerat ca una din 
capodoperele marelui pictor olandez).

— Celelalte personaje ?
— Poetul Jan Six, prietenul său, Titus 

al treilea copil (primii doi au murit nu mult 
după naștere), Hendrickje Stoffels, o țăran
că ce l-a slujit, devenindu-i apoi soție ne
legitimă, și Gertghe Dirc, unul din modelele 
sale. (9.X, ora 20,00, pr. I).

sălbatice, sensibilizind-o și inte- 
grînd-o in limitele disciplinate, 
ale socialului. Alizuna este me
tafora de prim plan, care per
sonifică această trecere din te
luric în spiritual. Drăgaică de 
Qodru, expresie a iraționalului, 
nevinovată în jocurile ei de cru
zime, Alizuna se va lăsa fu-

rată de forțele și valorile alte! 
lumi, care i se va revela o da
tă cu dragostea Stihuitorului. 
Prin personajul acestuia am 
vrut să întruchipez personalita
tea omului modern, lucid și li
ber, purtător treaz al unui me
saj al luminii. Am năzuit, ast
fel, către un mesaj care să a- 
propie piesa de ideile generoase 
ale societății contemporane. Al 
doilea obiectiv pe care l-am ur
mărit a fost atingerea unui stil 
specific românesc. Nu m-am o- 
prit la vorbirea "unei singure re
giuni, ci a mai multora, încer- 
cînd o sinteză lingvistică. In a- 
ceeași măsură, m-au preocupat 
muzicalitatea sau ritmurile, prin 
care să confer piesei anumite 
valori poetice.

— Ce ne puteți spune despre 
punerea în scenă a piesei ?

— Regizorul George Teodores- 
cu a știut să meargă exact pe 
intențiile luarării, descifrînd 
simbolurile și trecînd pe plan 
secund latura de feerie, căutîhd 
să dea valoare de personaj ele
mentului lingvistic.

Desăvîrșită în creațiile sale 
de scenografie și costuime. Elena 
Pătrășcanu Veakis a ajutat e- 
norm la întregirea spectacolu
lui, ca și muzica, deoseb’t d’e 
expresivă, a lui Corneliu Cezar, 
în ceea ce privește distribuția, 
Silvia Popovici și Lazăr Vrabie 
în rolurile principale. alături 
de care mai apar Matei Alexan
dru, Const. Rauțchi, Ovi^ju 
Moldovan, Simona Bondoc și al
ții. Personal, voi interpreta un 
rol episodic.

După romanul care a obținut 
cel mai mare succes de publio 
în 1962, în America, „Corabia 
nebunilor" de Katherine Anne 
Porter, reputatul cineast Stan
ley Krasner a realizat un film, 
cu același titlu, pe care vi-1 re
comandăm călduros.

E vorba din nou de o dezba
tere asupra condiției umane, te
mă predilectă pentru autorul 
filmelor „Procesul de la Niirn- 
berg“, „Lanțul", „Procesul mai
muțelor". Noul său film are ce
va din atmosfera „Diligentei" 
lui Ford, „vehicul al destinu
lui pentru un grup pestriț de 
personaje". „Corabia" care du
ce pe eroii filmului — din A- 
merica în Germania anului în 
care hitleriștii se pregăteau pen
tru lunga noapte a puterii lor 
— este tabloul, la scară mică, 
al unui regim discriminatoriu, 
ooncentrațional. care avea să fie

In ultimul timp se vorbește tot 
mai mult de așa-numitele „țesă
turi.» nețesute", care înlocuiesc 
treptat produsele clasice. O linie tehnologică modernă pentru obți
nerea materialelor nețesute, țiate 
prin Impregnare, a fost concepută de un colectiv al Institutului de 
proiectare pentru industria ușoară, 
coordonat de inginerul Liviu Moldovan, in atelierul condus de in
ginerul Dumitru Maziiu, linia a ................... __r_,
fost proiectată modular, ofetln- ‘ timpul căreia latexul polimerizea- du-se astfel posibilitatea folosirii., ză, obținmdu-se materialul textil 
unui număr variabil de pUatoare..este tăiat, cu ajutorul unor, cu- 
și carde. ți te circulare, la lățimea de’ un

Vălul, cam. este , preluat .diL.ua.' JJ“etru- Rapacitatea de producție : pliator de la flecare cardă,-este o 600 m.jn 24 ore. 
dispus în mai multe straturi, au-

prapuse sub un anumit unghi, 
pînă la obținerea materialului la 
grosimea necesară. Variația grosi
mii stratului și a unghiului de su
prapunere se realizează prin schimbarea vitezii “benzii de pre
luare, care este sincronizată cu iestul Iii, lei. Materialul pliat este 
condus la agregatul unde se face 
impregnarea cu latex, m .gînd a- 
poi al un storcător mecanic. Ur
mează o uscare cu aei- cald, în

• Film cu trei stele: LOCUITORII DE 
PE LAVENDER HILL, cu doi mari actori 
ai ecranului englez : Alec Guinness și 
Stanley Holloway, intr-o comedie specifică 
umorului Țării Albionului. Filmul a fost 
realizat în 1952. (5 X, ora 20,50, pr. I).

• Seară de teatru tTV : REMBRANDT, 
leleteatrul prezintă, in cadrul marilor ani
versări organizate de U.N.E.S.C.O., cu pri
lejul împlinirii a 300 de ani de la moartea 
marelui pictor olandez (4 oct. 1669), o evo
care scrisă special pentru TV de Anda Bol- 
dur. Subintitulată „Două portrete", evoca
rea este regizată de Magda Bordeianu, ab
solventă, din acest an, a Facultății de regie- 
teatru.

• „Chore-Studio" — BALET CONTEM
PORAN. „Chore-Studio", studioul experi
mentai al operei din Timișoara, prezintă, 
într-o suită de patru emisiuni, spectacole 
coregrafice în stil modern, pornind de la 
lucrări simfonice. Baletul „Omagiu lui 
Brâncuși", pe muzică de Tiberiu Olah și 
Aurel Stroe, este o premieră pentru tele
spectatori. Următorul balet: „Memento", 
după Simfonia a X-a de Gustav Mahler. 
(9 X, ora 21,00, pr. I).

• ANDA, MAGNETOFONUL, PLATOUL... 
ȘI PATRU CAMERE DE LUAT VEDERI. 
Redacția de varietăți prezintă, începînd cu 
această emisiune, un ciclu de „show“-uri cu 
periodicitate lunară. „Show"-ul este emi
siune de studio cu unul — „one man show", 
doi — „two man show" sau trei — „three 
man show" interpret!. Este un dialog per
manent între interpret și regizor, fiecare 
încercind să „dea" cît mai mult. Această 
primă emisiune este un one man show cu 
Anda Călugăreanu. (In clișeul nostru : AI. 
Bocăneț, regizorul „Show—ului, și Anda 
Călugăreanu).

După Filarmonica „George E- 
nescu" și Opera Română, sâptă- 
rnina aceasta își deschide noua 
stagiune de concerte Orchestra simfonică a Radioteleyiziunil, cu 
un program ce sintetizează stră
duința formației de a oferi, în 
noul „an muzical", o agendă bogată, cuprinzînd valori semnifica
tive ale istoirel creației muzicale 
naționale și universale.In concertul dirijat joi seara de 
Icsif Conta vom putea asculta, 
Fantezia pentru plan, cor și orchestră de Ludwig van Beetho
ven (solistă, Maria Fotino) și prima audiție a Oratoriului „Miori
ța", amplă baladă pentru soliști, 
cor mixt și orchestră. Am ascultat în cursul zilei de ieri, cîteva 
fragmente, într-una din repetițiile 
orchestrei, și am încercat senzația 
uner lucrări de înaltă muzicalitate, 
ce * desfășoară înt.r-un ton con
fesional, de*  un. lirism doinit, per
fect. adecvat > frumuseții poeziei.

Din programul acestei săptămînl

vă mai recomandăm Concertul or
chestrei simfonice a Filarmonicii „GEORGE ENESCU", cuprlnzînd 
— în programul dirijat de Mircea 
Basarab — Preludiu și Fugă de Constantin Silvestri, Concertul 
pentru orgă și orchestră de Jlri 
Reinberger (solist Helmuth Plat- 
tner) șl Simfonia a IV-a de Robert 
Schumann.

I. SAVA
O EVOCARE MUZICALA

Casa de cultură a sectorului 7 
din Capitală, str. Zalomit nr. 6, 
organizează, luni, 6 octombrie a-c-> orele 19, o manifestare cultural- 
artlstlcă în cadrul căreia Sandu 
Naumescu va evoca figura com
pozitorului Petre Andreescu, unui 
dintre pionierii muzicii ușoare ro
mânești. Vor interpreta din creația compozitorului : Dorina Dră- 
ghicl, artistă emerită, Mia Brala, 
Juju Pavelescu, Alexandru Boje- 
nescu, Nicu Stoenescu, Petre 
Gusty.

NOI PREMIERE CINEMA TOERAFICE
SIMBATA 4 octombrie
LA NORD PRIN NORD-VEST ru

lează la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21) Festival (orele 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30 ----- ------ ------
VALORA 
Luceafărul 
16; 18,15;
11,15; 13,30: (orele 9,30; xx,*to,  x*;.  xd,xd, xq,ou,. .... 
20,45) /Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
K,45; 1B; 2B-,30) IUBIRE STRIC? 
PRITĂ (Gala filmului german) 
rulează la Republica (orele 10; 12; 14; 16,30;- 18,30;-20,30) ANGELICA Șl 
SULTANUL rulează la . Bucu- (orele 9; 11,15; 13,30; 16,30;

21) Melodia (orele 9; 13,30; 16; 18,30; 20,45) Fla- 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;

20,30) OMUL ' CARE MILIARDE rulează la
(orele 9; 11,15; 13,30; 

20,45) Gloria (orele 9; 16; 18,15; 20,30) Modern '
11,45; 14; 16,15; 18,30;

Regia : STANLEY KRAMER
Cu : VIVIEN LEIGH, SIMONE SIGNORET, 
HEINZ RUHMAN, GEORGES SEGAL

mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30;) UN GLONTE PENTRU 
GENERAL rulează la Giulești (o- rele 15,30; 18; 20,30) Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30 ;16; 18,15; 20,30) Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45) MARATON rulează la 
Victoria (orele 8,30; 10,45; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45) MY FAIR LADY rulează la Central (orele 9,30; 
13; 16,30; 20) MICII LUPTĂTORI
rulează la Union (orele 15,30; 
20,30) TIGRUL rulează la Grivita 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) Volga (orele 9,15—16 în continuare; 18,15; 20,30) Miorița (orele 
9,15—16 în continuare 18,15; 20,30)
TINEREȚE FĂRĂ BÂTRlNEȚE ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15) Unirea (orele 15;
19) CAVALERII AERULUI rulează la Drumul Sării (o-
rele 15; 17,30; 20) RIO
BRAVO rulează la Pacea (orele 15,30; 19) DISCUȚIE BĂRBĂTEAS
CĂ rulează la Munca (orele 16;
18.30) PROFESIONIȘTII rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,30) 
OMUL CU ORDIN DE RE
PARTIȚIE rulează la Fla
căra (orele 15,30: 18; 20,30) VÎRSTA 
INGRATĂ rulează la Buzești (o- rele 15,30; 18; 20,30) Progresul (o- 
rele 15,30; 18; 20,30) CREOLA O- 
CHII-ȚI ARD CA FLACĂRA ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare) Crîngași (orele 15,30;
18; 20,15) OMUL MOMENTULUI 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.30) Rahova (orele 15,30; 18; 20,30) 
OMUL. ORGOLIUL, VENDETTA 
rulează Ia Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30) Feroviar 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21) Excel
sior (orele 9,45; 12,15; 14,45; 17,15;

VAGABONZILOR 
(orele 9; 11,15; 

20,45) Arta (o- 
continuare: 18; 
LA LAS VE-

O coproducție DEFA-Berlin si Bosna Filrti-Sarajevo 
Regia: KONRAD PETZOLD
Cu : GOJKO MITIC, HORST SC HULZE. ROLF HOPPE, BAR
BARA BRYLSKA, FRED DEL MARE, HELMUT SCHIREIBER

O coproducție franco-spaniolă
Regia : CLAUDE CARLIEZ

Cu: JEAN MARAIS, MARIE-JOSE NAT, 
VARRO

20) SOARELE 
rulează la Bucegl 
18,30; ÎS,45; 18,15: 
rele 9—15,30 în 
20,30) DRAGOSTE 
GAS rulează la înfrățirea (orele 
15; 17,45; 20) Cotroceni (orele 
16,30; 18; 20.30) SHERLOCK HOL
MES rulează la Lira (orele 15,30; 18; 
20,15) PRINȚUL NEGRU rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30)
COMISARUL „X" ȘI BANDA
TREI CÎINI VERZI rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30) MEMENTO rulează la Lu
mina (orele 9,30—15,45 în con
tinuare; 18,30; 20,45) O CHESTIU
NE DE ONOARE rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,30) Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15) PROGRAM

HORST FRANK, NIEVES NA- î
j DE FILME DOCUMENTARE ru- 

, ț lează la Timpuri Noi (orele 9—21
In continuare).

impus pentru un scurt timp Eu
ropei cotropite de fascism.

In distribuție : două mari ao- 
trițe, Vivien Leigh și Simone 
Signoret, alături de Lee Mar
vin, Heinz Riihman și Michael 
Dunn.
• Paria — coproducție franco- 

spaniolă — este un tipiș tilm 
de mare consum : alert, v mi- 
color, cu risipă d’e acțiuni 'pal
pitante, cu nume sonore !p ro
lurile principale : Marie-Jos6 
Nat și Jean Marais. Și atît...

• Lupii albi, western euro
pean copleșit de gloria înainta
șilor pînă la anulare, film tur
nat de studiourile „Defa“ pe pla
tourile "sălbatice ale Bosniei, In 
colaborare cu Sarajevo-Film.

Deci : un singur film intere
sant pentru această săptănrta 
de început de sezon cinemato
grafic.

AZI IN LIBRARII:
EDITURA PENTRU LITERATURA

G. Perrault : „Frumoasa din pă
durea adormită", lei. 5,00. Mihail 
Sadoveanu : „Creanga de aur",
„Măria sa Pulul Pădurii", „Nunta 
Domniței Ruxandra", lei 12,00.
EDITURA PENTRU LITERATURA 
UNIVERSALĂ

Roland Barthes : ,,Despre Ra- 
eine“, Eseuri, lei 7,50. Claire Et- 
scherelli : „Elise adevărata
viață", lei 6,25.

Teatrul Național „I. L. Carafitole*  
(Sala Comedia): BECKET ; .ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu): VIC
TIMELE DATORIEI — ora 20; (Sala Studio). PHOTO FINISH — 
ora 20 Teatrul Mic : PREȚUL — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara44 (B-dul Magheru); CE SCURTA E

UNDA — ore-19,30; Teatral evre
iesc de stat • TRANSFUZIA (pre
mier» — .ora. 29;. Jeatrpl. Țăndărică (Căi. Victoriei): NOCTURN I 
— ora 21,30; (Str. Academiei): A FUGIT UN TREN — ora 17; Tea- trul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
BIRLIC — ora 19,30.

PROGRAMUL I
• 18,oo Buletin de știri, o 18>0S Film serial : „Belle și Sebastien" 

(episodul 9) • 18,30 Emisiune pen
tru tineret.*  19,30 Telejurnalul de seară. • 20,00 Tele-enciclopedla.
• 21,00 „Colo sus pe munte ver
de". * 21,40 Rapsodii de toamnă.• 22,10 Telejurnalul de noapte. 
« 22,25 Film serial „Răzbunătorii" 
— „Furt la arhiva secretă" • 23,15 
Albumul amintirilor. Romanțe 
interpretate de Mia Brala.

PROGRAMUL H
* 19,30 Telejurnalul de seară.• -0,00 Tele-enciclopedia. * 21,00 

Roman foileton „Lunga vară fier
binte" (XXI) * 21,50 Recitalul de 
sîmbătă seara. Gintă soprana lila 
Cazacu.
DUMINICA, 5 OCTOMBRIE 1969

* 8,30 Deschiderea emisiunii: De 
strajă patriei. * 9,00 La șase pași 
de o excursie — emisiune concurs. 
Participă echipele reprezentative ale școlilor din județele fflmiș 
și Vîlcea (etapa a III-a) 4^10,30 
Ora satului. * 11,30 Concertul de 
deschidere a festivalului muzical 
„Toamnă clujeană" (ediția a Il-a)
* 17,00 Fotbal. Meciul România— 
Portugalia cu 7 zile înainte de dis
putarea lui. Emisiune realizată șl 
prezentată de Cristian Țopescu și Radu Urziceanu. * 17,60 Film se
rial „Maior Vifor" o producție a studiourilor sovietice. *18,30  Re
alitatea ilustrată TV emisiune ma
gazin. *19,30  Telejurnalul de seară. * 20,15 Irina Loghln, Viorica 
Flintașu, Ionel Budișteanu, aduc 
un omagiu muzical Toamnei bogate. * 20,30 Film cu trei stele: 
„Locuitorii de pe lavender Hill"
* 21,50 In lumina reflectoarelor. Spectacol muzlcal-coregrafic în 
interpretarea formației de estradă 
a Ansamblului Armatei. * 22,40 Telejurnalul de noapte și buleti
nul meteorologic.

• 19,30 Telejurnalul de seară. • 20,15 o seară Strauss. Concert 
susținut de orchestra Filarmoni
cii din Viena cu participarea baletului de la Volksoper din ace
lași oraș.. *20,55  „Improvizația de 
la Versailles" de Moliere. • 22,10 închiderea emisiunii.
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L intrat în tradiția satului 
nâ>. ca în miezul toam- 
, de fiecare dată în prima 
■ninică a lunii octombrie, 
n festivități de amploare să 
bătoarească Ziua recoltei, 
lej de trecere în revistă a 
delor muncii depuse în coo- 
ativele agricole, fermele a- 
cole de stat și întreprinde- 
s pentru mecanizare, prilej 
unor serbări populare, și 
ee/ebi al unui efort înzecit 
ius pe ogoare la strînsul 
i recolte și la insămințări. 
îdar, mîine, 5 octombrie, pe 
reg cuprinsul țării se va 
bători Ziua recoltei, semn al 
■țuirii și cinstirii pe care 
•tidul, poporul nostru, o a- 
dă hărniciei țărănimii coo- 
atiste, tuturor oamenilor 

agricultură pentru rezul- 
île mereu mai bune ce le 
in.
- Și în acest an — ne spu- 
i tovarășul STELIAN IO- 
SCU, membru al Biroului 
rnanent al Uniunii Naționa- 
a cooperativelor agricole — 
a recoltei constituie pen- 
țărănime un prilej deosebit 
favorabil prezentării unor 
cese obținute pe frontul 
ocupării pentru îndeplini- 

obiectivelor stabilite de 
re partid pentru agricultu- 
Datorită sprijinului mate- 

L multilateral primit din 
tea partidului și statului, a 
isirii cu mai multă chibzu- 
1 a fondurilor proprii, ma- 
itatea unităților agricole 
iu creat un cadru optim 
lizării și depășirii prevede- 
>r ; ’anului de producție, 
n &c<.>a că suprafețele a- 
najate pentru irigații au 
scut anul acesta cu aproa- 
o jumătate de milion de 

:tare, că în agricultura coo- 
atistă lucrează o forță me- 
dcă superioară cu 15 la sută 
el existenta ăcîimriyț.Si 
umb, sfecla de zahăr, stru- 

■1 și fructe — culturi la care 
oltatul este în toi —’ se 
ntează producții record. De 
menea, în zootehnie și le- 
nlcultură rezultatele sînt 
ine.
— Ne obișnuisem ca de Ziua 
mitei să întîlnim satele do
nate de larma cintecelor și 
îsurilor, de mirosul pastra- 
1 pregătită pe jăratic. Anul 
ista, Ziua recoltei se va săr- 
;ori prin muncă. Ce semni- 
iție are această chemare?
— Semnificația constă toc- 
i în aceea că recolta de pe 
i bine de 150 000 de hectare
fi depozitată în hambare 

timp, iar alte aproape o sută 
mii de hectare vor fi însă- 
nțate în condiții optime cu 
eale de toamnă. Deci, nu- 
i un considerent economii; 
triotic dacă îmi este permis 
spun a condus Ia formularea 
îstei chemări, ca Ziua recol- 
să fie sărbătorită prin inun
de către întreaga noastră 

anime. Fără îndoială, în lo- 
itățile unde executarea lu- 
irilor agricole s-a încheiat 
1 se află avansată, vorfior- 
lizate tradiționalele adunări 
tive și serbări cîmpenești.
— Despre ce insatisfacții se 

LAUDA AGRONOMULUI

GH. FECIORU

ION CUCU

va vorbi deschis in acest mo
ment ?

