
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL

VIZITA TOVARĂȘILOR
NICOLAE CEAUȘESCl)

57 ION GHEORGHE MAORER /f INDIA
ANUL XXV. SERIA II NR. 6353 SÎMBĂTÂ 18 OCTOMBRIE 1969

Oamenii

de fiecare

zi ai
pădurii

Știam că ȚF-urile Bistrița și 
Năsăud sint printre cele mai mari 
din țară — o adevărată salbă fo
restieră, mi s-a spus — și mai 
Știam că, despre forestieri, poți 
să numeri pe degete articolele 
care s-au scris.

Două zile la Bistrița, apoi la 
•ăsăud... Am adunat un carnet 

.ntreg cu cifre. („Vreți să scrieți 
un studiu statistic" ?, m-a între
bat umil dintre contabili), mi-am 
notat conștiincios toate răspunsu
rile, epuizind ceea ce, in limbaj 
de specialitate, se cheamă docu
mentarea de birou. Astfel înar
mat, am pornit pe teren, unde 
urma să fac cunoștință cu pro
cesul de producție, să mă fa

File dintr-un
carnet

de însemnări

miliarizez cu o anume termino
logie de specialitate, obligatorie 
atunci cînd reportajul trebuie 
să fie „strict la obiect".

Dar au venit munții Rodnei cu 
Pietrosul, Bebra, Detunata, 
Țapul, Scărișoara, apoi Călima
ra, „țară de basm și codri secu
lari și fantastice pajiști alpine" — 
apoi Prundul Bîrgăului, Valea 
Cormaiei, Josenii, Valea Rebrei, 
Susenii, Tîrlișiua, — au venit a- 
poi oamenii și am înțeles că n-are 
rost să mă cramponez de carne
tul cu cifre într-un reportaj strict 
la obiect. Așadar...

OAMENII

„ Undeva, în munții noștri, în 
' cui numit Pleșa, Traian Pop 

a întîlnit cu ursul. Om care 
nu știe ce-i frica, Pop s-a luat la

NICOLAE ADAM
(Continuarea în pag. a Il-a)

ONORAREA
CONTRACTULUI

o obligație ce nu 
suportă tergiversări

In județul Ialomița semănatul s-a încheiat de mult. Toate forțele sînt, acum, concentrate la 
recoltatul porumbului și sfeclei, a legumelor și stru gurilor. Producțiile sînt bune ; numai sporul de 
recoltă înseamnă mai mult de zece mii de vagoane. Irigațiile, mecanizarea, îngrășămintele, hărnicia oame
nilor au ridicat curba producțiilor la nivel de record. Ziua și noaptea se cară din cîmp. Pătulele sînt 
pline pînă în grinzi, iar în ogrăzi au apărut amenajări speciale. în multe locuri, mijloacele de trans
port sînt îndrumate din cîmp direct către bazele de recepție — livrarea cantităților contractate fiind 
înțeleasă la importanța cuvenită ; ca o sursă sigură și eșalonată de venituri bănești, ca o expresie a 
contribuției pe care țărănimea este chemată s-o aducă la asigurarea hranei întregului popor, la aprovi
zionarea industriei cu materii prime aliemntare, la crearea rezervelor statului pentru export.

Cooperatorii din Gheorghe Doja și-au făcut socotelile încă din timpul recoltatului. Producția 
nedie depășea cu aproape o mie kilograme boabe la hectar pe cea inițial planificată. „Sporul de recoltă, 
ne spunea tovarășul Ion Spătărelu, președintele cooperativei, am hotărit să-1 valorificăm, la contract. 
Camioanele și utilajele au transportat din cîmp di rect la baza de recepție. Cînd am încheiat recoltatul, 
transportasem deja 1 546 tone porumb, față de 800 tone cît reprezenta contractul. Numai porumbul ne-a 
adus un venit de aproape două milioane lei“. Exemplar și-au îndeplinit membrii - cooperativei agricole

Au terminat
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GH. FECIORU

BANGALORE 17. — Trimișii 
speciali Agerpres, Nioolae Iones- 
cu și Ion Puținelu, transmit: Pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer împreună cu 
soția, Elena Maurer, și persoanele 
oficiale române care îi însoțesc, 
au vizitat vineri dimineața lo
calitatea Mysore și împrejurimile 
sale. i

Străbătînd principalele artere 
ale orașului, oaspeții români au 
fost salutați cu căldură de mii 
de locuitori. Vestigiile trecutului 
se înfruntă astăzi în orașul My
sore cu numeroase construcții 
modeme — mărturii ale dinamis
mului înaintării Indiei pe dru
mul progresului.