— Deși în formularea unor 
antecritici în astfel de mo
mente festive nu există o... 
tradiție, totuși, anul acesta, ca 
urmare a unor lacune în mun
ca noastră, alături de succese
le mari, incontestabile înregis
trate de agricultura coopera
tistă, se vor evidenția rezulta
tele sub posibilități obținute la 
cultura griului; că producțiile 
de cartofi, de ceapă, usturoi 
și carne sînt încă departe de 
a fi pe măsura posibilităților 
create. Nu s-au realizat su
prafețele de sere prevăzute și 
încă n-a fost generalizată ex
periența organizatorică și de 
retribuție a muncii oferită de 
către unitățile fruntașe. S-a 
făcut prea puțin în sensul îm
bunătățirii stilului de muncă 
al uniunilor.

— După febrilitatea pregă
tirilor, observăm că și in acest 
an Bucureștiul va fi gazda 
unor ample manifestări...

— Centrul manifestărilor va 
fi Piața Obor. Va fi deschisă 
expoziția agricolă-tîrg, care va 
marca începerea manifestări
lor prilejuite de sărbătoarea 
Zilei recoltei. Numeroase uni
tăți agricole vor prezenta și 
vinde vizitatorilor — atît 
standurile expoziției, cît și în 
celelalte piețe ale Capitalei — 
produse de cea mai bună cali
tate. Zilnic, peste 30 de vagoa
ne produse legumicole vor fi 
aduse în piețe. Totodată, în 
preajma expoziției de la Halele 
Obor, populația va avea la dis
poziție numeroase mijloace de 
distracție și recreere, instalații 
specifice tradiției tîrgurilor, 
precum și estrade în aer liber 
unde își vor da concursul cele 
mai cunoscute formații cultu- 
ral-artistice de amatori și pro
fesioniști.

în

GH. BRAD

(Urmare din pag. I)

mentul cuvenit, acest incident. 
Invitarea la tribuna dezbateri
lor a secretarului de U.T.C. ar 
fi fost un lux 7 Acest refuz tre
buie pus pe seama intimplării, 
său este oare reflexul unei vi
ziuni asupra rolului și poten
țialului tinerilor din fabrică 
atit la îndeplinirea sarcinilor 
de plan cît și la rezolvarea 
problemelor pe care le ridică 
activitățile acesteia 7 Faptul 
că reprezentantului celor 47 lâ 
sută dintre salariații fabricii — 
parte care revine astăzi tineri
lor, în fondul uman al între
prinderii — nu i s-a dat posi
bilitatea să exprime punctul de 
vedere al tinerilor, nu este în 
contradicție cu această impor
tantă formă a democrației eco
nomice, care este dezbaterea 
cifrelor de plan ?

La ora 9, Ia sediul sec
ției de tractoare a I.M.A. 
Titu ce deservește coo
perativa agricolă din 
Lungulețu, nouă tractoa
re stăteau... Vasile Mi
hai, Petre Banciu și Ion 
Sandu au întirziat, 
venind cu bicicleta toc
mai de la Titu (13 kilo
metri); unde sînt nevoiți 
să facă naveta deoarece 
consiliul de conducere 
n-a găsit încă nici o so
luție pentru cazarea lor 
în comună. Marin Pas- 
tia, de două zile, lipseș
te pentru că „lucrează la 
casă". Marin Pitulice a 
avut de reparat un tele
vizor al unui vecin, Ion 
Andrei și C-tin Viorel 
au trebuit să aștepte pî
nă Ii s-a pregătit mîn- 
carea... Opt tractoare 
(din păcate, obiectivul fo
tografic n-a putut prinde 
decit o parte din ele) au 
pierdut cîteva ore 
din producție...

...Dar ...atmosfera 
să fie generală în 
gulețu. în miezul 
întîlnit pe ulițele satului 
împingîndu-și motoreta, 
tovarășul Alexandru Va
sile, persoană investită 
cu o importantă muncă 
de răspundere, caută să 
ne convingă — așa cum 
se vede în fotografia din 
dreapta — de faptul 
că ceea ce am sesizat 
mai e „ceva minor", fă
ră vreo influență asupra 
producției. Ooare așa să 
fie, tovarășe Alexandru?

bune

pare 
Lun- 
zilei,

ce loc acordăm tineretului?
Faptul că in cele 6 ore de 

dezbatere, așa cum ne mărturi
sea un salariat al fabrioii, mai 
bine de jumătate din volumul 
discuțiilor s-a axat pe prezen
ța productivă a tinerilor, fap
tul că numai în ultimele luni 
fabrica a primit peste 300 de 
tineri muncitori, faptul că da
rea în folosință parțială a uria
șei hale de mașini d’e rectificat 
este asigurată numai de pre
zența tinerilor absolvenți ai 
școlii profesionale (peste 100 de 
strungari), sînt atîtea motive 
care ar fi justificat prezența 
activă în dezbateri a secretaru
lui comitetului U.T.C. Ar fi 
fost neinteresantă, inutilă in
tervenția acestuia 7 Revenind, 
la cîteva zile de la adunare, în 
fabrică, pentru a cerceta mai 
atent acest caz, sîntem în mă
sură să oferim, la ora de față, 
o serie de date pline de inte-
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Pe inginerul agronom Constantin Cherclu l-a. găsit, în tlrzlul serii, departe de sat, in cîmpllb 
bogate șl vaste ale acestui septembrie, printr 
lanurile de porumb în care munciseră o zi în treagă culegătorii. Trei ani „l-au fost de-ajun- 
tlnărulul inginer (de felul Iul, bucureștean) pen 
tru a deveni un membru harnle, activ, prețul' 
și stimat, al marii familii a cooperatorilor din Ulmenll de Ilfov.

Aici, în șesul Dunării, tînărul inginer sf 
scoală o dată cu ziua șl se culcă ultimul, diri 
Jind bătălia pentru culesul porumbului și depo 
zitarea sa în hambare, pentru lsprăvlrea însă nunțărilor, pentru... Dar cite treburi nu sînt df 
făcut, acum, în aceste zile ! A început să cadă 
bruma, diminețile sînt limpezi și adîncl, ră
coarea prevestește zilele iernii, și tînărul ingi
ner, împreună cu cooperatorii, își dăruiește toa
te eforturile cîștigării la timp — șl în cele mal 
bune condiții — a bătăliei recoltei. Să-t urăm 
succes in cel de-al patrulea an al activității sale 
printre oamenii și meleagurile aflătoare în „zestrea Dunării “1

so- 
un rînd. 
spune — 
două sau 
apoi re- 
„N-avem

Am mers în cîmp. In tarlaua 
de porumb, membrii coopera
tori — cam de două ori mai 
puțini decît cei „ocupați cu 
transportul recoltei", abia 
seau la capăt cu cite 
După obicei — ni se 
aveau să urmeze încă 
trei ore de lucru, și 
tragerea către case... 
ce face — ne mărturisește in
ginerul agronom. Ne lipsesc 
brațele, de muncă. Știți, la noi 
sînt foarte mulți salariați..."

Foarte mulți sînt salariați, 
dar, după cite am observat, și 
mai mulți sînt cei care nu par
ticipă la lucru, rămînînd în sat 
unde — mai ales tinerii — rea
lizează adevărate concursuri 
cu bicicleta pe șosea sau rea- 
zimă zidul cinematografului. 
Nici cea mai slabă încercare 
— din partea organizației 
U.T.C. sau a consiliului de con
ducere — de a-i atrage, de a-i 
mobiliza acolo unde se decide 
soarta recoltei.

...In sat, trei sau patru sute 
de membri cooperatori stau, iar 
în lanul de porumb abia 30 de... 
matadori. Același ritm, și ...la 
Sălcuța ; abia peste 86 de zile, 
recoltatul porumbului se va pu
tea raporta. ■ aici, ca - încheiat. 
Atunci, însă, va fi zăpadă,' iar 
pierderile — socotibile în zeci 
de mii de kilograme !

CIND — DIN CAUZA 
„PRINCIPIILOR" — 

NU SE VEDE PORUMBUL
La cooperativa agricolă din 

Lungulețu, în aceste zile de 
maximă încordare, nici măcar 
jumătate din forța de muncă 
nu este folosită. Trecînd pe șo- 
șea, observi sute de bărbați în 
puterea vîrstei încercînd să 
vîndă amatorilor sacii sau co
șurile de cartofi recoltați de pe 
loturile personale. La întreba
rea : de ce nu se află în cîmp, 
la recoltatul porumbului sau la 
executarea altor lucrări 7 ni se 
răspunde — de către Marin Lă-

despre cîteva
_ _> pe 
intenție 

- -_____„A-
acesta, în cadrul fabri- 
fost dată în funcțiune o 
secție, în care se vor pro- 
mașini de rectificat. Fap- 
condus la dublarea numă- 
de tineri care-și desfășoa-

Inainte de adunare — Iși a- 
mintește tov. VASILE POT
LOG, locțiitorul comitetului de 
partid al fabricii — tovarășul 
Dragu a venit la mine ca să 
precizăm cîteva dintre proble
mele pe care avea de gînd să 
le ridice în cadrul dezbaterii. 
Nu e singura dovadă asupra 
seriozității acestei intenții ! Cu 
o săptămînă în urmă, ziarul 
nostru publica declarația tova
rășului Dragu , 
dintre problemele serioase 
care le avea în 
pentru această dezbatere : 
nul 
cii a 
nouă 
duce 
tul a 
rului ______ T_
ră activitatea în întreprinderea 
noastră. In mod firesc, ar fi tre
buit ca acest lucru să polarizeze 
atentia conducerii fabricii toc-

zăroiu, delegatul Consiliului 
popular județean Dîmbovița 
pentru perioada campaniei, și 
de tovarășul Vasile Alexandru 
— în țîteva cuvinte : —
„Nu sînt primiți la lucru, 
pentru că, dacă ar recolta și ei, 
n-am avea cu ce transporta po
rumbul detașat de plantă. Noi 
ne-am propus să nu lăsăm nici 
un moment în cîmp știuleții re
coltați, ci să-i depozităm în 
pătule, iar capacitatea de trans
port de care dispunem crte de 
numai 42 de atelaje, 3 autoca
mioane și un tractor".

Strașnică logică și strașnice 
„principii"! „Principii" care 
pe de o parte dăunează recol
tei de porumb, iar pe de altă 
parte afectează și viitoarea re
coltă de grîu. Este clar pentru 
oricine că scosul din lan a pro
ducției și depozitarea acesteia 
în condițiile cele mai bune — 
este cerința expresă a zilei. 
Pentru ce, atunci, nu se pro
cedează la crearea temporară, 
în capătul tarlalelor, a arioaie- 
lor pentru știuleți și a șirelor 
de coceni, soluție ce ar permi
te ca, în cel mult trei zile, în
treaga suprafață de porumb să 
fie eliberată 7 ! Ar fi, după 
aceea, suficient timp pentru 
transportul noii recolte în pă
tule și la bazele de recepție, 
iar mecanizatorii ar putea e- 
fectua la vreme și- — în cele 
mai bune condiții — semănatul 
griului.

Ne-ar bucura dacă măcar a- 
ceste rînduri i-ar ajuta pe cel 
din Lungulețu să se detașeze 
de... „principii" și să se apro
pie de interesele producției.

SUPRAVEGHETORI MULȚI, 
TREABA PUȚINA...

La Pitaru, în marginea satu
lui, un grup de bărbați — prin
tre care inginerul agronom, 
președintele consiliului popu
lar comunal, delegatul Uniunii 
județene a cooperativelor agri
cole Dîmbovița, șeful secției de 
tractoare, vreo doi brigadieri 

mal asupra acestei categorii de 
tineri, proaspeți absolvenți ai 
școlii profesionale. Or, a trebuit 
să treacă destul timp pină,cind 
au primit sculele și dispozitivele 
necesare... Pe de altă parte, tre
buie să menționez că nici pregă
tirea lor în școala profesională 
nu este la nivelul cerințelor. De 
aceea, vreau să ridic, in cadrul 
adunării generale, problema 
constituirii unui atelier-școală 
bine dotat, in care ucenicii să 
execute piese din fabricație".

S-ar putea bănui că, avînd în 
fața noastră un tînăr care-i re
prezintă fie tineri, importanța 
acordată problemelor care inte
resează raportul dintre ei și 
producție să fie exagerată din 
motive subiective.

— E și părerea dumneavoas
tră, tovarășe Potlog 7

— De cîtva timp, problema 
prezenței tinerilor în producție 
e, pentru noi, o problemă deo
sebită. Ar fi suficient să mă re
fer doar la faptul că numai nu
mărul uteciștilor a crescut, în 
ultima perioadă, de la 350 la 
800, ca urmare a angajării a nu
meroși tineri muncitoy. Pers
pectivele de dezvoltare ale fa-

se deduce din 
frelor, cam de 
de lucru este 
numeros grup

— supravegheau cîteva trac
toare ce lucrau, unele, la pre
gătitul terenului, iar altele la 
semănatul griului. Suprave
gheau, după cum spuneau dum
nealor, „mersul lucrărilor". 
Dar e suficient numai să vezi, 
să „notezi", fără să iei măsuri 
pentru impulsionarea ritmului 
muncii 7 Din păcate, după cît 

i compararea cl- 
un astfel de stil 
vorba la acest 

îndrumă- 

bricli, nu numai cele de peste 
cîțiva ani, ci chiar perspectivele 
imediate, ne obligă să facem din 
ei muncitori cu înaltă calificare. 
Trebuie să recunosc că, în acea
stă privință, avem multe minu
suri. Nu toți reglorii, nu toți 
maiștrii noștri mai în vîrstă le 
acordă asistența necesară, nu 
toți îi tratează ca pe colegi mal 
tineri de muncă, pe care trebuie 
șă-i ajute în ridicarea califi
cării.

— Și nu erau suficient de im
portante aceste lucruri, pentru a 
fi spuse în cadrul dezbaterii 7

— Desigur !
— Și atunci 7
— Din motive obiective, 

n-am putut participa la această 
dezbatere. Am fost surprins, 
cînd am aflat, de cele întîmpla- 
te. Cred că a fost o scăpare. „Că 
așa stau lucrurile, o demon
strează faptul că secretarul 
U.T.C. nu este ignorat la noi, 
dimpotrivă, tovarășul director 
îl invită să-1 însoțească în unele 
vizite pe care le face în fa
brică".

Nu contestăm că această ul
timă observație este tun semn 
al atenției de care se bucură re

tori". Pentru că, altfel, în a- 
ceastă cooperativă, unde zilnic 
participă la muncă 300—400 
membri cooperatori, nu s-ar fi 
ajuns la situația ca, strînsul 
porumbului să înceapă din tar
lalele ce nu sînt prevăzute a fi 
însămînțate cu grîu, iar elibe
ratul terenurilor de coceni n-ar 
întîrzia atîta. în timp ce la sti
vuitul știuleților în pătule oa
menii se calcă pe picioare, la 
tăiatul și transportul cocenilor 
nu lucrează, zilnic, mai mult 

prezentantul tinerilor, dar putem 
considera o simplă scăpare ne- 
onorarea cererii acestuia de a 
lua cuvîntul 7 Să recapitulăm : 
a) dezbaterile au ocupat spațiul 
a șase ore ; b) aproape jumătate 
din volumul discuțiilor s-a cen
trat pe participarea în producție 
a tinerilor ; c) dintre numeroșii 
tovarăși înscriși la cuvînt, se
cretarul era al cincilea ; d) nici 
un tînăr n-a fost invitat să-și 
spună cuvîntul. Și atunci, e vor
ba numai de „o scăpare" 7

Ocupîndu-ne, deci, de acest 
caz, o facem din rațiunea pe 
care o dezvoltă realitatea noas
tră economică,, și cu atît mai 
mult perspectivele ei, că pre
zența tinerilor în producție, 
transferarea, pe umerii lor, a u- 
nor sarcini din ce în ce mal 
mari, nu poate fi realizată prin 
ignorarea propunerilor pe care 
aceștia vor să le facă pentru 
sporirea aportului lor productiv. 
De aceea, orice ignorare are ca 
revers descurajarea. De aceea, 
am socotit absolut necesară o 
addendă la interviul amintit. 
E și părerea dv. tovarășe mi
nistru Avram 7

de douăzeci. Așa se și explică 
de că, pînă acum, numai 50 de 
hectare au fost eliberate. Me
canizatorii nu au de lucru, po
rumbul stă pe cîmp, nici un
kilogram din cantitatea con
tractată n-a fost transportat la 
bazele de recepție, cocenii —
acest atît de valoros furaj —
se depreciază, iar grupul de to
varăși „observă", „se consultă", 
dar nu fao nimic.

ÎN CÎTEVA PUNCTE...
Raidul-anchetă Întreprins In 

unitățile agricole ale județului 
Dîmbovița ne-a dat posibilita
tea depistării și a altor nea
junsuri în organizare, in folo
sirea forței mecanice și utnane, 
neajunsuri concretizate, în ul
timă instanță, in accentuate ră- 
mînerl in urmă. In întreg ju
dețul, porumbul a fost recoltat 
de pe mai puțin de zece mii 
de hectare din. .cele 35 200 cul
tivate, sfecla de zahăr doar de 
pe 60 la sută din suprafață, Iar 
floarea-soarelui — deși lucra
rea"' trebuie terminată încă din 
20 septembrie — de pe 90 la 
sută. Cauzele 7 Iată-le :

• Foarte multe atelaje, au- 
"JOțJmioane șt Thai ales remorci 
-mu-sint folosite Ia . transportul 

producției, ci ta cu totul altfel 
de .lucrări. în unitățile vizitate
— -Pitaru, Potlogi, Odobești, 
Cioranii Mari, Sălcuța, Sirdo- 
nu, Lungulețu, Crovu șl altele
— circa 30 la sută dintre aces
tea transportau materiale pen
tru casele in construcție ale 
membrilor cooperatori. ori 
erau defecte, ori erau trase la 
umbră. Dacă ar fi fost folosite 
numai in ziua aceea, s-ar fi 
putut transporta cîteva zeci de 
vagoane de porumb.

0 Inginerii agronomi, oame
nii care poartă pe umerii lor 
răspunderea recoltei, In multe 
locuri — Mătăsaru, Răzvod, 
Gura-Ocniței, CornățeL Moge- 
șeni — sînt nevoiți ca, zi de zi, 
să se ocupe, ei .înșiși, in mod 

coope- 
de ne- 
atunci, 
echipă, 
condu-

exclusiv de mobilizarea 
ratorilor Ia lucru. Este 
înțeles cu ce se. ocupă, 
brigadierii, șefii de 
membrii consiliilor de 
cere !

0 Calitatea lucrărilor de pre
gătire a patului germinativ 
pentru insămințarea cerealelor 
de toamnă este, in cea mai 
mare parte a cooperativelor 
agricole, sub orice critică, dar 
mai cu seamă la cooperativele 
din Bălteni, Bolovani, Fotlogi, 
Găiești, Mătasaru, Produlești. 
Pentru schimbarea situației se 
impune intervenția energică a 
Direcției , agricole județene.

0 Pentru soarta recoltei, zile
le acestea sînt hotăritoare și im
pun o mobilizare generală a 
forțelor din agricultura județu
lui, luarea tuturor măsurilor 
care să asigure impulsionarea 
ritmului, atît la recoltări și 
transportul recoltei, cît șl la 
pregătirea terenului și insămin
țarea cerealelor de toamnă. în 
tot momentul trebuie să se facă 
dovada unei înalte responsa
bilități față de această imperi
oasă problemă a acestei toamne 
agricole.
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EL] Șl COLA-
BORATORII

DIALOGURI ÎN

(Urmare din pag. I)

AUTORI Șl COAUTORI

Unul din terenurile pe 
care . acționează frecvent 
această mentalitate, cu re
zultate nocive vizibile, este 
activitatea editorială. „Foar
te multe cărți apărute — ne 
spune prof, dr doc. V. Săh- 
leanu sînt semnate, pe 
prima copertă de conducă
torul colectivului de autori, 
pe cea de a doua copertă 
fiind trecuți și ceilalți. A- 
ceasta, in cazul cel mai feri
cit. De multe ori, însă, auto
rul, la sfirșitul cărții, sau 
undeva, intr-o notiță greu 
de descoperit, «mulțumește» 
celui ce i-a pus la dispoziție 
materialul sau celor care au 
contribuit la redactarea căr
ții". O asemenea metodă, 
din păcate frecventă, ascun- * 
de, practic, o inechitate stri
gătoare, deoarece, în multe 
cazuri, cel ce semnează cu 
majuscule (de obicei, un aca
demician, un profesor, un 
conducător de institut sau 
un șef de secție) are. o con
tribuție mult mai mică de- 
cît cei consemnați cu litere 
minuscule în notița sau 
marginalul care abia se ob
servă. O asemenea situație 
ne-o oferă, de exemplu, car
tea „Terapia psihotropă", 
apărută în Editura Medica
lă și semnată pe prima co
pertă de profesorul U. Pre- 
descu, iar pe coperta inte
rioară de... ceilalți coautori 
„Așa se face — ne spune 
conf. univ. L. Solomon — 
că unele personalități știin
țifice reușesc ca, intr-un sin
gur an, să semneze, în co
laborare cu subalterni ai 
lor, zeci de lucrări, apărînd 
in ochii publicului mai pro
lifici ca un Nicolae Iorga".

„O asemenea stare de lu
cruri — ne declară, la rîn- 
dul său prof. univ. P. Van- 
cea, membru corespondent 
al Academiei — provine din 
o mie și una de cauze. Cea 
mai importantă o constituie, 
după părerea mea, însăși 
optica editorială, prudența 
excesivă sau lipsa de cali
ficare a redactorilor, care 
vor să se «acopere», vor 
«giruri» liniștitoare pe co
perta cărților. In majorita
tea cazurilor, tinerii cerce
tători nu izbutesc să publice 
sub semnătură proprie p lu
crare, nefiind, pentru acești 
redactori, decît niște iluștri 
necunoscuțt Și asta, in ciu
da faptului că autorii res
pectivi dispun de cercetări 
de o reală valoare, aprecia
te în lumea științifică in
ternațională. Și ca să poată 
evada, să se poată înscrie 
pe o orbită științifică mai 
înaltă, pe care de altfel o 
merită, sînt nevoițl să ape
leze la un «nume» (un șef 
de secție, profesor sau 
academician), rugtndu-1 să-și 
pună semnătura pe lucrarea 
lor, ca aceasta să poată ve
dea lumina tiparului, tn 
felul acesta se nasc, de cele 
mai multe ori, colectivele 
semnatare, colective hibri
de, artificiale, forțate, ge> 
nerînd o întreagă gamă de 
inechități, de relații neprin
cipiale, nejuste".

CE SE TNTÎMPLA CÎND 
VREI SA PUBLICI - 

SINGUR! — O CARTE

Un exemplu semnificativ : 
ou ani în urmă, doctorul do
cent V. Visarion. actualmen

te șef de secție la Centrul 
de mecanica solidelor, a 
scris, după asidue experien
țe de laborator, un articol 
privind calculul plăcilor în 
formă de paraboloid eliptic 
și hiperbolic. Cînd ultima 
versiune a articolului a fost 
corectată si pusă la punct, 
autorul l-a prezentat șefului 
său de secție de pe atunci, 
profesorul Mircea Mihăi- 
lescu, rugîndu-1 să-1 citeas
că și să-și spună părerea. 
Spre stupefacția autorului, 
însă, profesorul a predat 
lucrarea la secretariatul In
stitutului de mecanică apli
cată, după ce. în prealabil, 
și-a scris deasupra, cu cre
ionul roșu, propriul nume. 
Revoltat, tînărul autor s-a 
plîns direcției. Din cercetă
rile întreprinse a reieșit 
clar că șeful de secție nici 
măcar nu citise lucrarea în 
cauză. Mai mult, prof. M. 
Mihăilescu s-a simțit lezat 
atunci cînd. la replica pe 
care a rostit-o în public: 
„Dar așa se obișnuiește!", a 
fost contrazis de tînărul cer
cetător și de colegiî lui... 
Dar urmarea nu s-a lăsat 
așteptată Mai întîi lucrarea 
a fost împiedicată, prin- mo
tive artificial create, să a-

ETICA IN VIAȚA 
ȘTIINȚIFICA• >

pară, pînă cînd prof. Mihăi
lescu a realizat una asemă
nătoare, pe care a publica
t-o în „Studii și cercetări 
de mecanică aplicată". Și, 
In plus, proaspătul „autor", 
investit cu merite care nu 
erau ale lui, a cerut să fie 
dat afară „îndrăznețul" care 
încercase să rupă cu tradi
ția de feudă. Că n-a reușit, 
aceasta s-a datorat unui 
qui pro quo, semnificativ 
pentru un alt revers al ace
leiași mentalități: V. Visa
rion tocmai se însurase și 
pe socrul său îl chema, 
printr-o coincidență, Ștefan 
Bălan... Simpla potrivire de 
nume l-a salvat pentru cî- 
teva luni. Cînd s-a descope
rit, însă, că nu este vorba 
de academicianul Ștefan 
Bălan, prigoana a început 
din nou, și V. Visarion a 
fost nevoit să se mute din 
secție șl din institut.

O împotrivire asemănă
toare, dar practicată cu mij
loace mai rafinate, a întțm- 
pinat și întîmpină și azi 
doctorul Cornel Popescu, 
ale cărui lucrări nu au pu
tut apare In editurile noas
tre. Cartea sa „Reabilitarea 
bolnavilor tratați de can
cer" a fost respinsă la în
ceput de editorii noștri, dar 
s-a dovedit destul de bună 
pentru a apare tn R.F. Ger
mană. Valoarea cărții a fost 
apreciată de Academia ti- 
beriană din Roma, care i-a 
decernat o medalie de aur 
și l-a ales pe autor printre 
membrii ei. Ultima lui cer
cetare. „Recuperarea rini
chiului la operațiile de can
cer", apreciată, de aseme
nea. de cercurile științifice 
medicale de peste hotare, 
încă nu găsește, la noi, edi

tori. „Din păcate — ne spu
ne conf. univ. L- Solomon — 
acestea nu sînt singurele 
exemple. Ele, insă, pun în 
lumină o optică mai mult 
decît dăunătoare. Reacțiile 
negative de felul celor re
latate mai sus se produc 
atunci cînd elevul vede mai 
departe decît maestrul său. 
Și astfel de reacții sînt cele 
mai periculoase piedici in 
calea progresului științific".

CUMULUL
A DISPĂRUT, DAR._

Pe aceeași linie, acuzînd 
aceleași racile ale feudei 
științifice, se situează și po
ziția unor persoane de a nu 
ceda „nici un petic de la
borator cucerit", adică de a 
nu părăsi posturile-cheie, pe 
care le dețin în viața știin
țifică. „Or, conform decre
tului privind desființarea 
cumulului — ne spune dr. 
Glodeanu de la Institutul de 
fizică — oamenii de știință 
care dețin două, trei, patru 
sau cinci funcții au obliga
ția de a opta pentru o func
ție sau alta. Intr-o seamă 
de cazuri. însă, această obli
gație nu se respectă. S-a 
găsit chiar o formulă — 
subtilă și acoperitoare — de 
a se trece peste decret, ac- 
ceptîndu-1 numai în aparen
ță Mai precis, conform le
gii, cei în cauză au optat 
pentru o funcție, dar o de
țin și pe a doua, pe a treia, 
pe a patra. O dețin, e drept, 
„onorific", fără retribuție ; 
dar în felul acesta rămin 
mai departe ocupate posturi 
care, teoretic, s-au eliberat 
în urma decretului, iar tine
rii oameni de știință nu pot 
fi promovați".

Este lansată, uneori, ideea 
că tinerii nu ar putea re
zista sarcinilor complexe 
puse în fața științei prin 
dezvoltarea impetuoasă a 
economiei noastre socialiste 
și că, deci, e mai bine și 
mai util să se „sacrifice" cei 
cu mai multă experiență, 
muncind, pentru o singură 
leafă, „cît patru"... Nu e ne
voie. oredem, să argumen
tăm neadevărul unei astfel 
de teorii- Faptele. în tota
litatea lor zdrobitoare, o pot 
face oricînd mai bine ca noi. 
Pe plan internațional, media 
de vîrstă a laureaților pre
miilor Nobel, de pildă, a 
fost în COhtinuă scădere în 
ultimii ani ) pentru fizică 
ea este azi în jurul a 30—35 
de ani. Dar cîte exemple 
grăitoare n-am putea cita 
din însăși viața noastră 
științifică, vorbind, de pil
dă. despre acad. M. Nico- 
lescu, care a devenit profe
sor universitar la numai 25 
de ani, despre M.V. Popov, 
autorul „criteriului Popov" 
în domeniul sistemelor ne
lineare din automatică, 
ș.a.m.d.

Este cazul, deci, să se tra
gă concluziile necesare în 
privința cumulului. „Cei care 
mai ocupă încă anumite 
posturi, chiar fără leafă — 
e de părere dr. I. Momeo 
de la I.C.P.U.E. - o fac 
tocmai pentru că ele oferă 
încă foarte multe avantaje : 
laboratoare pentru experi
ențe, posibilitatea Impunerii 
unui punct de vedere per
sonal, plecări în străinătate, 
subalterni care să le scrie 
cărți pe care ei să le sem- 
neze"._ Dar asupra acestor 
probleme vom mai reveni

ATLANTIDA = CRETA?
O lucrare recentă a elenistu

lui englez J. V. Luce *)  readuce 
în discuție ipoteza potrivit că
reia insula descrisă de Platon 
trebuie căutată nu în Oceanul 
Atlantic, ci în Marea Medite- 
rană, fiind, de fapt, Creta. 
Cum dialogurile platoniciene 
Timaios și Kritias se află la 
loc de cinste în Muzeul nos
tru Imaginar, l-am provocat 
pe ing. Aurel Dîmboiu, auto
rul cărții Pe urmele atlanți- 
lor la o discuție despre a- 
ceastă ipoteză.

— Acum cincisprezece ani, 
aveam de gînd să scriu un ro
man despre Atlantida și am 
răscolit, în acest scop, biblio
tecile publice din Capitală, 
îmi îngădui, deci, să afirm 
că a doua parte a titlului lu
crării lui J. V. Luce — „O 
legendă veche într-o lumină 
nouă" — exprimă mai curînd 
o aspirație, decît o realitate.

— Intr-adevăr, ipoteza cre-

CERCETĂRI ROMÂNEȘTI

Ing. Mază Aurelia, cercetător tehnologic
Foto: ILIE ȘERBĂNESCU,

Caracteristica principală a activității des
fășurată la Institutul de cercetări ehimico- 
farmaceutice o constituie efortul de a asi
gura continuu arsenalului terapeutio noi 
medicamente realizate în baza unor studii 
proprii, originale, in «are eriteriul econo
miei se află pe unul din planurile prinoipale. 
Despre rezultatele acestei orientări, consec
vent, continuată de peste ÎS ani, vorbesc 
elocvent oele 122 de brevete, dintre care 14 
înregistrate In străinătate. Ctt privește anul 
in curs, deja au trecut spre retortele fabri
cilor de medicamente 32 de brevete.

„Pentru ca să putem ține pasul eu ritmul 
dezvoltării gamei de medicamente pe plan 
mondial, a fost nevoie să ne organizăm In 
așa fel aotivltatea. Incit ea să oorespundă 
cerințelor actuale, atât de eomplexe — ne 
declară ing. A. Bernstein, șeful serviciului 
tehnio. Mai întîi, prin Ministerul Sănătății, 
am prospectat piața de medicamente șl am 
selecționat aoele eșantioane eare ne Intere
sau în mod deosebit. S-a realizat astfel o 
organizare optimizată a documentării, mai 

« ales în ceea ee privește tehnologiile moderne. 
Avtnd la bază o astfel de informare detali
ată pentru fiecare medicament prospectat 
— am tnGeput cercetările eu scopul de a găsi 
aeele soluții originale eare ne-ar permite să 
înlocuim materiile prime scumpe, procurate

din import, cu materii prime aflate la tnde- 
mlnă pe piața românească".

Ba baza succeselor obținute au mal stat o 
serie de factori. Tn primul rînd, formarea 
unor colective mixte, puternice. în cadrul 
cărora îndrăzneala tinerilor a fost conju
gată judioios cu experiența eelor mai vîrst- 
nici. S-au realizat, astfel, colective capabile 
să abordeze cele mai grele și complicate 
teme. In plus, tn atenția conducerii institu
tului a stat specializarea continuă a cerce
tătorilor, eeea ce a făcut ca munca în labora
toare să se ridice la un nivel științific tot mai 
înalt. S-a oreat de asemenea, o bază de 
experimentări proprii, extrem de prețioasă 
tn obținerea șl precizarea celor mai adecvați 
indici tehnici prevăzuțl tn farmacopeele 
străine. Și rezultatele nu s-au lăsat aș
teptate.

Merită consemnată, de asemenea mlcro- 
producția industrială a Institutului, faptul 
că cercetarea științifică de aici produce ea 
însăși, tn cadrul „piloților*  de mie tonaj de 
care dispune, o anume «antitate de medica
mente, realizată pentru a umple golul care 
există între realizarea cercetării și intrarea 
ei în producția de serie. „Printr-o asemenea 
fază, ne spune ing. Constantin Strbu. direc
torul Institutului, au trecut foarte multe 
medicamente care, la ora actuală, se află 
în sfera Industrială. De pildă, 
care este un medicament de o
valoare tn tratamentul cancerului, a fost 
produs mai întîi aici. © situație asemănă
toare a avut Glrostanul, un alt dtostatio, 
oît șl propranolul — medicament eardio- 
vasoular".

In momentul de față, piloților de mic 
tonaj, de pe lîngă institut sînt gata să 11 se 
alăture „piloțli universali" de la Uzina de 
medicamente București, eu care de altfel, 
cercetarea se află într-un dialog continuu 
șl fructuos. Acești piloți vor permite indus
triei să dispună de o flexibilitate mult mal 
mare tn eeea ee privește asimilarea unor 
noi tehnologii, al căror număr este extrem 
de ridicat chiar șl numai la un singur medi
cament.

Și o ultimă noutate : prin temele abordate 
la cererea industriei. Institutul va' realiza 
beneficii Insumînd peste 8 milioane lei pînă 
la sftrșitul anului.

I. P. V.

tariă a fost avansată de Balch, 
în 1921, și relansată puternic 
de Bradenstein, în 1951.

— L-aș aminti și pe Gala- 
nopouios, cu studiile sale din 
1960, citate de Jirov în Atlan
tida.

— Am putea adăuga și alte 
nume, dar nu știu dacă merită 
osteneala. Așa cum am arătat 
în Pe urmele atlanților, ipo
teza nu rezistă la o confrun
tare atentă cu textele lui Pla
ton.

— Dacă aș spune că sînt de 
acord, discuția noastră s-ar 
încheia aici. Se invocă însă 
argumente care. se cer spul
berate pe cîmpul de luptă. 
Vă propun, deci, să mi le în
sușesc temporar.

— Sînt gata să vă combat.
— Voi începe, totuși, prin 

a cita un „neutru", savantul 
german Friederich Matz, care 
scrie în lucrarea sa Creta, Mi- 
cene, Troia, tradusă de curînd 
în românește : „Lumea creto- 
miceniană zace... învăluită de 
un semiîntuneric ciudat. Pri
vită din perspectiva preisto
riei, ea este mai bogată în 
forme, mai agitată și mai co
lorată decît oricare grup de 
fenomene care poartă ac&et 
nume. Privită din perspectiva 
istoriei, ea rămîne mută la o 
sumedenie de întrebări care 
mi se par fundamentale".

— Nu am nimic de obiectat, 
atîta vreme cît răspunsul la 
„întrebările fundamentale" nu 
este : Atlantida.

— Să vă ofer, atunci, ma
terial pentru obiecții. Se știe 
că între Egipt și Creta au 
existat legături constante...

— Tocmai de aceea, e cu 
neputință ca preoții egipteni 
să fi confundat^ în discuția lor 
cu Platon, o insulă cunoscută, 
cu un continent cuasilegen- 
dar. O insulă care se afla, în 
definitiv, destul de aproape:

700 de kilometri nord-vest de 
Alexandria.

— 700 de kilometri, multi
plicați-de curgerea timpului și 
de imaginația lui Platon, se 
transformă într-o distanță a- 
preciabilă, mai ales — spune 
J. V. Luce — pentru vechil 
egipteni, care n-au avut nici
odată o flotă maritimă proprie 
de oarecare importanță. Dar 
să mergem mai departe. Citez 
din Timaios: „(din Atlantida) 
se deschidea navigatorilor ac
cesul spre alte insule, iar de la 
acele insule spre întreg conti
nentul opus, cu care era măr
ginită acea adevărată mare".

— După expediția lui Co- 
lumb, spaniolul Gomara a avut 
cel dintîi ideea fericită de a 
identifica insulele drept An- 
tilele, și „continentul opus" 
drept America.

— Aceasta e interpretarea 
clasică. Dar Creta se află și 
ea între insulele din Marea 
Egee, de unde se ajunge în 
Grecia, deci în Europa, deci 
în „continentul opus" Afri
cii !...

— Ingenios, dar în totală 
contradicție cu textele plato
niciene. Chiar nesocotind pro
blema distanței, să nu uităm 
că „Această insulă era mai 
mare decît Libia și Asia la 
un loc...“ Pentru cei vechi, 
Libia însemna Africa de nord- 
vest, iar Asia — Asia Mică. Or 
Creta...

— Poate că textul se referă 
la mărimea imperiului atlant.

— Cum se explică, atunci 
precizările ulterioare privind 
acest imperiu : puterea regi
lor atlanți se întindea „asupra 
multor altor insule și asupra 
unor părți ale continentului"?

— Exact situația Cretei, cu 
coloniile sale din Rhodos, 
Thera, Cythera, Keos, Milet I...

— Faceți din nou abstracție 
de dimensiunile insulei însăși. 
De altfel, și aceasta mi se pare 
un contraargument hotărîtor,

Creta nu „a dispărut, scufun- 
dîndu-se în mare", ci se află 
și acum acolo unde se afla pe 
vrema lui Platon.

— Unii atlantologl susțin că 
„scufundarea" ar fi o alego
rie a decadenței, a ieșirii din 
avanscena istoriei.

— în Timaios se vorbește 
foarte concret despre „îngro
zitoare cutremure de pămînt 
și potopuri", în Kritias despre 
„prăbușirea ei (a Atlantide!) 
în urma cutremurelor de pă
mînt".

— Poate că e o referire la 
distrugerea parțială a Therei, 
în urma catastrofei vulcanice 
din 1500—1450 î.e.n. Creta în
săși a avut atunci enorm de 
suferit : cutremure, valuri gi
gantice, ploi de cenușă, epi
demii, foamete etc. '

— Deci, iarăși teza alegoriei, 
de vreme ce Thera nu e Creta, 
iar aceasta, repet, nu a dis
părut „într-o singură zi și o 
noapte de urgie" și nu se află 
dincolo de Coloanele lui Her
cule.

— Observ că raportați totul 
la textele platoniciene.

— E firesc, de vreme ce sînt 
singurele care au apărut în 
mod independent, fără să se 
sprijine pe un text anterior 
cunoscut de noi. Este și acesta 
un motiv pentru care sînt con
vins că Atlantida sau a existat 
acolo unde o situează Platon, 
sau nu a existat deloc. Cu 
alte cuvinte, încercările de a 
boteza cu numele Atlantide! 
alte civilizații, situate în alte 
regiuni ale globului și dispă
rute, eventual, tot în urma 
unui cataclism, nu au nici un 
temei.

— Renunțînd la postura de 
oponent din oficiu, mă gîn- 
desc că dacă imperiul cretano- 
minoic ar fi avut amploarea 
celui atlant, textele egiptene 
l-ar fi pomenit ca atare. Ceea 
ce nu înseamnă că în Creta nu 
a putut exista o civilizație an
terioară celei minoice și chiar

superioară el, dispăruți 
urma unui cataclism.

— Fără îndoială, Homei 
bește despre „insula < 
nouăzeci de orașe". Or, a 
logii au descoperit, pînă a 
doar cîteva așezări de 
porții notabile.