Oprindu-se în dreptul unui 
magazin 
români au 
demînarea 
nonimi.

Coloana 
îndreaptă, 
Chamuridi, 
Chamundeswari. De aici poate fi 
văzut întregul oraș care se în
tinde, la poalele colinei, pe o 
suprafață de 20 km. patrați.

în continuare, oaspeții români 
vizitează grădina zoologică din 
Mysore, considerată printre cele 
mai mari din India.

Apoi, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de miniștri,

de artizanat, oaspeții 
prilejul să admire 
meșterilor-artizani

în-
a-

mașinilor oficiale 
apoi, spre 

dominată de templul

se
colina

in vizită la moderna uzină de mașini-1Inalții oaspeți români >r

Ion Gheorghe Maurer și ceilalți 
oaspeți români părăsesc localita
tea Mysore, înapoindu-se la Ban
galore.

Șoseaua care leagă cele două 
localități străbate un peisaj în
cântător, fascinant. Natura Indiei 
se dezvăluie privirilor în toată 
grandoarea ei.

Șoseaua străbate numeroase a-

șezări rurale. Locuitorii acestor 
sate, adunați de cele două părți 
ale drumului, fac o primire căl
duroasă oaspeților români.

Vineri seara, guvernatorul sta
tului Mysore, Somanath Lyer, a 
oferit în saloanele palatului „Raj 
Bhavan" din Bangalore, un di
neu în cinstea președintelui Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae

Ceaușescu, șl a soției sale, Elenă 
Ceaușescu.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, președintele Nicolae 
Ceaușescu și guvernatorul Statu
lui Mysore au toastat pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre cele două țări, pentru 
prietenia dintre poporul român 
și indian.

insămințările 
la cereale păioase

Oamenii muncii de pe o- 
goarele județului Iași au ter
minat la timpul optim și 1* 
un nivel agrotehnic supe
rior însămînțarea cerealelor 
păioase de toamnă pe în
treaga suprafață planificată.

Cu prilejul încheierii în- 
sămînțărilor, Comitetul ju
dețean de partid Iași a adre
sat o telegramă Comitetului 
Centrale al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care se arată, printre altele : 
încredințăm conducerea par
tidului, pe dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, că, 
avînd călăuză programul 
măreț de edificare socialistă 
a României, elaborat de 
Congresul al X-lea, lucrătorii 
din agricultura județului 
Iași vor strînge laolaltă 
hărnicia, priceperea și ca
pacitatea de muncă, vor fo
losi cu și mai multă eficien
ță baza tehnico-materială de 
care dispun, pentru asigura
rea condițiilor optime în
făptuirii sarcinilor ce ne 
revin în anul viitor, în ve
derea sporirii necontenite a 
rodniciei ogoarelor.

Radiografia celor
două „săptămîni

(Continuare în pag. a VII-a)

Progresul social și
activitatea ideologică
Acum peste o sută de ani, Vic

tor Hugo celebra progresul în a 
sa „Legendă a secolelor". El îl 
asemăna unui minunat car aerian 
care se avîntă în largul cerului, 
îmblînzind vînturile și avîntîn- 
du-se maiestuos spre abundență, 
calm, veselie, spre fericirea omu
lui. De atunci, știința și tehnica 
au înaintat mai repede decît pu-

de prof. univ. dr, 
CONSTANTIN 

BORGEANU
tea să-și închipuie Hugo sau alți 
vizionari.

Dezvoltarea rapidă a științei, a 
tehnicii, n-a fost, totuși, șuficien-

TINERETUL si CULTURA

PREMISELE
ADERENȚEI

ora 9 dimineața. La

mar" ale

10 septembrie 1969, 
aeroportul Băneasa, obișnuita forfotă mati
nală. Eveniment pentru lumea sportului: 
reprezentativa de natație a României pleacă la 
Balcaniada de la Izmir (Turcia). Sportivii 
intră în vamă...