— Mă întreb dacă unul 
tre cele mai de preț exp 
ale Muzeului Imaginar, <3 
de la Phaistos, nu cons' 
un vestigiu al acestei c 
zatii ipotetice. Fried 
Matz, constatând că idei 
mele imprimate pe dis 
spirală, nu au nici o leg 
cu scrierea minoică, concl 
„Dacă ne gîndim că inv 
tiparului este strins legai 
formula literelor motr.le, 
cui ne apare ca o fk.«<ic 
cu totul ieșită din comun"

— Să nădăjduim că c 
frarea scrierii cretano-mi 
numită liniara A ne va ft 
elementele necesare 
dării t acestei 'probleme, 
atunci, nu putem opera 

' cu ipoteză, mai mult sac 
puțin hazardate.' în defi 
discul de la Phaistos nu 
buie să fie neapărat de 
gine cretană. Personaje! 
prezentate poartă pe cap 
perăminte specifice așa-i 
telpr „popoare ale rr 
care, după 400 de ani i 
perioada corespunzătoare 
tului în care a fost găsii 
cui, aveau să atace Eg 
venind dinspre apus, dir 
lantlc....

— Așadar, din nou A 
tida, sau, mai exact, răi 
tele ei. Cercul s-a îflehi 
propun deci să sfîrșim 'd 
ția rlbastră nu cu o impos 
concluzie, ci cu o întrt 
demnă de a fi înscris: 
frontonul Muzeului Imagi 
„Cine ar. îndrăzni să afirn 
arheologii nu vor mai 
gropa de acum înainte 
civilizații, despre care i 
auzit vorbindu-se niciod;

•) The end of Atlantis, 
light on an'old legend, Lo 
Thames and Hudson.

• *)  C. W, Ceram — 
morminte, cărturari*  — 
Științifică, 1968.

endoxanul, 
deosebită ANTENE

2368941 062 ÎNMULȚIT CU 
8671 240 510 269

încercați să efectuați a- 
ceastă înmulțire ou creionul, 
verificînd durata operației î 
în medie, ea se apreciază că 
ea este de 9 minute. Un calos- 
lator electronlo modern poa
te efeotua într-o secundă 
4000 de înmulțiri asemănă
toare.., Capacitatea lui de 
lucru într-un minut e egală 
cu cea — ipotetică, desigur 
— a unui matematician în 
4000 de ani. De fapt, terme
nul „Galoulator" a devenit 
Impropriu întrucît compu
terele sînt astăzi mult mal 
mult decît niște simple ma

șini aritmetice. Un exemplu 
pentru utilizarea lor ca ma
șini logice îl constituie 
„funcționarul juridlo-elec- 
tronio" : memoria lui conți
ne peste un milion de arti
cole de cod civil și penal, 
sentințe, concluzii ale jude
cătorilor și alte informații de 
specialitate. Atunci cînd es
te solicitat, el își „răscoleș
te memoria" cu o viteză de 
120 000 de informații pe mi
nut. alegînd dintre acestea 
pe cele deosebit de revela
toare și de utile avocaților 
sau magistraților în vederea 
pregătirii unui caz anumit. 
Răspunsurile apar tipărite 
pe o hîrtie cu dimensiuni o- 
bișnuite. au o viteză de 920 
de rînduri pe minut Un ast
fel de funcționar se află 
în serviciu într-o instituție 
de cercetări juridice din 
New York. în statul towa 
oricare membru al Congre

sului poate obține în cîteva 
minute tot materialul juridic 
de care are nevoie în acti
vitatea sa î un calculator e- 
lectronlo consultă cele 8 mi
lioane de cuvinte ale legilor 
acestui stat și cele 30 de pa
gini ale constituției tipă
rind apoi răspunsul cu vi
teza de 2000 semne pe minut

METODE MODERNE 
DE TURNARE

Printr-o întâmplare. cu 
mulți ani în urmă, s-a des- 
ooperit într-un subsol ceea 
ce va deveni, în zilele noas
tre, unul din cele mai avan
sate procedeee de turnare ! 
procedeu] Croning. El pre
supune confecționarea for
melor dintr-un nisip pelicu- 
lizat ou conținut de 3—4 la 
sută novolac. care prin în
călzire se întărește asigu- 
rînd tn acest fel o duritate

foarte bună a amestecului din 
care e alcătuit modelul. W- 
teva dintre avantajele aces
tui procedeu : o calitate foar
te bună a pieselor turnate, un 
adaos mia de prelucrare 
(1.5—2 mm), ceea ce duce la 
economii de manoperă și 
scule, productivitate mări
tă, scăderea numărului de 
rebuturi, dezbaterea și cu
rățirea foarte ușoară.

Un alt procedeu modern de 
turnare constă în crearea 
unei forțe centrifuge ce îm
pinge metalul topit spre ex
terior. asigurînd în acest fel 
umplerea omogenă a formei 
respective. Folosit cu suc
ces la turnarea cămășilor ci
lindrilor de la motoare, el 
permite reducerea număru
lui de rebuturi de la 60 la 
sută la 20 la sută. De aseme
nea, s-a micșorat adaosul de 
prelucrare pe rază.



Comunicare și accesibilitate Ancheta 
noastră:

PUBLKUL-

opera literară

Valorificarea și

contemporan
CIOCULESCU

Prin cultivarea deliberată a obscu*

prețioase,

investigații de teren"

tinde spre bagateli-

rității și a unei stilistici

incomprehensivi ori, 
și simplu, ignoranți, 

ermetismul cel ve-

„Creația literar artistică — se 
subliniază în Documentele Con
gresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român — găsește as
tăzi mai mult decît oricînd, în 
realitatea dinamică, în continuă 
transformare și înnoire a vieții 
noastre socialiste, un inepuizabil 
teren de investigații, un izvor ne
secat de rodnică inspirație. Intro
ducerea în artă și literatură a a- 
cestui univers omenesc inedit pe 
oare-l oferă socialismul, proble
mele fundamentale ale existenței 
omului in noua societate, consti
tuie o condiție hotărîtoare a va-

lorii fi trăiniciei artei noastre. 
Îndepărtarea de viată, încercarea 
de a o ignora, duc pînă la urmă, 
inevitabil, la înstrăinarea artei de 
nobila sa menire, îi răpesc pu
terea de penetrație în conștiința 
maselor".

In virtutea acestor aprecieri de 
nobilă meditație asupra destine
lor literaturii românești contem
porane, am solicitat cîteva opinii 
asupra penetrației creației îr 
conștiința publicului, asupra rela
ției creație-cititor. Unul din as
pectele acestei relații este acela 
al comunicării și accesibilității o- 
perei beletristice.

• Dr. PAVEL C1MPEANU
Oficiul de studii și sondaje al Radioteleviziunii

Cele șase întrebări puse de 
„Scînteia tineretului" Se materia
lizează, de fapt, în nu mai puțin 
de 17 semne de interogație. Cla
viatura tematică devine astfel 
foarte amplă. Pentru a evita deci 
un răspuns fluviu și pentru a mă 
limita numai la probleme care nu 
îmi sînt cu totul nefamiliare, îmi 
voi lua libertatea de a încerca 
să schițez un răspuns numai la 
3 din semnele de interogație sus 
amintite.

verificarea premise-
« f

lor teoretice prin

„Cercetări 
științifice in 

condifii ascetice ?"

II

MARELE 
CUNOSCUT 

NECUNOSCUT
, ’a.iȘa , - ’**;

de ȘERBAN
Se vorbește încă, — și, fapt 

îmbucurător, din ce în ce mai 
rar la noi — despre inaderen
ța generațiilor spirituale, ig- 
norîndu-se factorul dialectic — 
evoluția iminentă pe toate 
planurile și, implicit, în ace
la al capacității de receptare, 
diferit de la o epocă la alta, 
de la un individ la altul. Nu 
în sensul teoriei eronate care 
i-a inspirat lui E. Lovinescu 
unul dintre volumele Istoriei 
sale literare contemporane și 
anume „Mutația valorilor es
tetice", întrucît nu valorile, ci 
gusturile se schimbă, — dar 
în accepțiunea că apariția a- 
proape curentă a operelor de 
însemnătate excepțională în
deamnă la „noi" evaluări ju
dicioase, prin operații succesi
ve de integrare (afirmare), de 
unde și o .restructurare" — 
fie și imperceptibilă — a ta
belului de valori.

O expresie la modă, cuce
rită și impusă încă de pe vre
mea faimoasei dispute, mai 
întîi în Franța în prima ju
mătate a secolului ai XIX-lea, 
este aceea de scriitor modern. 
Astăzi, însă, expresia și-a 
lărgit, inexpRcabil de mult,

sfera de semnificații, ta- 
cît ' _ ’ „
zare, conceptul de modern 
devenind o etichetă. în fond, 
numai cine nu e personal în 
ceea ce spune și în felul cum 
spune, nu poate fi socotit ast
fel. A fi poet modern, de pil
dă. nu înseamnă numai a scrie 
sub înrîurirea unei tehnici 
lingvistice anume, cultivînd un 
limbaj ermetic, încifrat, ci a 
poședa forța de a fi acordat 
la peisajul contemporan com
plex-social. politic, ideologic.

Esteții subțiri — între ei 
și unii creatori — acreditează 
opinia că poetul trebuie să fie 
îndepărtat de realitate, de 
circumstanțial, deoarece ma
teria inspirației ar exista, ex
clusiv, în ceea ce cu un eufe
mism numesc ei — eul pro
fund Datoria criticii — pe 
care, personal, nu o consider 
un gen literar, ci o discipli
nă mai severă, cu atribuția de 
a găsi justețea și proprietatea 
ideilor — este de a diagnosti
ca structura șcriitorijlui și a-1 
determina — în măsura în care 
o poate face — să nu- se abată 
în alte direcții, decît cea pro
prie...

1# $ <

prin absența mesajului, creația se
condamnă, de la sine, la devitalizare

pentru a te apropia de de DUMITRU MICU

substanța unei creații de valoare
e

o gîndire originală
de MATEI CĂLINESCU

Orice operă este creată 
spre a transmite 
nui public. în

Ceea ce înțelegem prin acce
sibilitate, de obicei e o falsă 
accesibilitate. în acest 
s-a subliniat cu drept 

; yînt:—-
-rtnO, rrr t

sens 
cu- 

-C- Găliiir-seu a făcu- 
Ewiiieșcu eâtr utf'1 

po.et . dificil că ș,- Ion Barbu, 
ii ȘPrfilftfe un exemplu extrem. 
”,e"''Gîtfd Ob's-jrijtoi- devine ce

lebru opera lui produce o fal
să, din ce în ce mai falsă, im
presie de accesibilitate. Co
municarea pe plan literar nu 
se realizează de Ia sine și cel 
care vrea să înțeleagă cu ade
vărat sensul unei opere, tre
buie să-și asume dificultatea 
unei demistificări radicale. Să 
contribuie, cu alte cuante. la 
curățirea operei de toate de-

pozitele de banalitate, de con
formism, care tind să-i dea 
„primului venit"' senzația că 
accesul spre această operă e 
facil. f

. /Trebuie 1^4 . .pentrii a., te a- 
propia de substanța unei crea
ții de paloare — o gîndire o- 
riginală (originalitate care 
poate părea adeseori scanda
loasă. deși e de o infinită mo
destie). Altfel, opera rămîne 
închisă, nu într-o tăcere greu 
de străpuns ci în carapacea 
clișeelor pe care, uneori 
școala, apoi chiar și o bună 
parte din critica literară — se 
străduiesc (uneori cu eforturi 
de o bună credință dezarman
tă) s-o închege în iurul ei.

Ceva 
absența 

mes’ăj uliii creația devine un 
nonsens. A crea fără a co
munica e, incontestabil, o con
tradicție de fond. A comunica 
înseamnă a rosti ceva inedit. 
Un poem care nu face decît 
să repete în versuri — ritma
te, albe sau libere — idei co
mune, simțăminte generale 
(arhetip), s-ar priva, implicit, 
de posibilitatea comunicării, 
întrucît sensibilitatea noastră

(Urmare din pag. I)

u-
rămîne opacă în fata banalului 
și a locului comun. Dar, din- 
tr-o pretinsă teamă de banali
tate, unii încifrează mesajul, 
intenționează să devină erme
tici, sfîrșind prin a fi impene
trabili pentru cel căruia i se a- 
dresează. Comunicarea e im
posibilă de realizat și în acest 
caz creatorii sînt anatemizați 
de către cititori, care la rîh- 
dul lor sînt calificați drept de-

OBSESIA MODELELOR
(Urmâre din pag. I)

ar-al unor refaceri de tip 
heologic. Opera unui clasic, 
un mare model, nu numai că 
nu se poate și nici nu trebuie 
să fie refăcută, un mare 
model se cere întotdeauna 
continuat în chip creator. 
De Ia actul învățării la ac
tul creației trecerea- este di
ficil sesizabilă, 
final stă nu in 
învățătură, ci 
celor mai bune tradiții de 
artă și literatură pentru re
alizarea continuității crea
toare.

Iată, ne gîndim la marile 
modele : Eminescu, care a 
creat în geniala umbră a sa 
urinași demni pînă in zilele 
noastre și toți atîția epigoni.

Epigonii săi, care l-au a- 
dorat sau, dimpotrivă, scriau 
dind o aparentă iluzie că 
scriu întocmai ca maestrul. 
Actul de maturitate al artei 
lor însă nu s-a produs nici
odată, iar despărțirea de 
model — de asemenea. Ei 
au rămas epigonii unui mare 
artist, amintiți numai în le
gătură cu el, așa cum este a- 
mintită existența peștilor- 
piloți numai în legătură cu 
marele pește pe care-1 aduc 
in neantul oceanului.

Cită fascinație are, 
colul nostru, nimbul 
citor al unui artist ? 
tinără, și mai ales 
cenții, proclamă în 
zi noi idoli pe care-i adoră 
tmprumutindu-le telul de a 
se purta, fizionomia, acel 
tainic și intim fel care-i face

Insă scopul 
blocarea în 
in folosirea

în se- 
strălu- 
Lumea 
adoles- 
fiecare

să se deosebească de cei
lalți. Este abordat, mai întîi 
de toate, cel mai accesibil 
„model" : vedeta de cinema, 
sint adorați și cîntăreții de 
muzică ușoară, ceva aparent, 
Ia îndemîna 
că in destinul 
intervenit 
rea, alteori 
prea aude 
ca idolul 
un mare om de știință, un 
descoperitor. Accesibilitatea 
față de model, gradul sporit 
de popularitate pe care-1 a- 
duce modelul, viteza fantas
tică a succesului, precocita
tea — iată atributele sedu
cătoare ale celor mai acce
sibile dintre modele.

Dar se mai întimplă pe 
parcurs, o elucidare tot atît 
de grabnică a modelului, o 
elucidare pină Ia zero. A- 
ceste vedete de o lună, de 
un sezon, de un an sînt ca 
momelile cauciucate pentru 
inllăminziții pești.

Modelul nostru existențial 
nu se găsește prea mult în 
afara noastră. O aparentă — 
cum spuneam — continuitate 
în transformarea unui ca
racter tip duce la ruperea 
de modei și Ia crearea unei 
personalități distincte. Nici
odată un autentic caracter 
nu va apărea din nimic. EI 
își va găsi în sine o anume 
tradiție față de care se va 
recunoaște mereu, rămînind 
ca portretul lui Dorian Gray, 
sensibilizat cum pelicula fo
tografică, la toate slăbiciu
nile sau măririle caracteru
lui, în viață

oricui, pentru 
acestora a 

uneori intimpia- ' 
norocul. Nu se 

decît foarte rar, 
existenței să fie

în toate zonele artei, ca și, 
în general, în toate domeniile 
existenței noastre sociale, crite
riile limpezi de apreciere, bizui
te pe o cercetare teoretică a- 
profundațâ, reprezintă singurul 
element capabil să indice ce 
este realmente valoros și ce este, 
dimpotrivă, caduc din’ drumul 
parcurs pînă în momentul de 
față, și să discearnă, pe această 
bază, căile cele mai profitabile 
alo evoluției viitoare. O cultură 
nu se poate lipsi de asemenea 
instrumente, în absența cărora 
se autocor.damnă la efemeritate 
și la bonfuzie De aceea, evolu
ția teatrologiei românești este 
un obiect a cărui însemnătate 
depășește chestiunea interesului 
specialiștilor — ori chiar pe al 
publicului — și se înscrie în a- 
ria mult mai largă a destinului 
culturii noastre contemporane.

EFORTUL DE 
SUPRAVIEȚUIRE AL 

UNEI ARTE EFEMERE
Critica rămîne însă inope

rantă în timp, atîta vreme cît 
condiția sa de durabilitate, li
mitată ia viața efemeră a filei 
de cotidian sau de hebdomadar 
(și la optica specifică pe care 
condiția jurnalistică o impune), 
nu o depășește pe aceea a spec
tacolului însuși. Concluzia ? E 
nevoie de cărți. Montările lui 
Brecht și Gordon Craig au tre
cut de mult în amintire, dar 
Kleines Organon și De l’art du 
Theatre le conservă concepțiile 
și detaliile cu o forță uimitoa
re. Teatrul tinerilor furioși șl 
teatrul absurdului au devenit, 
la rîndul lor, fenomene istorice, 
dar cărțile Iul Kenneth Tynan 
sau Martin Esslin le păstrează 
intacte ca posibilitate de refe
rii ă.

„Avînd, față de alte arte, 
avantajul contactului public 
optim, intens, prin oameni ae- 
vea, acționînd direct, spectaco-

Iată un adevărat 
..suveran" într-un imperiu fără mar
gini. Se vede bine - ni»î — că alege. 
Dacă-i vo.n găsi, ne 
va spune el însuși ce a ales și de ce. 
Dar "acă nu — e u- 
nul dir. rțjloera ! — ce putem spune 
despre el șl, mai a- lgs, cu ce drept șl 
cu ce mijloace ? De
ocamdată. o fotogra
fie frumoasă însă 
nu mai mult decît

pășiți, 
pur 
Dacă 
ritabil, în accepția sa de lim
baj metaforic — inerent poe
ziei, în sensul că poezia impli
că simboluri, ecouri ale unor 
stări sufletești ce n-au devenit, 
încă, bunuri de largă circula
ție, ermetismul voit, alambica- 
rea expresiei în construirea 
de fraze prețioase și pretenți
oase, cultivarea deliberată a 
obscurității, nu-și justifică ar
tisticește prezența.

Receptarea lirismului pre
supune, într-un fel anume, în 
prealabil, o inițiere. Din pă
cate nu se constatți la poeții 
tineri de azi o intensă preo
cupare de a iniția pe cititor în 
tainele limbajului, ci mai de
grabă dimpotrivă, de a-i în
chide porțile spre acesta, prin 
utilizarea unei poetici difici
le, silnice, a cărei înțelegere 
solicită eforturi ce nu sînt, 
nici pe departe, răsplătite de 
fructul cules după străbaterea 
cripticelor texte.

ANCHETA REALIZATA DE B. INOCENȚII)

■"1

Aș dori să salut ideea conținută 
în această întrebare, de clasifi
care a publicului artistic în pu- 
blicuri artistice (fără a saluta însă 
și criteriul propus). Nu numai 
gradul de asimilare a valorii artis
tice, dar însuși contactul dintre 
obiectul de artă și publicul său 
presupune existența anterioară la 
acest public a unei capacități de 
receptivitate artistică p6 care în 
genere o numim gust. în țară la 
noi s-au elaborat o serie de stu
dii consacrate problematicii gus
tului artistic în condițiile con
strucției socialiste. Cu riscul de 
a contrazice unele afirmații 
conținute într-un articol publi
cat recent în ziar, consider că 
este necesar să subliniez rolul 
pe care l-a avut Institutul de fi
lozofie în inițierea unor astfel 
de cercetări. Aș releva, în 
această privință, lucrări monogra
fice și studii ale lui M. Breazu, 
I. Pascadi, Gr. Smeu și alții. Cred 
că meritul cel mai general ce se 
poate atribui acestor studii este 
acela de a fi contribuit la trasa
rea unui cadru teoretic fără de 
care investigațiile concrete privi
toare la raportul dintre creația 
și consumul de artă n-ar putea 
depăși plafonul unui empirism 
elemgntar. Neajunsul lor princi
pal, cred eu, este de a nu fi sti
mulat cu mai tnultă hotărîre va
lorificarea — și chiar verificarea 
— acestor premise teoretice prin 
investigații de teren. Gustul es
tetic, idealul estetic, publicul de 
artă rămîn teme tratate într-o 
viziune prea abstractă. în ce mă 
privește, sînt convins că o direc
ție principală de orientare a cer
cetării noastre estetice s-ar cu
veni să o reprezinte astăzi abor
darea concretă și diferențiată a 
problemelor publicului. Iată de 
ce conceptul „public de artă" mi 
se pare insuficient de precis și 
deci de fertil pentru cerințele ac
tuale. Sculptura este o artă — re
zultă oare că oricine trece, de 
exemplu, prin fața statuilor de 
la Mamaia se include de la .sine 
în ceea ce numim public artis
tic ? Investigația fecundă necesi
tă, după mine, specializarea cer
cetătorilor pe ramuri și tratarea 
diferențiată a publicurilor : de 
literatură, de muzică, de teatru, 
de film etc.

Cercetări științifice asupra „pu
blicului de artă" sau a vreunuia 
dintre publicurile Citate mai îna
inte, s-au făcut și se fac în gene
re, după știrea mea, mai mult e- 
pisodic și în condiții pe care 
mi-ar fi greu să le numesc altfel 
decît ascetice. Da, cred că „mî- 
nuitorii instrumentelor și metode
lor științifice" (cum se spune în 
întrebarea nr. 2) ar putea detecta 
tendințe ale unuia sau altuia 
dintre publicurile artistice, utile 
creatorilor din ramurile respecti
ve. Dar înainte de a „mînui in
strumentele" este strict necesar 
ca ele să existe. în ce mă privește 
încerc să fac o cercetare de trei 
ani cu o clasă a unei școli de 
strungari Tema . dinamica gus
tului artistic și factorii care o de
termină. Dar, ce for sau ce insti
tuție sprijină efectiv asemenea 
cercetări ? Căci ele presupun : 
timp, oameni competenți,' hîrtie, 
instrumente de multiplicare, mag
netofon, benzi, bilete la spectaco
le și concerte, local pentru Teste, 
mașini 
unul 
mente 
cuit 
povețe 
că D.D.F, Direcția Editurilor și 
Direcția teatrelor din C.S.C.A., 
Galeriile de artă, consiliile popu
lare județene și municipale, ar 
putea să pună asemenea, mijloa
ce la ' dispoziția cercetătorilor. 
Altminteri ultimul semn de inte
rogație al acestei întrebări : „Ce 
spun rezultatele cercetărilor ști
ințifice în acest domeniu ?“ riscă 
să răsune în pustiu — sau ca să 
mă exprim în jargon sociologic : 
să provoace o frecvență ridicată 

de non-răspunsuri.

de calcul etc. —- și nici 
dintre aceste 

nu poate fi 
prin bunăvoință, 
sau prin abnegație. Cred

IV

că o nouă (pe atunci) emisiur 
de versuri „Studioul de poezie 
deținea cea mai mare notorietal 
— mai mate decît „Estrada noi 
turnă", emisiune de muzică ușoi 
ră : procentajul celor care o ci 
nosc pe prima era cu 66,5%, p 
a doua 59,5%. Dar statistica n 
ne spune numai că există un ir 
teres evident pentru poezia d< 
clamată — ci și încă ceva. Dir 
tre cele șase emisiuni urmărit, 
„Studioul de poezie" realiza u 
dublu record : cea mai mare pre 
porție de aprecieri pozitiv 
(53,7%) și, totodată, cea mi 
mare proporție de aprecieri nt 
gative (12,8%). Există, deci pre 
babil :

— o inegalitate calitativă îr 
tre diferite emisiuni de versur 
sau chiar înăuntrul uneia și act 
leiași emisiuni;

— o Varietate a preferințele 
poetice în rîndul publicului d 
poezie care merge uneori pînă 1 
opoziție.

Ce segmente ale publicului îr 
clină cu precădere într-o direcți 
sau alta r Studioul de poezie s 
bucură de cele mai favorabile s 
precieri din partea a 34,2% dir 
tre femei, dar numai 23,1% dir 
tre bărbați și din partea a 42,7’, 
dintre tinerii de 15—19 ani. I 
schimb persoanele de 30—39 ar 
manifestă cele mai pronunțate ne 
mulțumiri față de această emisi 
une. Iată deci că statistica indic 
grupurile relativ’ omogene d 
gusturi în funcție de diferite ca 
racteristici Sociodemografice < 
deci posibilitatea de a se studi 
în mod diferențiat cerințele spe 
cifice față de poezie ale diverse 
lor categorii de public.

Alt exemplu : un sondaj asupri 
teatrului la televiziune (mai 1969 
„Ce indică — vorba întrebării ■ 
— Statistica ?". Majoritatea celo 
aproape 600 de subiecți ai son 
dajului percep spectacolul di 
teatru televizat mai ales sub as 
peotul conținutului. Interpretare: 

_ pare să-i intereseze mai puțin de 
’*x» v,,'"cît -piesa : se declară satisfăcuț 

. ' de texte 59,1%, i 1 
•'-Ml%.

marcată de_ numai 10,7% dintri 
subiecți. — 
spectacolului și fabulație (care s< 
confundă cu piesa) e încă destu 
de dificilă pentru mulți telespeC 
tutori. Solicitați să indice cari 
este actorul lor preferat subiecți 
sondajului au demonstrat o mari 
diversitate de gusturi în care a- 
par, totuși, cîteva constante ;

— calitățile care stîmesc ad
mirație par a nu fi în primul rine 
cele de natură artistică j.

— aceste calități sînt și ele a- 
preciate în mare măsură dupi 
frecvența cu care un actor sau 
altul apare pe micul ecran — 
deci în apreciere se exprimă tot
odată gradul de familiarizare a 
spectatorului cu actorul și nevoia 
de vedete, atît de puțin studiată 
și luată în considerare în viața 
noastră teatrală.
' *)  Începutul anchetei, în nr. 
6338, din 1 octombrie 1969.

instru- 
înlo- 
prin

„Există o socio-

logie a publicului ?"
încă nu m-am dumirit dacă '«£•*  

xistă o sociologie a publjețțjnt 
dar acceptînd-o ca atare’nu v_
de ce statistica ar ocupa ,pji ahjjt„ 
mit loc în ea. In fluxul cercetării 
sociologice există o fază-care a- 
parține statisticii : prelucrarea da
telor colectate. Ce indică această 
prelucrare — analiza și interpre
tarea ei, aceasta e din npii (Xjăș 
datorire a sociologiei. Dar cu a- 
jutorul statisticii, sociologia ar 
putea spune ceva despre tin pu
blic sau altul. Cîteva exemple, 
culese toate din activitatea Ofi
ciului de Studii și Sopțlaje al 
Radioteleviziunii, printre • ai că
rui cercetători mă număr.

Radioteleviziurtea extinde- Con
siderabil sfera de circulație- a va
lorilor artistice. E deci fifpsC Să 
se urmărească gradul de adeziu
ne a publicului la diferite genuri 
oferite, precum și exigențele lui. 
în această ordirte de idei,-anul 
trecut s-a făcut o anchetă în 
rîndul a peste 1 000 de persoane 
din ambele medii asupra a șase 
emisiuni radiofonice noi. Spre 
surprinderea generală, a reieșit

59,1%, iar de actor 
Contribuția regiei ești

Distincția între art:

i - ZONĂ ALBĂ A CULTURII? (I)
Iul teatral implică și reversul 
mîlinit al caracterului său de 
unicat", ne spune regizorul Mi
hai Dimiu.

în această imposibilitate a 
unui anume spectacol de a se 
dilata peste timp și spațiu, 
scrierea despre el vine să-i 
suplinească unele din neimpli- 
niri.

Cartea de teatru nu înseam
nă enorm numai pentru masele 
de iubitori ai teatrului din a- 
fara lui, ci și pentru cei din 
însuși fenomenul teatral. în 
secolul nostru, în care necesita
tea informațională crește în 
progresie geometrică, vrem să 
știm cit mai mult și cit mai la 
zi despre teatru. Iar toți cei ce 
sîntem sătui de practicile meș
teșugărești, 
nei — vrem să fim 
critică în 
turile autentice 
contemporan.

empirice, ale sce- 
ajutați de 

forarea spre resor- 
ale teatrului

O BARIERA INOPORTUNA: 
REZISTENTA NEGUSTOREASCA 

LA TEORIE

Legată prin fibre intime de 
superbul efort de supraviețuire 
al unei arte efemere, ca și de 
necesitatea de informare a ar
tiștilor, cartea de critică și teo
rie a teatrului oferă, pe planul 
unei întregi mișcări teatrale, 
încă un lucru absolut esențial 
în contextul frămîntărilor ar
tistice de astăzi.
despre acel suport teoretic care 
este unicul factor 
garanteze criterii

Este vorba
în stare să-i 

_ estetice fer
me. Fără asemenea Criterii, im
postura este oricînd capabilă să 
se travestească în inovație, fal
sa valoare poate oricînd, sub 
oblăduirea binevoitoare a gla
surilor partizane, să îmbrace 
masca valorii, sp.rijinindu-se și 
pe durata limitată a vieții spec
tacolului. Polemica în presă a- 
supra unui spectacol sau a al
tuia poate, desigur, limpezi 
unele ape. Dar numai spiritul

real de sinteză, producînd pe 
spații largi idei durabile, este 
în stare să clarifice lucrurile la 
scara unei mișcări teatrale.

Această acțiune de clarificare 
se exercită nu numai — și nu 
atît — pe seama creatorului, 
cit jre a consumatorului de artă. 
Un spectator avizat este de
pozitarul unei culturi teatra
le temeinice, însușită nu nu
mai 
prin 
Abia 
colo 
ționeze niște criterii ferme de 
apreciere, un discernămînt si
gur ; abia de aici spectatorul 
începe să se apropie de teatru 
din unghiul cel mai favorabil.

„Rezistența negustorească ne
fericită față de lucrările de 
teorie, istorie și tehnică a 
artei, socotite pe nedrept ne
rentabile, nevandabile — ne 
spunea în această privință 
criticul Valentin Silvestru — 
este o atitudine care poate adu
ce prejudicii catastrofale unui 
întreg teritoriu cultural. De- 
altminteri, există un aparat, 
sau mai bine spus un cadru, 
pentru înfăptuirile așteptate : 
un Institut de artă teatrală cu 
catedre de istorie șl teorie și o 
Facultate de teatrologie ; un 
Institut de istoria artei al 
Academiei, cu o activitate încă 
prea restrînsă și îngustă în ra
port cu singularitatea sa; un 
Oficiu de documentare teatra
lă ; o secțiune de teatru în 
Editura „Meridiane" ; două pu
blicații cu preocupări teoretice".

prin spectacole, ci și 
lecturi de specialitate, 
de la acest stadiu 
pot începe

în
să fu.nc-

O IMAGINE DEOCAMDATĂ 
IDEALA, CA RĂSPUNS LA 

O NECESITATE REALA

Care este Imaginea quasi- 
ideală a unei biblioteci de cri
tică, teorie și istorie a teatru
lui 1 Ne-o descrie criticul Florin 
Tornea.

„înainte de toate, ea ar tre
bui să cuprindă, firește, lucrfi-

rile marilor gînditori 
tru, de la Aristot Și 
pînă la Stanislavski,*  
și Grotowski, în ediții 
tate. N-ar trebui să 
scrierile despre artă ale unor 
Davila. Camil Petrescu, Geor
ge Mihail Zamfirescu, 
Ion Popa, precum și o 
gie a criticii teatrale, 
Eliade la cronicarii de ____
Indispensabil ar fi un dicționar 
al teatrului românesc (dacă nu 
ne putem gîndi chiar la alma
nahuri anuale, cum apar în 
alte părți și cum apăreau șl la 
noi, într-o vreme). O asemenea 
bibliotecă ' ar trebui, pe urmă, 
să conserve toate marile eveni
mente de spectacol. în ediții 
care să cuprindă caietul 'de re
gie, descripția fotografică a 
spectacolului, opiniile criticilor. 
De asemenea, monografii 
centrelor noastre ___
culegeri de cronici (e bine 
nu se considere inutilă această 
idee, așa cum n-au considera
t-o, la vremea lor, Camil Pe
trescu, Corneliu țloldovanu sau 
Ion Marin Sadoveanu). Apoi e 
vorba, desigur, de lucrările de 
sinteză. în această privință se 
manifestă, poate, și o oboseală 
a criticii noastre, activă la zi, 
dar mai puțin alertă in a privi 
fenomenul în ansamblu, într-o 
viziune mai cuprinzătoare. 
Deosebit de utile ar fi punctele 
de vedere ale unor regizori- 
gînditori, a căror operă teatra
lă poartă întotdeauna semnul 
unei concepții teoretice lim
pezi : David Esrig, Crin Teodo- 
rescu, Liviu Ciulei, Lucian 
Giurchescu și destul alții, care 
ar putea produce mărturii im
portante, ca _ Ț _
care-și gindesc propria profe
siune dincolo de detaliul ■ me
morialistic. în sfîrșit, ar fi ne
cesare lucrări privind formulele 
specifice ale teatrului (teatrul 
folcloric, teatrul muzical, de 
păpuși, de televiziune), precum 
și relațiile sale cu artele șt 
științele anexe".

de tea- 
Diderot 
Artaud 
comcn- 

lipsească

Victoi 
antolo- 
de Ia 
astăzi.

ale 
teatrale și 

să

și unii actori

O astfel de bibliotecă- — in»- 
terlocutorul nostru nu i-a schi
țat. desigur, decît coordonatele 
fundamentale — ar putea fi, 
în stare să răspundă nenumăra
telor întrebări pe care artiștii 
și publicul le adrese^ gtndirii 
teoretice. Dar care e*  distanța

I dintre această imagine ideală și 
realitate . Ce obstacole o măresc 
și ce eforturi ar putea s-o re
ducă ? La aceste chestiuni, și la 
altele, își propune să răspundă 
partea a doua a anchetei noa-
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis lui 
F'T’Snz JONAS, Președintele Federal al Republicii Austria, 
următoarea telegramă :

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani, adresez Excelenței Voastre 
cordiale felicitări, cele mai bune urări de sănătate și suc
ces în activitatea pe care o desfășurați spre binele poporului 
austriac prieten.

Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima convingerea 
că recenta dumneavoastră vizită în România și convorbirile 
pe care le-am avut vor contribui la adîncirea relațiilor de 
colaborare româno-austriece, în interesul reciproc și al păcii 
în lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea iui PAL LOSONCZI. președintele Consiliului Prezi
dențial al Republicii Populare Ungare, o telegramă în care 
se spune :

Vă mulțumesc sincer pentru bunele urări pe care mi le-ați 
adresat în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România și al dv. personal.

U. T. C.
CRONICA

sportive. Campi-

Anchetă de

Aseară s-a înapoiat în Capi
tală delegația C.C. al U.T.C. 
condusă de tov. Ion Popescu, 
membru al biroului C. C. al 
U.T.C., prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța 
al U.T.C., care, la invitația 
Comitetului Național al Uniu
nii Tinerilor Comuniști din 
Cuba, a efectuat o vizită în 
această țară. La sosire, pe ae
roportul Băneasa, erau de fată 
tovarășii Dumitru Gheorghi- 
șan, Ilie Lepădat, membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C., alți 
activiști ai C.C. al U.T.C.

A fi socialmente utili
(Urmare din pag. I) ascultăm opiniile acum după 

ce a trecut șl printr-o eta
pă de experiență pe care i-a o- 
ferit-o viața universitară :

— La facultate trăiești și mun
cești într-o ambianță academică, 
asculți cursuri de înaltă ținută 
științifică, ai prilejul să cunoști 
oameni interesanți, care îți să
desc în suflet dorința de a în
văța și a te perfecționa, de a 
te cultiva. îmi amintesc însă 
că în colectivul de profesori de 
la școala generală unde am pre
dat eu, persista o oarecare auto- 
mulțumire, iar în cancelarie 
rareori aveai prilejul să parti
cipi sau să asiști la dispute ști
ințifice sau lâ discuții despre li
teratură, despre cinematografie, 
despre teatru. Mă gîndesc acum : 
oare m-aș mai putea acomoda 
într-un asemenea colectiv 7

Dar raționamentul trebuie o- 
priț oare aici ? Cine anume să 
schimbe asemenea stări de lu
cruri dacă nu tot profesorii ?

— Ne dăm seama — spunea 
studenta Zarai” Constantinescu 
— că peste tot e nevoie de oa
meni pasionați și energici, în 
stare să înlăture tiparele, să 
destrame concepțiile și mentali
tățile înguste cu privire la ro
lul și locui omului de la catedră, 
acolo unde ele mai există.

— Am stat de vorbă cu colegii 
mai mari, absolvenți de un an 
sau de doi ani ’ * 
noastre — 
Constantin 
care am ___ __ ___
te locuri, în cele mai mul
te școli generale și licee,
trăsăturile dominante care defi
nesc colectivele de cadre didac
tice sîpt seriozitatea și pasiunea 
pentru o continuă perfecționare. 
Dar sînt și școli unde o ștachetă 
ridicată mai sus produce panică. 
Eu, de pildă, am activat într-un 
cerc științific. Am realizat mai 
multe lucrări, am și publicat 
Dacă voi fi repartizat profesor, 
nu intenționez să abandonez 
preocuparea pentru creația ști
ințifică. t Sînt mulți profesori 
care s-au' afirmat de la catedră 
ca valoroși cercetători. Cunosc 
tineri care au venit din școlile 
sătești, s-au înscris la examenul 
de admitere la doctorat și au 
reușit. Doreso să urmez exem
plul unor asemenea tineri. Fi
rește, sper să lucrez Intr-un co
lectiv unde pasiunea mea pen
tru cercetarea științifică să fie 
încurajată. Dar înțeleg, simt că 
noi nu avem dreptul să dezer
tăm, indiferent de realitățile pe 

— care le vom întUni la locurile
an al Al-hiWfeturii: Eh," de piW,"Ti°ț?lre că, asi-
mă număr printre cei doi stuu ■ Șutate prin grija pârtidylui, f] „ jix, j- Ai-v’ Drin lerile statului evicts „ren-
să participe”' ‘hWul 
concursul internațional de arhi
tectură de la Buenos-Aires. O 
spun fiindcă o socotesc o apre
ciere la adresa muncii mele. 
Ori, dacă mie, la absolvire, mi 
se va spune: „poți rămîne în 
București, dar (subliniez !) dacă 
vrei..., poți merge și în pro
vincie", sigur că voi fi tentat 
să rămîn aici.

— Este d glumă 7
— Deloc ! O practică. Se știe, 

de pildă, că multe județe n-au 
suficiente cadre de arhitecți, 
unele mai puține chiar decît are 
Suceava. Ei bine, deși se știa 
totul; chiar la recentele repar
tizări s-a procedat după siste
mul amintit. Dovadă cele 70 
locuri (cerute 1) pentru Bucu
rești, foarte puține ldcuri (ceru
te cu insistența responsabilită
ții) pentru județele deficitare.. 
Ori, o bună mentalitate, o ati
tudine responsabilă începe, cred,

la fel de res- 
de patriotice, 
de repartiția

0 necesară, o justificată
chemare la creație

— Eram la mitingul din Piața 
Romană, ne-a spus studentul 
Constantin Nicolăescu, din anul 
VI al Institutului de arhitectu
ră „Ion Mincu" — l-am ascul
ți pe tovarășul _____
Ceaușescu și-mi dau seama că 
apelul care se făcea către noi 
este pe deplin justificat. Nu 
numai fiindcă nouă, tinerilor, 
ne revine un rol deosebit de 
mare în realizarea construcțiilor 
viitoare indiferent de domeniul 
de activitate, ci și pentru faptul 
că o serie de fapte atestă că 
nu întotdeauna specialiștii sînt 
foarte bine utilizați, ori ei în
șiși nu-și valorifică suficient 
-apacitățile, pregătirea. Vă voi 
da un exemplu : am făcut vara 
aceasta practică la Suceava. 
Știm cit se construiește acolo, 
știm cit de multe așteaptă oa
menii de la arhitecți, știm și 
ce fonduri alocă statul dezvol
tării acestei regiuni, ca tuturor 
de altfel. Ei bine, la D.S.A.P.C.- 
Suceava nu lucrează, acum, de
cît 11 arhitecți, cu mult sub 
necesar. S-ar puțea pune între
barea : n-am avut anul acesta 
o promoție de absolvenți 7 Am 
avut. Nu numai atît, dar ca și 
mine anul trecut au făcut tot 
la Suceava practică 12 dintre 
cei ce au terminat vara aceasta 
institutul. S-au simțit acolo 
excelent, dovadă că întîlnindu-1 
întîmplător pe un reporter al 
televiziunii, au dat un interviu 
filmat In care promiteau să se 
ducii toți 12, să se stabilească 
în OTașul din nordul Moidpvei.

— Atunci unde sînt ?
— Mă întreb și eu ! Filmul 

acela ar merita să fie găsit, 
să se verifice vorbele cu fap
tele...

— Poate n-au mai fost che
mați...