FERICITA
Alături de membrii coope
ratori, la C.A.P. din Mareș. 
județul Argeș, forțele meca
nice sint din plin folosite la 
recoltatul porumbului. Acest 
lucru a avut ca efect recol
tarea porumbului de pe mai 
bine de 80 la sută din su

prafața cultivată.
Foto : O. PEECAN

Problema ideologiei tineretului este cu atît mai importantă cu 
I cit tineretul însuși reclamă prin toate caracteristicile Iui de 
I vîrstă o stare spirituală aptă să justifice teoretic dezideratele 
| existenței. Nu numai că marilor întrebări trebuie să li se afle 
răspunsuri, dar răspunsurile vor reprezenta cu necesitate în
săși practica comportamentului. Resorturile mecanismelor so
ciale odată deslușite trebuie și folosite, și folosirea lor se face 
cu necesitate în numele unui ideal. Din acest punct de vedere, 
cred că problema educației politice a tineretului reprezintă 

| chestiunea numărul unu pe ordinea de zi a organelor ocupate 
tocmai cu problemele tineretului, și cred că lucrările ultimei, 
plenare a C.C. al U.T.C. a marcat nu sfîrșitul ci începutul unui 
drum, de ce să nu recunoaștem, dificil. Pentru că atragerea și 
formarea tineretului, organizarea Și îndrumarea lui departe de 
a se face pe baza unor rețete stabilite de la centru, departe 
de a încăpea în scheme și sisteme prestabilite, necesită tocmai 
stimularea inițiativei, a varietății de manifestări, . cere cu 
precădere antrenarea tinerei generații pe drumurile alese 
de ea însăși și care 1 se potrivesc. Numai in aceste condiții

de SÂNZIANA POP

(Continuare în pag, a V-o)

tă pentru progresul societății, al 
omului. Uneori, minuni «le știin
ței, expresie a spiritului creator 
al omului, au fost folosite în sco
puri evident antiumane. Visurile 
marilor optimiști ai istoriei, care 
concepeau dezvoltarea societății 
ca un drum drept, ascendent, au 
fost, așadar, dezmințite de reali
tate. Asemenea împrejurări au fa
vorizat rezerve și îndoieli la adre
sa ideii de progres, considerată 
de unii ca o idee specifică unui 
stadiu depășit al istoriei și cul
turii umane.

Ideea de progres s-a dovedit 
însă, prea mult legată de năzuin
țele fundamentale ale omenirii 
pentru a putea fi ignorată. Pro
cesele cele mai caracteristice ale 
epocii noastre, eforturile a nume
roase popoare de a înlătura îna
poierea seculară, mișcările care 
cuprind cea mai mare parte a 
populației globului se realizează 
sub semnul progresului. Concep
ția marxistă, materialistă, asupra 
istoriei oferă temeiurile științifice 
pentru înțelegerea acestui pro
gres în toată complexitatea sa,

Istoria contemporană demon
strează, prin argumente mereu 
noi, că direcția cea mai caracte
ristică a progresului este, în pre
zent , dezvoltarea socialismului, 
sporirea forței de atracție a idei
lor acestuia, concretizarea lor în
tr-o puternică realitate socială 
care exercită o influență tot mai 
puternică asupra destinelor ome
nirii.

Creșterea rolului conștiinței în 
condițiile socialismului decurge, 
în primul rînd, din modalitatea 
specifică de acțiune a legilor 
obiective, caracteristice acestei o- 
rînduiri, care limitează sfera de 
manifestare a spontaneității, pre
supun cunoașterea din ce în ce

ELEVEI SI SPORTIVEI-
MODEL, CRISTINA STĂNESCU

10 septembrie 1969, ora 11 dimineața. Or
ganele vamale înmînează reprezentanților 
federației de natație și presei următoarea 
listă : „La controlul vamal efectuat, la ae
roportul Băneasa, membrilor lotului de na
tație s-au constatat următoarele : în afară 
de sumele și obiectele înscrise în declarația 
vamală, s-au găsit: la Szabo Alexandru 
(Steaua) — 100 dolari S.U.A. și 100 lei ; la 
Schier Herman (Olimpia Reșița) — 20 mărci 
vest-germane, 4 franci francezi, 56 dinari, 
1 dolar S.U.A., 400 lei ; la Țăranu Valeriu 
(Steaua) — 4 000 lire italiene ; la Slavic Ma
rian (Steaua) 56 plicuri ceai, 291 lei, 4 cutii 
gerovital fiole; la Teodorescu Petre (Steaua)

da noastră cunoaște mobilul a- 
cestei vizite. înțelegem că orice 
tatonare este inutilă :

— Spuneți-ne, știați ceva des
pre banii fiicei dv ?