— Nici asta nu-i adevărat : o 
delegată a județului a asistat 
la repartizări. S-a rugat pînă 
la urmă să vină măcar 8 dacă 
r N toți (doar ei cunoșteau con- 
ai/'-ile bune ce li se oferă). Nu 
s-a mai dus nici unul...

— Aceasta, cîteodată, se în- 
tîmplă și datorită unor proce
dee folosite la repartizare, s-a 
aliniat discuției noastre studen
tul Valeriu Pascu, din același

Nicolae

ai facultății 
ne spune studentul 
Ciubuc — de la 

aflat că în mul-

dențl -“recomandați de institut
" ■atf^Stsf‘,lă

cu niște criterii 
ponsabile, la fel 
cînd este vorba 
cadrelor.

Studenta Anca 
anul VI. ne-a oferit și un ar
gument concret : „Aradul a so
licitat anul acesta 5 absolvenți 
ai arhitecturii. Dar i-a solici
tat... printr-o hîrtie, printr-un 
rînd scris la mașină : „Arad — 
5 locuri libere" 
astfel, de la o așa 
distanță, hotărîrea de 
sacra viața înfloririi

e a Aradului ?“ 
' Dumneavoastră 

face la absolvire ?
— Eu mă duc la Arad, sînt 

hotărîtă.
— îndemnată de ce ?
- De'faptul că sînt din Arad. 

Am de pe acum sentimentul 
b "curiei că voi participa la dez
voltarea orașului meu.

..Cine-i arhitect, va 
acest sentiment. De 
este, dimpotrivă, acea 
a arhitectului tînăr 
mai încetează să laude 
arhitectonică a Maramureșului, 
ori excelentele monumente de 
arhitectură ale Moldovei. pe 
care le socotește un izvor ine
puizabil de inspirație, dar pe 
care nu-1 poți afla decît ca... 
turist, ori în „delegație" (deci 
în fugă) prin aceste locuri 1)

De la Grigore Mihăiescu a- 
flăm că înainte de a veni Ia Fa
cilitatea de biologie a mai 
fost- profesor) 'firește supli
nitor. Este interesant să-i

Corbu, tot din

Se poate trezi 
de mare 
a-ți con- 
urbanis-

ce veți

înțelege 
neînțeles 
atitudine 
care nu 
minunea

HOTĂRÎRI ALE FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL

UN EPILOG CARE TREBUIE SĂ FIE, DE FAPT

„ i prin .grija pârtidului, 
prin legile statului, există preo- 

. cupări pentru a ni se pune la 
dispoziție condiții materiale și 
morale care să înlesnească afir
marea noastră ca specialiști șl 
ca cetățeni. Oare noi, ca profe
sori, ea educatori, nu trebuie să 
luptăm și pentru schimbarea 
mentalităților învechite, retro
grade ? Nu ne văicărim prea 
mult ? Și, la urma urmei, nu 
venim, majoritatea dintre noi, 
tocmai de la sate ? Cum se face 
că, născuți fiind la sat ne-a 
dispărut subit dorința de a trăi 
aci ? ,

Facultatea de limbă și litera
tură română. Se știe că în ulti
mii ani au fost aici cazuri cînd 
absolvenții au ezitat să se pre
zinte la locurile de, muncă ce 
le-au fost repartizate. Intrați cu 
zîmbete în locul altora,’ poate, 
asemenea absolvenți se topeau 
în lacrimi de teama „provinciei". 
Uneori pretextul a fost : „Să 
merg la țară cu o medie mare ?“

Ascultăm opinia studentei din 
anul V Sanda Anghelescu :

— îmi place mult Bucureștiul. 
I-am îndrăgit bulevardele fru
moase, cartierele elegante, îmi 
place să merg la Operă, să văd 
spectacole de teatru. Firește, 
aș dori să lucrez în acest oraș. 
Dar dacă va fi nevoie să merg 
în provincie, într-o școală să
tească, voi merge. Cred că ori
care dintre noi, studenții sili- 

buni la Invăță- 
să-și răspundă la 
nu au toți copiii 

să asculte lecțiile 
care a terminat 

cu o medie mare ? 
principală care' se

tori, studenții 
tură, trebuie 
o întrebare : 
țării dreptul, 
unui profesor 
facultatea 
întrebarea 
pune însă este alta : statul a 
cheltuit cu tine niște bani (și 
nu puțini) ca să fii de folos în
tr-un loc. Intrînd în facultate, 
în locul multor altora, poate, 
te-ai angajat că tu vei fi acela 
care va răspunde prezent atunci 
și acolo unde va fi nevoie. Nu 
este în drept statul să te tragă 
la răspundere pentru încălcarea 
nu numai morală a acestei res
ponsabilități ?

La Lotru lipsesc 
ingineri, in alte părți 
se calcă pe picioare!

— Fiind în anul V — mărtu
risea Marian Săvulescu, peste

cîteva luni specialist în hidro
tehnică agricolă — am înțeles 
mai bine ascultînd expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
la deschiderea anului universi
tar, ce însemnătate socială are 
actul repartizării absolvenților 
în producție. M-am gîndit fireș
te, și pînă atunci la viitorul 
meu loc de muncă, dar relația 
era — eu și șantierul sau insti
tutul unde voi fi repartizat... 
Acum, parcă viziunea mea s-a 
întregit. Sintem peste 40 de co
legi ; deci, după jumătate de 
an, pe frontul îmbunătățirilor 
funciare vor fi încă 40 de ingi
neri în hidrotehnică agricolă. 
N-aș putea spune că mi-e indi-, 
ferent unde voi munci, mărturi
sesc chiar că aș primi cu bucu
rie o repartiție în județul Pi
tești, de unde sînt și unde am 
familia, dar asta nu înseamnă 
că nu mă voi duce în oricare 
altă parte dacă vor exista ase
menea necesități...

Facultatea de hidrotehnică din 
București, cu cele două secții 
ale sale pregătește și specialiști 
în construcții hidrotehnice. O 
trăsătură comună a interlocuto
rilor noștri de la această secție 
a fost dorința de a-și începe 
profesiunea pe șantiere.

Vera Mărculescu a făcut prac
tică pe șantier și într-un insti
tut de proiectări. Confruntînd 
imaginile celor două locuri de 
muncă s-a desprins o observa
ție interesantă :

— Pe cîtă vreme în institut 
inginerii erau așa de numeroși, 
încît mai mult se încurcau de
cît se completau, pe șantierul 
I.L.H.S. „Paltinul" lipsa specia
liștilor se resimte serios în res
pectarea termenelor de plan, în 
calitatea lucrărilor. Mi-am dat 
seama că între condițiile de 
muncă și de viață pe care le o- 
feră un institut și un șantier 
sînt diferențe oare nu pot fi 
ignorate. Dar — și să nu fiu 
suspectată că debitez fraze de-a 
gata — dacă ții cu adevărat la 
profesiunea ta, celelalte lucruri 
trec, totuși, pe pianul doi. Poate 
că experiența r 
nu-mi î
dar repartiția 
noștri, cel puțin 
făcut amil trecut, nu este total 
echitabilă, cel puțin in raportul 
institut de proiectări — șan
tier ..

Intr-adevăr, lucrul a fost con
firmat și de decanul facultății | 
anul trecut din cei 60 de absol
venți ai secției respective 50 
au fost opriți în București. Greu 
de crezut că șantierele cuprinse 
în zona în oare această facultate 
își trimite absolvenții n-ar fi 
fost mai clștigate prin pre
zența acestora decît institutele 
și întreprinderile din Capitală.

Prezența pe șantier a mai fost 
reclamată 
Mărculescu 
rente :

— Sîntem . .
cem contribuția la lucrări de o 
amploare fără precedent în 
țara noastră — spunea George 
Socină. Hidrotehnicienii au lă
sat tn urma lor Bicazul, Arge
șul. Noi avem în față Porțile 
de Fier, Lotru și alte construc
ții. Numai lucrarea de la Lotru 
este mai mare decît Bicazul și 
Argeșul la un loc și încă ceva 
pe deasupra... Nu-mi închipui 
că proiectanții acestor construc
ții de o asemenea anvergură au 
pornit de-a dreptul ca... proiec- 
tanți. Au lucrat, de bună seamă, 
întii pe șantier și practica le-a 
fecundat creativitatea... Cît pri
vește dificultățile vieții de șan
tier ele există, fără îndoială, 
dar, cum să spun, de cînd am 
fost în practică, la Lotru, nu mă 
mai sperie. Am cunoscut aici 
mulți ingineri, și tineri și mai 
puțin tineri. Coeziunea care s-a 

, format între ei i-a ajutat să-și 
organizeze un întreg sistem de 
perfecționare profesională, o 
viață culturală interesantă; dar 
o viață colectivă de invidiat... 
Nu pot să anticipez, dar dacă 
am să pot alege, am să aleg un 
șantier...

Poate că la repartizare comi
sia ar trebui să țină seama și 
de aceste dorințe ale noastre...

...Peste o sută de studenți ai 
Facultății de hidrotehnică din 
Capitală, parcurg ultimele luni 
ale devenirii lor profesionale. 
Există, Tn rîndul lor, un curent 
de opinie, confirmat și de con
ducerea facultății, de a-ți în
cepe munca acolo unde nevoile 
producției o cer. Dar șantierul, 
cu puterea hil de fascinație ti 
atrage deopotrivă. Și, după cum 
am văzut, atracția nu Izvorăște 
dintr-un romantism facil, ci 
justifică valoarea practică.

Dar, dată fiind importanța 
cestor probleme, ecoul lor 
spațiu și timp, ne propunem 
revenim asupra lor — lărgind 
cadrul dezbateri! — în numerele 
noastre viitoare.

mea unilaterală 
,v, Ibtul să generalizez, 

repartiția absolvenților 
așa cum s-a

de colegi ai Verei 
și din alte conside-

chemați si ne adu-

își

a- 
în 
să

ROMULUS BALABAN

Sînt ignorate, dar exis 
tă...

Vorbeam, în prima par
te „< a anchetei noastre, 
despre ignorarea stării fi
zice a elevilor. Mai întii, 
citeva precizări. Debili
tatea, — sau „deficiențe
le fizice" — nu presupun 
neapărat un sens grav, o 
infirmitate — confuzie 
frecventă, care determi
nă ca aceste noțiuni și 
realități să fie anevoie 
acceptate. Deficiențele 
de atitudine, de pildă, 
sau cele de gradul I și 
chiar ți, sint stări perfect 
corectibile, bineînțeles, 
fiecare in alt mod. De ce
le mai multe ori, defici
ențele sint echivalente cu 
o insuficiență sau un 
surplus. Ele nu trebuie 
asimilate cu starea de 
boală, deși sint evolutive 
și pot ajunge, la un mo
ment dat, prin lipsa mă
surilor corective adecva
te. in sfera patologiei.

Cei ce nu cunosc starea fi
zică a populației școlare ar pu
tea să creadă că numărul defi
ciențelor este mio și merită 
Ignorat Dar realitatea este alta. 
Masa elevilor nu este o catego
rie omogenă din punct de ve
dere fizic, ci se împarte -în 3 
compartimente : 1 — cu aptitu
dini pentru sportul de perfor
manță (desigur, o minoritate) | 
2 — normali, dar fără calități 
deosebite) 3 — deficient!.

Fiecare din subdiviziunile de 
mai sus ar necesita să practice 
educația fizică și sportul Intr-o 
manieră deosebită. Componen
ts primei categorii în for
me progresiv apropiate de 
antrenamentul sportiv; repre
zentanții categoriei a doua (ei 
compun fracțiunea majoritară), 
prin modalități care favori
zează o creștere morfologică șl 
o dezvoltare funcțională corec
tă, întărirea sănătății, recree-

• Finala probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Tel Aviv se va disputa între 
jucătorul român Petre Măr- 
mureanu și tenismenul ceho
slovac Jan Kukal. în semifi
nale, Petre Mărmureanu l-a 
învins cu 6—4, 6—1 pe aus
tralianul Tony Hammond, iar 
Jan Kukal a dispus cu 3—6, 
6—1, 6—2 de Hans Kary 
[Australia).

în semifinalele probei de 
dublu masculin, cuplul Kukal 
(Cehoslovacia) — Kary (Au
stralia) a întrecut cu 6-—2, 
6—3 perechea Gabriel Do- 
bitsky — Josef Stabholtz (Is
rael).

• Continuîndu-și turneul 
în Europa, selecționata de 
hochei pe iarbă a Pakistanu
lui (campioană olimpică la 
Ciudad de Mexico) a jucat 
la Madrid cu reprezentativa 
Spaniei. Oaspeții au terminat 
învingători cu scorul de 5—0 
(4—0).

Sportul în țcoa
lă trebuie să fie 
sport pentru 
toți I Nu goană 
după performan
țe, ci educație 
fizică largă, aten

tă, științifică

re ț iar, ultimii, deficiențn, prin 
mijloacele aparținînd culturii fi
zice medicale, pînă .tn stadiul 
cînd pot fi transferați în subdi
viziunea secundară.

La noi se aplică un trata
ment global, fiindcă starea fizi
că a elevilor nu este investiga
tă și nu reprezintă punctul de 
plecare în elaborarea conținutu
lui programelor. ,

Să revenim la chestiunea de
ficiențelor și să apelăm, din nou, 
la cîțiva interlocutori compe- 
tenți. Tov. prof. dr. Adrian Io- 
nescu, șeful catedrei C.F.M. de 
la I.E.F.S., a studiat de mulți ani 
dimensiunea acestui fenomen in 
școlile Capitalei. Iată punctul 
său de vedere : „Numărul „lor 
este foarte mare. Peste 50 ța 
sută din elevi prezintă o deficit 
ență sau alta, cum ar fi : scolio
ze, cifoze, lordoze, torace plat 
cu sechele de rahitism, picior 
plat etc. Desigur, majoritatea 
sînt ușoare, de atitudine (peste 
60 la sută din numărul lor); dar 
și acestea sînt importante, pen
tru simplul motiv că reprezintă 
sursa celor de gravitate mijlo
cie. O atenție specială ar meri
ta, de asemenea, și copiii prea 
inalți sau prea scunzi, cei obezi 
sau subponderali. Toți acOștia 
n-ar trebui incluși în progra
mul general, îmbibat în. mod 
greșit de. îdei proprii antrena
mentului sportiv.

vîrfurile sportive. Campi
onatele și întîlnirile au devenit 
atît de frecvente, încît nu Riai 
rămîne aproape deloc timp pen
tru pregătire. întreceri în inte
riorul școlii aproape că nu mai 
există. Totul se petrece intre 
reprezentativele de școli, din 
care fac parte o mină de elevi. 
Atletismul și gimnastica de ba
ză, disciplinele cele mai potri
vite pentru o reală educație fi
zică și care cultivă calități fun
damentale necesare tuturor ce
lorlalte sporturi, au ajuns 
în plan secundar. Tinerii 
trec 16 sportul'" de "’ perfor
manță fără să-și fi însușit baze
le mișcării, o îndemînare gene
rală, o, ținută .etc. Capiii mai 
slăbuți, mai firavi — tocmai ei, 
cei care ar avea cea mai mare 
nevoie — nu-și găsesc loc în for
mele de organizare actuale ale 
educației fizice. Noi, profesorii, 
avem atîta bătaie de cap cu a- 
ceste competiții care se "Supra
pun sau se succed fără între
rupere, încît nu mai putem să 
le acordăm atenția cuvenită. In 
școală face, efectiv, sport doar 
o minoritate a elevilor “

Pare clar, dar nu e...
Există adevăruri care sînt de

naturate tocmai datorită limpe
zimii lor. Unul dintre acestea 
este și mobilul educației fizice 
școlare. Scopul ei nu poate fi 
decît acela de a crește generații 
de oameni cu mintea, și cu tru
pul sănătos. Ea se adresează ce
lor mulți, care au nevoie de hra
nă spirituală și intelectuală, de 
un regim de viață echilibrat, 
compus din muncă și odihnă, 
din efort mental și fizic, din 
bucuriile provocate de învățătu
ră sau de încordările trupului 
tînăr cuprins de febra jocului 
fără canoane. Dar profesorii 
de educație fizică ne-au mărtu
risit (fără excepție) că majorita
tea elevilor sînt tot mai frustrați 
de dreptul la educație fizică, 
școala devenind locul unde nu
mai cei buni, cei cu talent spor
tiv, sînd direct, sau indirect în 
centrul atenției. Acest punct de 
vedere unanim îl vom afirma 
prin opinia profesorului Victor 
Tibacu, de la liceul bucureștean 
„GhI Șincai". „Educația fizică 
a tuturor elevilor a fost exilată 
de competițiile care solicită nu-

• Cea de a 5-a etapă a 
Turului ciclist al Bulgariei, 
desfășurată pe distanța Sli- 
ven — Burgas (137 km), a 
fost cîștigată de rutierul iu
goslav Pavlik, cronometrat în 
3hl9'22”, urmat de ceho
slovacul Mainusz — la 30” 
și de italianul Poloni — la 
45”. țrimul sosit dintre ci
cliștii români a fost A. Suciu, 
clasat pe locul 10 cu, timpul 
de 3h 23’40”.

In clasamentul general 
dividual, pe primul loc 
află Poloni (Italia), urmat 
Knispel (R.D. Germană) 
la 36’’, Ladocha (Polonia) 
la 2’ 08”, Gawliczek (Polonia)
— la 2' 40” etc., V. Burlacu 
ocupă locul 16 la 6’43”.

Pe echipe conduce Bulga
ria, urmată de R-D. Germană
— la 30”, Polonia — la 
3’ 13” etc. Formația română 
Steaua București se află pe 
locul 8.

in
se 
de

Pentru a înțelege me
canismul acestor inad

vertențe...
...ne-am adresat celor ce răs

pund de educația fizică în Mi
nisterul Invățămîntului. Aici ni 
s-au dat mai întîi cîteva ele
mente de ordin general, printre 
care faptul că sintem printre pu
ținele țări din lume*  care au 
inclus educația fizică în progra
mul de invățămint, de la clasa 
intii pină la a zecea inclusiv. 
In continuare, prof. Maria Lo
gin, consilier în minister, ne-a 
declarat : „Intr-adevăr, concep
tul de educație fizică școlară 
este deformat. Deși, însuși pro
gramul oficial, elaborat de mi
nister, cultivă această denatura
re care face ca masa elevilor 
să profite prea puțin de binefa
cerile exercițiului fizic, noi nu 
sîntem de acord cu concepția de 
«sportivizare» a orelor de edu
cație fizică. Cum de s-a ajuns, 
totuși, la acest paradox ? Mi
nisterul Invățămîntului a a- 
vut constant în vedere masa 
de elevi și necesitățile acesteia 
(dezvoltarea morfofuncțională, 
cultivarea calităților motrice, 
recreere etc.), fără să respingem 
ideea că cei dotați pentru sport 
trebuie sprijiniți suplimenta*.  
Lecția âr trebui făcută pe mă
sura capacității tuturor mem
brilor clasei, cu intenția de a 
cultiva calități fizice generale și 
nu deprinderi tehnice. Dar 
s-a întîmplat următorul lucru : 
în programele de învățămînt, e- 
laborate în anii 1961—1962, a pă
truns nu opinia noastră, ci op
tica forurilor sportive. Ele au 
preluat concepții străine și, fă
ră să le asimileze bine, au ce
rut ca ora de eduoație fizică 
din școli să aibă cît mai mult 
structura antrenamentului spor
tiv și să fie realizată cu mijloa
cele acestuia. In fapt, forurile 
sportive au influențat modela
rea orelor din programul de 
invățămint, in corespondență cu 
interesul lor, acela de a selecta 
și obține cît mai rapid sportivi 
de performanță. Dar, aceasta cu 
un preț mare, plătit de majori
tatea elevilor, practic excluși 
din sfera educației fizice".,

14 minute săptămînal

Aseară, a avut Ioc ședința lărgită a Biroului Federației 
Române de Fotbal, în cadrul căreia s-a analizat comportarea 
echipelor noastre de club U-I-A., Rapid și Steaua — în 
competițiile europene. Antrenorii, unii conducători ai cluburilor 
respective, ca și antrenorii federali care au controlat și în
drumat echipele în cauză, au fost invitați să explice cauzele 
penibilelor eșecuri de miercuri. facem acum, și nici nu ne 
propunem, aprecieri, considerații pe marginea conținutului in
formărilor prezentate, a solidității argumentelor invocate în 
explicarea cauzelor comportării total necorespunzătoare a echi
pelor U.T.A. și Rapid, nici, mai ales, asupra intervențiilor celor
lalți vorbitori. După părerea noastră, însă, o precizare do fond 
se impune. Atît antrenorii, cit și, reprezentanții cluburilor, n-au 
înțeles — cel puțin așa a demonstrat-o ședința de ieri — sem
nificația reală a acestei analize, nu a manifestat un spirit auto
critic profund, principial; ?n explicarea situației de fapt, cău- 
tînd, „scuze" în afara propriei activități și dovedind, prin 
aceasta, o, inadmisibilă lipsă de răspundere.

Președintele Federației, tovarășul MIRCEA ANGELESCU, Bi
roul federal, au apreciat ca necorespunzătoare analizele făcute 
asupra jocurilor, asupra comportării echipelor, a situației ge
nerale a acestora. .. .1 îi 7,

In încheiere, Biroirl federal rarțoptqt"ț(j’mătoșjele măsuri:
a) Secțiile de fotbal ale cluburilor U.'RA. și -Rapid, primesc 

un avertisment sever pentru totala lipsă de răspundere dovedită 
în pregătirea echipelor în vederea ’confruntărilor internaționale 
amintite.

b) Se ridică dreptul echipelor U.T.A. și Rapid — pe timp de 
un an — de a disputa meciuri internaționale, chiar și în cazul 
cînd, iii acest interval ele vor cîștiga competițiile interne și, 
prin urmare, dreptul de a participa la competițiile europene. -■

c) Biroul federal însărcinează conducerile celor trei cluburi 
să organizeze analize temeinice asupra comportării echipelor și 
a situației acestora, cu care prilej să se hotărască sancțiuni 
severe, morale și materiale, pentru antrenori și jucători.

Chiar în ședința de aseară, 
vicepreședintele ’ Clubului Ra
pid, Florin Jipa, a comunicat 
sancțiunile propuse de condu
cerea clubului. Astfel, antreno
rii M. Bărbulescu și N. Cristes- 
cu primesc un avertisment, iar 
pentru jucătorii C. Dan și 
Răducanu, considerați ca prin
cipalii vinovați pentru eșec, se 
propune să fie suspendați din 
activitatea competițională, in
ternă, primul pe 3 etape, 
celălalt pe 2 etape. (Prq- 
babil — și șe impune aceas
ta — că, după indicațiile Birou
lui federal, in cadrul unei noi 
analize, se vor revizui sanc
țiunile și ele vor viza toți 
jucătorii care au evoluat în 
respectivele meciuri).

, în. cazul lui C. Dan și Rădu
canu, care fac parte din Iotul 
reprezentativ, Biroul federal 
lasă la latitudinea antrenorilor 
echipei naționale de a decide 
dacă se va mai apela sau nu 
Ia serviciile lor pentru apro
piatele confruntări din prelimi
nariile ;C. M.

7 O discuție care; evident nu 
s-a închis, un epilog care tre
buie să Constituie abia un în
ceput. Pentru că adevăratele 
cauze — așa cum s-a arătat șl 
în ședința sus amintită — ale 
situației precare generale a 
fotbalului nostru sînt mult mai 
profunde și mai vechi.

C. VASILE

decît 6—7 minute, deci 14 
într-o săptăminâ. Hotărît, a- 
ceastă stare de lucruri nu mai 
poate fi continuată, și progra
mele noastre de învățămînt tre
buie cit mai grabnic reconstru
ite pe principii clasice. în a- 
prilie Î969, o conferință pe ța
ră ,a dezbătut această temă, și, 
de atunci, se lucrează la elabo
rarea unor programe noi. Sco
pul lecției nu va mai fi. compe
tiția, ci educație fizică pentru 
stimularea creșterii; și dezvoltă
rii. Vor fi utilizate mijloace co
respondente cu acest obiectiv, 
iar nu pentru învățarea tehnicii 
sportive. Copiii vor lucra cu 
mingea, de exemplu, peiitrti sti
mularea îndemînării generale 
și nu pentru a ști șă arfince la ’ 
coș din cirlig, cum se cere- Ia 
baschet... La Congresul. mon
dial de educație fizică școlară, 
desfășurat în august a.c. la Pa
ris, s-a observat că acest punct 
de vedere, și nu celălalt,, a obțl-, . 
nut audiența majorității.-Nici nu 
s-ar fi putut să fie altfel. Este 
urgentă nevoie, deci, de « re
considerare. Noi am creat un 
sistem competițional pentru e- 
chipele reprezentative ale șco
lilor ; U.T.C.-ul, care din 1967 a 
fost investit cu responsabili
tăți în domeniul educației fizi
ce școlare, in loc să organize
ze pentru masele de elevî excur
sii, jocuri distractive, între
ceri între clase, concursuri 
pentru insigna de polisportiv, 
acțiuni de inițiere în sporturile 
tehnico-aplicative, a devenit, 
treptat, într-o seamă de cazuri, 
organizatorul unui al doilea sis
tem competițional școlar, rea
lizat, firește, cu aceeași minori
tate de elevi. Dar sutele de mii 
de copii și adolescenți, nereco- 
mandați prin ceva ieșit din co
mun pentru sportul de perfor
manță, au rămas mai departe 
ignorați și sedentari. Cred că ar 
fi mai bine, pentru eliminarea 
paralelismelor -și a tuturor i- 
nadvertențelor care grevează de 
multă vreme concepția despre 
educație fizică a elevilor, ca e- 
laborarea și aplicarea ei să re
vină unui singur for.“

in împărăția cifrelor...
...se găsesc răspunsuri simple 

și directe la o serie de întrebări 
ridicate mai înainte în cuprin
sul acestei anchete. Cîți dascăli 
predau educația fizică in șco
lile noastre 7

— profesori calificați — 3 752 j
— suplinitori necalificați — 

2 516;
în anul școlar 1969—1970 au 

rămas neacoperite : în. școlile
— în curs de calificare — 553 j 

de cultură generală, 1515 nor
me ; iar la licee, 480.

Care este raportul dintre baza 
materială (săli, terenuri, bazine) 
și numărul unităților școlare 7

PROGRAM
COMPETIȚIONAL

„Am mers prin școli, a conti
nuat interlocutoarea noastră, 
și am asistat la numeroase lec
ții de educație fizică. La o cla
să cu 40 de elevi, fiecăruia îi 
vine rîndul să repete doar de 
3—4 ori tema curentă. în rest, 
stau. Cei mai buni profesori 
din țară reușesc, în aceste con
diții, să mențină un elev în miș
care 14—15 minute, într-o lec
ție. E o probă de virtuozitate 
pedagogică, 
cîtorva. La 
sori, elevul

accesibilă doar 
ceilalți profe- 

nu lucrează

Există : 7 500 școli de cultură 
generală cu clase de la I la IV
— nici o sală ; 7 741 școli de cul
tură generală cu clase de la I 
la VIII — 462 săli (dintre care 
numai 225 au această destinație 
prin construcție, restul fiind 
improvizații) ; 568 licee de cultu
ră generală — 278 săli (dintre 
care, 202 cu această destinație 
prin construcție) ; 28. licee pe
dagogice — 10.săli; 16 licee cu 
program special de educație fi
zică — 4 săli | 87 școli sportive
— 5 săli.

Bilanțul acestei situații, exis
tente la 1 decembrie 1968 : peste 
16 000 de unități școlare — 759 
săli.

tn schimb cifra terenurilor în 
aer liber e mai puțin severă : 
3 500 terenuri de handbal și vo
lei ; 1 034 terenuri de baschet j 
6 488 sectoare pentru sărituri j 
bazine de înot — 2.

★
în final, nu vom aduna con

cluzii. Ar fi prea simplu, prea 
sec și prea uzual. Sperăm că cei 
Interesați vor medita în jurul a- 
cestei realități cu seriozitatea pe 
care ea o merită.

• FOTBAL
Diviza secundă deține „capul . 

de afiș" pe perioada întreruperii-.- campionatului (pînă la 18 octon&~~ 
brie). Sîmbătă : Stadionul Meta
lul ora 15.30 : Metalul București *»*  
Dunărea Giurgiu (divizia B) ; Du
minică : Stadionul Progresul, ora 
n : Progresul București — Sportul Studențesc (tlivizia B).
• ciclism
Campiqnatul național de ciclism 

pe pistă își continuă desfășurarea 
pe velodromul Dinamo. Duminică, 
de la orele 10, se va disputa finala 
națională a probei de semifond cu 
antrenament . mecanic (4 manșe a 15 minute). ''
• NATAȚTE

Intîlnlrea amicală, internațională 
de înot dintre reprezentativele României și Iranului are loc as
tăzi șl mîine, în piscina de la Di
namo, incepînd de la orele 17.
• HANDBAL
In Capitală divizia națională A 

programează următoarele întreceri feminine : Sîmbătă, pe terenul Tineretului, de la orele 16,15 
Universitatea — Rapid București. 
duminică, pe terenul Progresul, 
de la orele 9, Confecția — Con.-....
structorul Timișoara, I.E.F'S 
C.S.M. Sibiu (orele 10) și Progres -■■■ 
sul — Universitatea Timișoara (b-‘-r-/ rele 11).

• polo J
La bazinul Tineretului, dumfnl-„„ că, începind de la orele 11, se-*  

vor disputa, meciurile': Steaua.-r . 
C S.N. : I.E.F.S. - Dinamo ; Ra-T‘l 
Pld — Politehnica, toate contînd" pentru campionatul național. ■

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 40

(5 octombrie 1969)
Bologna — Palermo 
Brescia — Bari 
Cagliari — Lazio 
Lanerossi — Fiorentina 
Milan — Verona 
Roma — Internazionale 
Sampdoria — Juventus 
Torino — Napoli 
Metrom — Metalul Tirg. 
Gloria Birlad —

Portul C-ța 
C.F.R. Arad — Vagonul 
Ripensia — C.F.R. Tmș 
Gaz metan —

Electroputere Cv.
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□
ZBATERILE GENERALE

Ut EA 0. N. U.
NEW YORK 3 — Co

respondentul Agerpres, 
C. Alexandroaie trans
mite : La Națiunile U- 
nite s-a încheiat o nouă 
săptămină de lucru.

tn Plenara Adunării Gene
rale dezbaterile de politică 
generală se apropie de sfîrșit, 
ele urmînd a se încheia 
miercurea viitoare. Pînă în 
prezent, au luat cuvîntul re
prezentanții a 83 de state 
printre care și ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu.

în săptămîna care a trecut 
și-au început lucrările comite
tele Adunării Generale pentru 
problemele umanitare, sociale 
și culturale, pentru probleme
le juridice și pentru proble
mele coloniale.

Primele puncte abordate în 
comitetul pentru problemele 
umanitare, sociale și cultura
le, privesc educarea tineretu
lui în spiritul respectului față 
de drepturile fundamentale 
ale omului și necesitatea par
ticipării tinerei generații la 
dezvoltarea națională. La am
bele aceste puncte România 
— inițiatoarea dezbaterilor 

K de la O.N.U., privitoare la 
problemele tineretului — fi
gurează pe lista coautorilor.

Comitetul pentru probleme
le juridice al Adunării Gene
rale dezbate în prezent rapor
tul Comisiei Națiunilor Unite 
privitor la dreptul comerțu
lui internațional, care consti
tuie una dintre cele mai im
portante chestiuni ale agendei 
sale.

DINEU OFERIT DE CORNELIU MĂNESCU
Corneliu Mănescu, ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a oferit 
joi seara un dineu în saloanele 
misiunii permanente a Româ
niei de pe lîngă Națiunile Uni
te, în cinstea unor șefi de de
legații Ia actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
La dineu au participat Pierre 
Harmel, ministrul afacerilor 
externe al Belgiei, Ardeshir 
Zahedi, ministrul afacerilor 
externe al Iranului, Sory 
Coulibaly, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Mali, 
Joseph Luna, ministrul aface
rilor externe al Olandei, Fri- 
gyes Puja, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
Ungariei, Patricio Aylwin, se
nator și șef al delegației chi
liene Ia actuala sesiune, Milko 
Tarabanov, reprezentant per
manent, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
Bulgariei, Abdul Rahman 
Pazhwak, reprezentant perma
nent al Afganistanului la 
O.N.U., Adamou Mayaki, re
prezentant permanent al Repu
blicii Niger la O.N.U., Yvon 
Beaulne, reprezentant perma
nent al Canadei la O.N.U., 
Max Jakobson, reprezentantul 
permanent al Finlandei la 
O.N.U., Pierro Vinci, reprezen
tant permanent al Italiei la 
O.N.U., Lazar Mojsov, repre
zentant permanent al Iugosla
viei la O.N.U., Edward Ghorra, 
reprezentant permanent al

Libanului la O.N.U., Sverker 
Astrom, reprezentant perma
nent al Suediei la O.N.U.

Din partea delegației româ
ne au fost prezenți Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul 
permanent al României la 
O.N.U., și Corneliu Bogdan, 
ambasadorul țării noastre la 
Washington.

'★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a avut 
o Întrevedere cu ministrul afa
cerilor externe al Etiopiei, Ka- 
tema Yifru, șeful delegației 
etiopiene la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
Cei doi miniștri au avut un util 
schimb de vederi asupra unor 
probleme majore ale situației 
internaționale înscrise pe a- 
genda sesiunii și asupra unor 
chestiuni de interes bilateral.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a avut 
joi după-amiază o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe 
al Marocului, Ahmed Laraki, 
șeful delegației marocane la 
actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Au fost abor
date probleme ale actualei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U- și chestiuni privitoare 
la relațiile bilaterale româno- 
marocane.

Consultările 

de la Bonn
Grupurile parlamentare ale 

social-democraților și liber-de- 
mocraților, întrunite vineri la 
Bonn, au ratificat acordul in
tervenit joi între liderii celor 
două partide privind formarea 
noii coaliții guvernamentale a 
R. F. a Germaniei. într-o de
clarație făcută la sfîrșitul șe
dinței grupului parlamentar li- 
ber-democrat, Walter Scheel, 
a anunțat că, în urma înțele
gerii intervenite între P.S.D.G. 
și P.L.D., liber-democrații nu 
vor mai da curs cererii cance
larului Kiesinger privind înce
perea unor «negocieri între 
U.C.D.-U.C.S. și P.L.D. în 
vederea formării unei coaliții 
între cele două partide.

Președintele Republicii Fe
derale a Germaniei, Gustav 
Heinemann, a primit vineri 
seara la Bonn pe președintele 
P.S.D.G., Willy Brandt, și Wal
ter Scheel, președintele parti
dului liber-democrat. Cu acest 
prilej, cei doi lideri politici 
l-au informat pe șeful statului 
vest-german de intenția lor de 
a forma un guvern de coaliție.

URUGUAY. — Recent, poli
ția din Montevideo a împrăș
tiat cu brutalitate o mani

festație revendicativă

R. P. D. COREEANA. — Ima
gine parțială a palatului cul
turii pentru elevi și studenți, 

construit la Phenian

Conferința 
de la Brighton

Obiecții serioase față
Vineri au luat sfîrșit 

la Brighton lucrările 
Conferinței anuale a 
Partidului laburist bri
tanic.

In cursul dimineții, o dată cu 
ultimele capitole cuprinzînd pro
bleme sociale ți situația învăță- 
mîntului, s-au încheiat dezbate
rile asupra documentului princi
pal prezentat la conferință — „A- 
gendă pentru o generație". Deți 
Comitetul Executiv al partidului 
laburist a recomandat adoptarea 
acestuia In forma lui actuală, li
derii unor mari sindicate au ridi
cat obiecții serioase față de men
ținerea politicii prețurilor și 
veniturilor și au cerut ca vo
tul să aibă loc nu prin ridicarea 
de mîini, ci pe bază de numără-

de politica oficială
toare. Pus la vot, documentul a
fost adoptat cu 3 000 562 voturi 
pentru, contra 2 272 000. Acest 
fapt reflectă nemulțumirea unei
importante părți a mișcării labu
riste și sindicale față de princi
palele linii directoare ale politicii 
Partidului 
interne și

Potrivit 
încheiere 
rostită de 
mierul Harold Wilson, 
apreciat în mod deosebit rezulta
tele conferinței, arătînd că reali
zarea celor cinci ani de guvernare 
laburistă vor constitui o platfor
mă în vederea obținerii unui nou 
mandat laburist în viitoarele ale
geri generale.

laburist în problemele 
externe.
uzanței, cuvîntarea de 
a dezbaterilor a fost 
liderul partidului, pre

care a

TUNURI IN FAȚA

„Molima albasttâ"

Marcelo Caetano, 
succesorul lui Salazar 
nu a ales întâmplător 
data lansării campa
niei electorale pentru 
„alegerile generale" 
de la 26 octombrie. 
Primele mitinguri elec
torale urmau să fie 
organizate odată cu 
împlinirea unui an de 
cînd a preluat condu
cerea guvernului. Anii 
versarea a fost sărbă
torită cu pompă. Cae
tano, șeful statului ma
jor al armatei și pre
ședintele partidului 
guvernamental „Uni
unea națională" au 
rostit cuvîntări elogi
ind „succesele" ultimu
lui an și angajindu-se 
să sprijine și in conti
nuare „actuala struc
tură".

Practic, promisiunile 
de slăbire a structuri
lor dictatoriale au ră
mas în faza de ...pro
misiuni. „Problema in
tențiilor este desigur 
interesanta. Este neîn
doielnic că Caetano a- 
doptă un stil diferit de 
acela al lui Salazar. 
Dar trebuie judecat 
după faptele lui. Pînă 
in prezent insă, struc
turile totalitare ale re
gimului nu au fost e- 
lasticizate — declara 
Mario Soares — lider 
al opoziției. La rindul 
său, LE MONDE rele
vă că angajamentele de 
continuitate a regimu
lui făcute de Caetano,

ca și lunile ce s-au 
scurs do la instalarea 
ca șef ai guvernului a- 
rată că acesta „nu este 
omul schimbării". Pînă 
în prezent, constată 
ziarul francez, Caeta
no nu a iacut „nici cel 
mai mic pas în sensul 
unei liberalizări efecti
ve”. Prin prisma' unei 
asemenea situații per
spectivele opoziției sînt 
practic reduse la mi

de numeroase ziare. In 
plus, autoritățile su
pun candidații din opo
ziție la numeroase re
stricții. Astfel, minis
trul de interne a emis 
o hotărire în virtutea 
căreia, candidații sînt 
obligați să accepte 
„constituția în vigoa
re și starea socia
lă stabilă" ceea ce, 
evident limitează e. 
ventualele critici atât

„ALEGERI” 
FĂRÂ ALEGERE

nimum. Totuși după o- 
pinille unor lideri din 
opoziție faptul că pot 
să-și manifeste exis
tența, e un bun ciști- 
gat, ia capătul a nu
meroase sacrificii.

In cursul scurtei pe
rioade care a mai ră
mas pină la data scru
tinului, opoziția, „alcă
tuită dintr-un conglo
merat eterogen, lipsită 
de prea multe puncte 
comune, nerecunoscută 
ca partid, fără posibili
tatea de a-și deschide 
birouri regionale”, 
(COMBAT) are în față 
un oponent dispunînd 
de „cadre guverna
mentale", de fonduri,

la adresa regimului cît 
și la adresa candida- 
ților oficiali, ce-și în
temeiază campania e- 
lectorală pe respecta
rea și consolidarea 
actualului regim. LE 
MONDE consemna că 
12 dintre candidații 
pe care-i prezenta o- 
poziția, au fost desca
lificați fiind conside
rați „neeligibili”. în 
baza legii electorale, 
candidații în alegeri 
trebuie să fie aprobați 
de același minister de 
interne, înainte ,dc 
publicarea listelor. 
Printre cei cărora li 
s-a retras dreptul de 
a candida se află cei

șapte candidați care 
formau lista prezen
tată de opoziția din 
Mozambic și din co
loniile portugheze din 
Africa răsăriteană. 
Motivele invocate pen
tru anularea candida
turilor : „dovada insu
ficientă a cetățeniei 
portugheze" și „Peri
oada de domiciliere in 
zona circumscripției e- 
lectorale respective, 
mai redusă de cinci 
ani". în plus incercînd 
să stăvilească intrarea 
reprezentanților opozi
ției în parlament, auto
ritățile au decis să de
clare ilicite „comisiile 
electorale ale opoziției 
democratice" — sin
gura formă de propa
gandă pe care o mai 
puteau utiliza oponen- 
ții admiși în alegeri.