Poate că întrebarea a căzut 
prea brusc. Cert e că interlocu
toarea noastră a părut ireme
diabil dezorientată.

— Știu eu ?!... Bănuiam că

—10 plicuri ceai, 8 cutii gerovital fiole ; la 
Benedec Zoltan (Mureșul Tg. Mureș) — 830 
lei, 5 cutii gerovital drageuri; la Zeno Opri- 
țescu (C.S.M. Cluj) — 700 lei ; la Sovago 
Gyongyfer (C.S.M. Cluj) — 500 leij ia Cri
stina Stănescu (Dinamo Buc.) — 1 200 lei și 
10000 lire italiene; la Anca Andrei (Șc. sp. 
Reșița) — 535 lei și 70 mărci vest-germane ; 
la Kok ai Clara (Politehnica Cluj) — 100 lei, 
50 dolari S.U.A.> 30 000 lire italiene, 100 di
nari, 100 franci 
vital ; la Coroiu
50 lei, 20 dolari
mane.

francezi, un flacon gero-
Daniela (Șc. sp. Reșița) —
S.U.A., 60 mărci vest- ger-

Luterană, nr. 5, 
apar- 

Sunăm. Ne 
tînără, cu

trada
scara E, etajul IV, 
tament 58.

deschide o femeie
ochii vii, mari. Știm, este mama 
Cristinei Stănescu — am vorbit 
cu 10 minute înainte la telefon, 
anunțîndu-ne vizita.

încă de la primul schimb de 
cuvinte ne dăm seama că gaz-

are 
de 
știam cu exactitate că are mai 
mult de 1 000 de lei... Ea nu e 
cheltuitoare și nici nu-și cum
pără prea multe lucruri, îneît — 
cum să vă spun ? — avea

OVIDIU IOANIȚOAIA

(Continuare în pag. a VII -a)

cîteva sute 
ce n-aș

de lei... De fapt, 
recunoaște-o —

V
*

*

I
I
I
I

I

II V II Vl >•••

de FLORIN MUGUR
Nemaipomeniți acei oa

meni care muncesc și flu
ieră. Care muncesc și fluieră 
de plăcere. De plăcerea a 
ceea ce fac. Nici un fel de 
orchestre simfonice tunînd 
în megafoanele fabricilor nu 
pot înlocui acel simplu 
fluierat de plăcere. Pentru 
că muzica cealaltă vine din 
afară și poate alina (sau nu) 
și poate fermeca (sau nu), 
în timp ce melodia fluierată

(Continuare in pag. a lV-a)

CONDIȚIA SPECIALISTULUI

PR O DUCȚIA

REVERS
simplu e chiar expresia unei 
alinări și a unei armonii.

Un cuvînt bun ceîfcr care 
muncesc cu plăcere, celor 
nebuni după munca lor — și 
nu întotdeauna păstrind mă
sura și nu întotdeauna as- 
cultînd de legile de 
ale chibzuinței.

Să scriu deci încă o 
numele învățătorului 
Borcea din satul ~ 
aflat pe lingă 
puțin vestită 
unde — cum îmi spu
nea cineva — „nici mă
car Napoleon nu s-a născut"

bron?

dată 
Petre 

Cojocaru, 
cetatea mai 
a Găeștilor, 

îmi 
„nici

(Continuare în pag. a V-a)

Dezvoltarea generală a e- 
conomiei noastre, distribui
rea judicioasă a obiectivelor 
industriale pe întreg teri
toriul țârii a fost însoțită 
permanent, de-a lungul a- 
nilor, de creșterea fireas
că a numărului de spe
cialiști. Este un adevăr ele
mentar că introducerea lar
gă a progresului tehnic se 
leagă direct, nemijlocit, de nu
mărul și calitatea profesio
nală a cadrelor de specialiști 
tot așa cum locul acestora este 
cu prioritate acolo 
nevoile producției, 
făurire nemijlocită 
lor materiale. Că 
este pregătit de societate pen
tru producție și că solicitarea 
în miezul producției a specia
listului nu este un lux, că 
prezența lui nu e facultativă, 
constituie azi o axiomă.