Liderii din opoziție 
se pronunță pentru 
desfășurarea unei am
ple lupte care să im
pună regimului reveni
rea la o viață politică 
normală, la restabili
rea libertăților politice 
și democratice. Numai 
după satisfacerea re
vendicărilor majore, în 
Portugalia se vor putea 
organiza alegeri largi. 
Or, fără schimbări e- 
sențiale. sînt toate șan
sele ca și după scruti
nul de la 26 octombrie, 
regimul instalat în 
urmă cu 43 de ani, 
să-și continue exis
tența.

Noi incidente în
Orientul Apropiat

TEL AVIV — Aviația israe- 
liană a atacat în cursul zilei 
de vineri de două ori obiecti
vele militare egiptene șituate 
în partea de sud a Canalului 
de Suez și în golful Suez, a 
declarat la Tel Aviv un pur
tător de cuvînt militar, citat 
de agenția Reuter, El a preci
zat că, după îndeplinirea mi
siunii toate aparatele israe- 
iiene s-au întors la bazele lor.

CAIRO — Un purtător de 
cuvînt al armatei egiptene a 
declarat că un număr de avi
oane israeliene au încercat vi
neri să atace pozițiile egiptene 
de la Zaafarana și Port Tew- 
fik, dar artileria antiaeriană 
a R.A.U. a intervenit, obligînd 
avioanele israeliene să se re
tragă, relatează agenția MEN. 
Potrivit declarației purtătoru
lui de cuvînt, partea egipteană 
a doborît un bombardier is- 
raelian de tip „Skayhawk”.

T. I.

• CONTINUIND campania de 
represiuni antipopulare, autori
tățile sud-coreene au arestat alți 
12 membri ai Partidului revo
luționar unificat. După cum s-a 
anunțat. Curtea supremă de la 
Seul a condamnat recent la 
moarte și închisoare pe dife
rite termene mai mulți membri 
ai partidului, sub acuzația de 
spionaj.

„STINCII“
Acel „perpetuum mobile politic, diplomatic și ecpnomic" fo

losit în mod curent pentru caracterizarea disputei anglo-spanio. 
le privind Gibraltarul, cunoaște din cînd în cînd perioade de 
agitație, revenind în actualitate, în funcție de desfășurarea cri
zei.

De astă dată însă, lucrurile au depășit stadiul, devenit obiș
nuit, al presiunilor și contrapresiunilor care au îmbrăcat pînă 
în prezent forma unor măsuri de ordin economic sau politic. Cu 
48 de ore înainte de expirarea termenului stabilit într-o rezolu
ție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind 
predarea • către Spania a administrației Gibraltarului (se știe 
că rezoluția in chestiune recomandă expres Angliei să pună ca
păt pînă la 1 octombrie a.c. statutului colonial al Gibraltarului) 
în fața „stâncii" au ancorat patru nave de război spaniole. Deși 
în mod oficial nu a fost dezvăluită misiunea încredințată nave
lor hispanice, comentatorii pun în legătură sosirea acestora cu 
un avertisment apărut duminică în ziaruj madrilen YA privitor 
la posibilitatea pe care Spania o va avea să „strîngă și mai 
mult șurubul1’ dacă Marea Britanie nu va îndeplini recoman
dările adoptate la O.N.U. La rîndul său nici guvernul englez 
nu pare intimidat. Potrivit agenției FRANCE PRESSE de-a. lun
gul frontierei terestre a Gibraltarului cei 10 000 de militari en
glezi se află în stare de alertă. Soldaților, staționați în garnizoa
nă permanentă pe „stâncă", li s-au repartizat cantități suplimen
tare de muniții. în plus, s-a anunțat că un grup de nave de 
război sub pavilionul marinei regale britanice au executat o 
deplasare spre strîmtoarea Gibraltar, patrulind și menținînd în 
cîmpul lor de observație activitatea militară a celor două fre
gate și două vedete ale flotei de război spaniole.

După cit se pare evoluția din ultimele zile a disputei mar
chează o nouă escaladă, în disputa anglo-spaniolă privind Gi
braltarul.

De mai bine 
gocieri soldate 
se întrerupeam . .
cipal vinovat de ruperea contactelor. Aceste rupturi erau ur. 
mate de presiuni reciproce. Britanicii au promulgat în Gibral
tar o nouă constituție. Spaniolii au închis punctele de trecere 
care leagă Spania de Gibraltar. Imediat după scrutinul parla
mentar de la sfîrșitul lui iulie, cînd a fost alcătuit un nou ca
binet sub conducerea lui Robert Peliza, lider al partidului care 
preconizează integrarea la Marea Britanie, a început să se vor
bească cu insistență de eventualitatea suspendării nelimitate 
de către Spania a traficului pe apă dintre Algesiras și Gibraltar. 
Miercuri s-a anunțat, de asemenea, sistarea pe termen nedefinit 
a legăturilor telegrafice și telefonice dintre teritoriul spaniol și 
posesiunea britanică.

Deși în cercurile londoneze oficiale, ultimele mișcări navale 
sînt apreciate drept „simple măsuri de precauție" observatorii 
remarcă cu interes trecerea disputei de la fazele diplomatice, 
politice și economice la un punct în care intervin ministerele 
de război ale celor două țări. Este o „escaladă" care împinge 
părțile intr-un impas și mai adine.

Cu toate acestea, puțini sînt dispuși să creadă că prelatele ce 
acoperă gurile de foc ale navelor vor fi înlăturate.

, IOAN TIMOFTE

escaladă, în disputa anglo-spaniolă privind Gi-
de doi ani au avut loc numeroase runde de ne- 
fără rezultat. De fiecare dată, cînd tratativele 
fiecare din părți acuza partenerul ca prin-

La aceeași oră, puțin 
după miezul nopții, în 
toate cele unsprezece mari 
localuri de dans de pe 
Broadway a răsunat, pe 
neașteptate, prin difuzoa
re, în locul obișnuitei 
muzici de jazz, un scurt 
avertisment. Razie. Instan
taneu, pe ușile de intrare 
și-au făcut apariția zeci 
de polițiști din brigăzile 
speciale anti-stupefiante.

Rezultatul raziei: 600 grame 
de her ună confiscate și opt 
membri ai unei rețele de trafi- 
canți cu stupefiante arestați. 
Captura, deși modestă, a fost 
rezultatul unei urmăriri perse
verente care a durat luni de zi
le. Este o picătură într-un ocean
— mărturisea ziariștilor David 
Pearson, șeful brigăzii care a 
operat razia. Localurile cerceta
te sînt numai cîteva din cele o 
sută treizeci de localuri new- 
yorcheze unde, după datele po
liției, se fac în fiecare seară 
tranzacții cu stupefiante, tran
zacții in care sint implicați cel 
puțin trei mii de infractori.

4 MILIOANE 
DE NARCOMANI

Episodul din marea metropolă 
americană e ilustrativ pentru 
ceea ce presa din Statele Unite 
denumește „molima albastră". 
(Consumatorii de heroină afir
mă, în cea mal mare parte a 
cazurilor, că, în halucinațiile 
lor, totul le apare învăluit într-o 
dulce culoare albăstruie). O ci
fră publicată Ia începutul aces
tui an de ministerul sănătății al 
S.U.A. ne poate jajuta să intuim 
proporțiile molimei : în 1968 
narcomanil americani au chel
tuit pe stupefiante peste 3,5 
miliarde dolari. Numărul consu
matorilor de stupefiante a atins 
in anul amintit 4 milioane (de 
aproape patru ori mai mult de
cît indicau datele estimative ale 
organelor specializate pe anul 
1958).

„Dacă narcomania amenință 
să transforme o parte a națiu
nii și, ceea ce este mai grav, o 
parte a adolescenților în epave
— notează cunoscutul ziarist 
american Drew Middleton — 
aceasta se datorește faptu
lui că în America trafi
cul de stupefiante e una 
din industriile cele mai înflori
toare Și mai rentabile". După 
aprecierile presei americane, în 
S.U.A. operează cel puțin 60 de 
rețele care se ocupă cu trafi
cul stupefiantelor. Aceste re
țele dispun de elicoptere și a- 
vioane reactoare, au posturi de 
radio-emisie și curierii lor sînt 
înzestrați cu o colecție de pa
șapoarte. Uneori se recurge 
chiar Ia valize diplomatice. 
Descoperirea de heroină in ba
gajele lui Mauricio Resai, amba
sadorul Guatemalei în Belgia și 
în valizele ambasadorului fili- 
pinez la Londra constituie nu
mai două din cele mai recente 
capturi ale poliției anti-drog 
din Statele Unite.

ȘOBOLANI Șl HEROINA

Ingeniozitatea în materie de 
contrabandă cu heroină atinge

o anumită virtuozitate. Nu mal 
puțin de 60 de kilograme de he
roină au fost Introduse anul tre
cut în S.U.A. cu ajutorul... r- 
bolanilor pentru laboratoarele 
experimentale. Un număr mare 
de șobolani-uriași (de ordinul 
miilor) importați pentru expe
riențe din Australia d’e către 
o firmă specializată din statul 
Tenessee, aveau în stomac bu
line mici din mase plastice, pli
ne cu heroină. Un denunț a pus 
capăt sistemului. De atunci, din 
august 1968, transporturile de 
șobolani, cîini și poney din im
port sînt supuse la vamă unul 
control radiologie.

Riscurile Ia care se expun re
gii stupefiantelor sînt compen
sate cu prisosință. Potrivit unor 
calcule publicate de TIME un 
kilogram de opiu costă in locu
rile unde e produs 500—600 do
lari, iar heroina extrasă din 
opiu, care e transportată prin 
contrabandă, se vinde In S.U.A. 
cu 200 000—260 000 dolari kilo
gramul.

Rezultatele măsurilor poliție
nești, deși rețeaua specializată 
cuprinde cîteva mii de agenți 
și utilizează larg serviciile „In- 
terpool“-ului sînt foarte modeste. 
Cifrele aproximative pe anul 
1967 ale direcției anti-drog din 
Biroul Poliției Federale a 
S.U.A. arată că numai 4—5 la 
sută din stupefiante de contra
bandă au fost interceptate 
și confiscate. începînd de anul 
trecut se procedează la un con
trol special permanent al curse
lor aeriene. Fiecare al doilea a- 
vion care sosește din regiunile 
„suspecte" e controlat minuțios. 
Raziile masive în localuri au de
venit de zece ori mai numeroa
se decît in anii 1965—1966.

CINE ÎMPIEDICA 
RĂZBOIUL ANTI-DROG?

De fapt, constată însă Harry 
I. Anslinger, comisar federal 
al S.U.A. în problema stupefi
antelor — singura consecințS 
importantă a sporirii rețe
lei anti-drog e pretextul o- 
ferit traficanților pentru scum
pirea drogurilor. In pre
zent, o pastilă pe bază de 
heroină costă 9 dolari, aproape 
dublu față de anul 1965. Alt ex- 
pert în materie, Mark Field, di
rectorul controlului drogurilor 
din' Ministerul Sănătății al 
S.U.A., își exprimă opinia că 
întreaga forță a armatei de us
cat, marinei și infanteriei mari
ne la un loc n-ar putea reduce 
pînă la anihilare rețeaua co
merțului ilicit cu stupefiante. 
Argumentul lui Field : „atâta 
vreme cît mari firme și bănci 
au făcut din industria drogurilor 
o sursă suplimentară de cîștl- 
guri astronomice și favorizează 
prin influența lor de contra
bandă, nimeni în S.U.A. n-ar 
putea impune un război total 
împotriva stupefiantelor". Este 
un argument judicios, din sur
să competentă. Argument care 
explică în mare măsură extrem 
de rapida extindere a „molimei 
albastre" în Statele Unite.

EM. RUCAR

Autoritățile din Burundi 
au dejucat o tentativă de 
lovitură militară de stat 
urmărind răsturnarea gu
vernului președintelui Mi
chel Micombero, a anun
țat ambasada burundeză 
de la Bruxelles, relatează 
agenția U.P.I. Elemente 
conservatoare din armată 
au încercat fără succes, po
trivit agenției France 
Presse, să preia puterea și 
să înlăture guvernul con
dus de colonelul Micom
bero. Ambasada a făcut cu
noscut că un număr de ofi
țeri au fost arestați, inclu
siv ministrul planului și e- 
conomiei. Potrivit informa
țiilor furnizate de ambasa
da burundeză din Bruxe
lles situația politică din 
țară este calmă.

Guvernul colonelului Mi
chel Micombero a preluat 
puterea în Burundi Ia 28 
noiembrie 1966 în urma u- 
nei lovituri militare de stat 
care a dus la înlăturarea 
regelui Ntare al V-lea.

LUPTELE DIN DELTA 
MEKONGULUI

Forțele Guvernului 
revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietna
mului de sud au bom
bardat cu rachete și 
mortiere în noaptea de 
joi spre vineri 18 pozi
ții inamice.

Cartierul general al primei 
divizii a pușcașilor marini 
americani, situat la 15 km 
sud de orașul Da Nang, a con
stituit unul dintre principale
le obiective ale atacurilor de
clanșate de patrioți.

în delta Mekongului, pa- 
trioții au atacat patru poziții 
fortificate ale trupelor saigo- 
neze, intre care instalațiile 
militare din provincia An 
Xuyen.

Lupte violente între gru
puri de patrioți și unități ale 
trupelor inamice au avut loc 
în junglele din provincia 
Binh Duong, la 58 kilometri 
de capitala sud-vietnameză.
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• LA TIRANA se desfășoară 
convorbirile albano-iugoslave 
în vederea încheierii protocolu
lui cu privire la schimburile de 
mărfuri pe anul 1970. Iugoslavia 
importă din Albania. în special, 
crom și bitum, cupru, ciment, iar 
Albania importă din Iugoslavia 
fier și oțel, produse chimice și 
diferite materii prime, mașini- 
Unelte, rulmenți și bunuri de 
consum.

• AMBASADORUL Români
ei în Italia, Iacob Ionașcu, a 
oferit la „Biblioteca Română" 
din Roma o gală de filme do
cumentare și turistice- Secreta
rul bibliotecii, Alexandru Mir
ean, a vorbit despre realizările 
poporului român în edificarea 
noii societăți.

COMERȚUL 
ALBANO-IUGOSLAV

• LA PANMUNJON a avpt 
loc cea de-a 366-a ședință a se
cretarilor Comisiei militare de 
armistițiu în Coreea. în cadrul 
ședinței, partea coreeană a pro
testat energic împotriva acțiu
nilor întreprinse în ultimul 
timp de S.U.A. care, încâlcind 
acordul de armistițiu, au intro
dus ilegal în zona demilitari
zată diferite arme automate și 
a cerut retragerea imediată a 
acestui armament.

• DELEGAȚIA de specialiști 
români în domeniul agriculturii, 
condusă de Angelo Miculescu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
care face o vizită de documen
tare în Statele Unite, a fost pri
mită la 2 octombrie de minis
trul agriculturii al Statelor U- 
nite, C. M. Harting.

• REPUBLICA Sud-Africană 
a respins rezoluția O.N.U. prin 
care i se punea în vedere să-și 
retragă administrația din Afri
ca de Sud-Vest (Namibia) pînă 
la 4 octombrie — informează 
agenția France Presse.

După cum se știe, sfidînd o- 
pinia publică din întreaga lume, 
guvernul R.S.A. continuă să 
administreze Namibia, practi- 
cînd o politică de apartheid, de
și O.N.U. i-a retras din 1966 
mandatul asupra Africii de 
Sud-Vest.

VIITOARE REUNIUNE 
A ȚARILOR NORDICE

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al Ministerului de externe fin
landez a anunțat că reprezen
tanți ai țărilor nordice se vor 
întruni la Helsinki pentru a dis
cuta modalitățile de ajutorare a 

Vietnamului, cînd războiul va 
înceta. El nu a menționat nici 
o dată pentru ținerea acestei 
reuniuni, dar surse informate 
indică data de 10 octombrie.

• INVESTIȚIILE de capita
luri particulare străine trebuie 
să fie utilizate numai ca o com
pletare a capitalului autohton 
și în proporții inferioare aces
tuia — a declarat ministrul de 
externe chilian, Gabriel Valdez 
Flores, vorbind în fața Came
rei de Comerț americano-chi- 
liană. Capitalul străin, a arătat 
el .trebuie să respecte legile șl 
prioritățile țării gazdă, iar fir
mele străine sau filialele lor 
trebuie să adopte deciziile în 
concordanță cu interesele na
ționale ale țării în care ope
rează și nu ale țării din care 
provin. Ministrul chilian a pre
cizat că este preferabil ca capi
talul autohton asociat capitalu
lui străin să provină din partea 
unor agenții guvernamentale 
pentru a asigura controlul sta
tului gsupra activității econo
mice desfășurată de firmele 
străine. Vorbitorul a susținut 
că pentru a ajuta la dezvolta
rea economică a unei țări, ca

pitalul străin nu trebuie să se 
bucure de nici un fel de privi
legii și condiții speciale mai 
ales în ceea ce privește calita
tea înzestrării tehnice a între
prinderilor la construirea căro
ra participă aceste capitaluri.

VA FI CONSOLIDAT 
CELEBRUL TURN DIN PISA?

• DUPĂ cum anunță agenția 
A.N.S.A., în Italia a fost apro
bat un proiect de lege pentru 
consolidarea definitivă a cele
brului turn înclinat din Pisa. 
Documentul autorizează acor
darea sumei de 3 200 000 000 lire 
italiene pentru realizarea pro
iectului de execuție a lucrărilor 
de consolidare.

• ÎNTRE liderii populației catoli
ce din Belfast și trupele britanice 
a intervenit un nou acord privind 
demolarea baricadelor reconstru
ite săptămîna trecută, cu prilejul 
recrudescenței tulburărilor între 
oatolici și protestanți. „Comite
tul pentru apărarea cetățenilor", 
care reprezintă aproximativ 
75 000 de catolici, a hotărît ca 

acțiunea de demolare a celor a- 
proximativ 100 de baricade să 
înceapă luni, ținînd seama că ge
neralul Freeland, comandantul 
trupelor britanice din Irlanda de 
Nord, a dat catolicilor asigurări 
că măsurile de securitate vor fi 
întărite.

Lista pierderilor economice 
provocate de tulburările din Ir
landa de nord este destul de 
mare. Se apreciază că veniturile 
din turism vor scade cu 10 la 
sută sub obiectivele stabilite 
pentru anul 1969, iar producția 
industriei textile, care asigură 

La Delhi a avut loc un mare miting organizat cu prilejul 
aniversării a 100 de ani de la nașterea lui Mahatma Gandhi, 
eminent militant ăl mișcării de eliberare din India. La miting 
au luat parte președintele Indiei, Venkata Giri, premierul Indira 
Gandhi, precum și Abdul Gaffar Khan, care, alături de Mahatma 
Gandhi, a participat la mișcarea de eliberare națională din India.

Președintele Indiei, Venkata Giri, a rostit cu această ocazie 
o cuvîntare. Participanții la miting s-au angajat să sprijine liber
tatea, integritatea și suveranitatea Indiei, așa cum a cerut Ma
hatma Gandhi, și să continue lupta pentru lichidarea exploatării, 
nedreptății și disensiunilor religioase.

exportul de bază, urmează să sca
dă sub nivelul anului 1968. Nu- 
jneroși industriași au renunțat la 
proiectele de construire a unor 
fabrici în provincie, unde șoma
jul este cel mai accentuat și -unde 
un mare număr de muncitori se 
pregătesc să emigreze.

RAVAGIILE INUNDAȚIILOR 
DIN TUNISIA

• POTRIVIT datelor oficiale 
date publicității la Tunis, inun
dațiile care au avut loo în Tu
nisia au provocat moartea a 

362 de persoane, iar alte 
92 857 au rămas fără adăpost. 

La operațiunile de salvare a 
sinistraților au participat uni
tăți ale armatei și poliției, pre
cum și reprezentanți ai Organi
zației Crucii Roșii din Tuni
sia. Ameliorarea condițiilor at
mosferice a permis grăbirea a- 
jutorării persoanelor din regiu
nile sinistrate.

« IUITI Sadahiro. vicepreșe
dinte al companiei japoneze 
„Nissho Ywai", care se află la 
Moscova în legătură cu deschi
derea unui birou permanent al 
acestei firme în capitala Uniu
nii Sovietice, a declarat că în 
viitor schimburile comerciale 
japono-sovietice vor atinge ci
fra de un miliard dolari pe an.

PROIECTUL „SAFEGUARD"

• DUPĂ dezbateri care au 
durat aproape patru ore. Ca
mera Reprezentanților a apro
bat proiectul guvernamental 
privind construirea sistemului 
antirachetă „Safeguard”. La în
ceputul lunii august, Senatul a 
aprobat și el acest mult con
troversat proiect.
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