Totuși, de-a lungul anilor

s-au admis numeroase dero
gări de la această logică sim
plă ; din diferite cauze obiec
tive s-au produs situații nefi
rești, cînd importante unități 

■și sectoare de activitate eco
nomică și socială înregisțrea-

NICOLAE CEAUȘESCU, — 
se resimte lipsa brațelor de 
muncă, a specialiștilor — din 
care cauză multe utilaje mo
derne lucrează cu o capaci
tate redusă — în birouri, în 
ministere, într-o serie de in-

Masa rotundă a „Scinteii tineretului"

tră. Este timpul să punem 
capăt acestei stări de lucruri".

Rezolvarea acestei proble
me majore — redistribuirea 
cadrelor de specialiști, ca și 
preîntimpinarea recrudescen
ței fenomenelor negative ce 
s-au manifestat în acest do
meniu pînă în prezent — nu 
ține, așa cum au subliniat și 
participanții la colocviul or- 
zanizat de redacția noastră, 
numai de resortul 
torico-administrativ
in același timp, pentru 
care specialist, o problemă de 
conștiință civică, de nobilă 
responsabilitate socială.

unde o cer 
opera de 
a bunuri- 
specialistul

ză deficit de cadre de specia
liști, în timp ce aceștia fie că 
sînt concentrați în ministere 
sau alte organe centrale, fie 
că îndeplinesc activități străi
ne profesiei lor, lipsind ast
fel societatea de aportul lor 
calificat. „în timp ce în unele 
întreprinderi, pe unele șan
tiere de construcții — arăta 
recent secretarul general al 
partidului, tovarășul

stituții centrale și locale se 
află un mare număr de spe
cialiști și funcționari a căror 
muncă este prea puțin produc
tivă pentru societatea noas-

organiza- 
ci este, 

fie-

Citiți în pag. a lll-a opiniile consemnate de noi sub titlul :
— PUTEM CHELTUI ORICUM TEZAURUL FORȚEI DE MUNCA 

SPECIALIZATE?
— NU I DE ACEEA, LOCUL SPECIALISTULUI E ÎN PRODUCȚIE !
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La aniversarea 
a 25 de ani
de activitate 

a Editurii Politice 
înființată la scurt timp 

după eliberare, ca Editură 
a Partidului Comunist din 
România, Editura Politică 
a constituit, in toate etapele 
parcurse, o expresie a 
permanentei preocupări
a partidului pentru răspin
direa in mase, prin inter
mediul tipăriturilor, a ideo
logiei marxist-leniniste, a 
politicii de construire și dez
voltare a societății socialiste 
pe pămîntul țării noastre.

Eforturile susținute ale 
colectivului Editurii iți gă
sesc expresia în cele aproape 
1600 de titluri publicate, in
tr-un tiraj total de peste 
230 milioane de exemplare 
ți acoperind o vastă ți tot 
mat variată arie tematică : 
documente de partid și de 
stat, manuale destinate in- 
vățămîntului politic ți de stat, 
lucrări privind construcția 
de partid $i de stat, activi
tatea sindicatelor ți a orga
nizațiilor U.T.C., literatură 
politică de masa, studii de 
economie, filozofic, istorie 
(originale și traduceri), edi
tarea operelor clasicilor mar- 
xism-leninismului, lucrări 
privind mișcarea comunistă și 
muncitorească internaționa
lă, relațiile internaționale, 
materiale de agitație vizuală.

Realizările obținute de Edi
tura Politică se datoresc, în 
primul rînd, c -,ii ți îndru
mării de către rtid, orien
tări] permanente de care E- 
ditura s-a bucurat ți se bu
cură din partea partidului.

Exigențele calitative noi pe 
care Congresul al X-lea le-a 
precizat in domeniul muncii

ideologice direcționează 
activitatea ......... ”
solicitată să-și intesifice con
tribuția la răspindirea învă
țăturii marxist leniniste, 
la dezvoltarea gindirii poli
tice vii, la orientarea ideolo
gică a maselor.

Fără îndoială că, în lumi
na acestor cerințe, cartea po
litică va căuta să devină un 
intrument tot mai activ în 
răspindirea creațiilor politi- 
co-ideologice originale consa
crate analizei schimbărilor 
petrecute in structura socie
tății, să facă cunoscută ex
periența dobindită in opera 
de construire a socialismului 
in țara noastră. Pe linia bo
gatei experiențe acumulate 
pînă acum, sintem convinși 
că lucrările promovate de 
Editura Politică își vor face 
și mai mult simțită prezența 
în procesul de dezvoltare a 
conștiinței socialiste a mase
lor, in direcția cultivării pa
triotismului socialist și a în- 
ternațioralismului, vor inter
veni cu tot mai înaltă efici
ență in planul educației ate
iste, pentru însușirea eticii 
noi, și promovarea inaltei 
responsabilități față de înda
toririle sociale.

Cu ocazia aniversării a 25 
de ani de existență, urăm 
Editurii Politice noi succe
se pe linia elaborării unor 
lucrări pe teme majore, ca
re să răspundă cerințelor ar
zătoare ale vieții sociale, ale 
propagandei de partid, în
deplinind cu cinste înalta 
îndatorire de a asigura pă
trunderea in mase a cuvîntU- 
lui tipărit al partidului.

și
Editurii Politice,

UL

I I I I I

Mezinul tenorilor• O interesantă experien
ță a siderurgiștilor hunedo- 

doreni, efectuată în colabo
rare cu specialiștii Institu
tului de fizică atomică din 
București — ne scrie proi. 
Ion Vlad — s-a consumat re
cent, cu rezultate notabile. 
S-a experimentat — în fază 
de laborator — o instalație 
pentru determinarea umidi
tății cocsului-bulgâri prin 
metoda încetinirii neutroni
lor. Rezultatele aplicării a- 
cestei metode se cunosc după 
aproximativ 100 de secunde.

• La Galați a fost inau
gurată, recent, o casă de 
modă. Proiectul aparține tl- 
nărului arhitect Liviu Dur
bacă. Casa 
informează 
nostru, ing. 
întinde pe o suprafață 

m.p. și cuprinde un 
de manichiură și co
de vibromasaj, ate- 

de croitorie, tricotaje

de modă — ne 
corespondentul 

V. Cinepă, — se 
oe

2 1UU 
salon 
afură, 
liere 
etc.
• Benone Neagoe din Cluj 

a solicitat tovarășului Lau- 
rențiu Hodorog, directorul 
Casei de cultură a studen
ților, cîteva amănunte în 
legătură eu activitatea ce se 
va desfășura în acest an în 
cadrul acestei instituții. In- 

manifestările pe care le 
cuprinde agehda Casei de 
cultură' se numără organiza
rea de eicluri și cursuri de 
istorie a muzicii, istoria ar- 
.nur plastice, teatrului și 
cinemaogrflfiei, (se fac de
mersuri pantru a se obține, 
pentru .studenți, filmele în 
premiera la cinematograful 
„Republica"), baluri, carna
valuri etc. Tot aiei vor ac
tiva 11 cercuri șl 9 forma
ții de amatori.

de la Opera Română
CRISTIAN

MIHAILESCU
In primele zile aie acestei 

luni urmăream, la Opera Ro
mână, premiera inaugurală a 
stagiunii : „Decebal" de Gheor- 
ghe Dumitrescu. Actul IV. în 
semiobscuritatea scenei dis
tingem silueta unui străjer. Aria 
ce inundă sala ne ajută să sta
bilim identitatea interpretului : 
este tenorul Cristian Mihăi- 
lescu, cel mai tînăr dintre so
liștii primei noastre scene liri
ce.

— Deși mezin al Operej Ro
mâne, se pare că ați depășit de 
mult ora debutului...

— Pe această scenă am de
butat tn primele zile ale aces
tui an, la 8 ianuarie. Am cîntat 
atunci nu mai puțin de patru ro
luri în „Povestirile lui Hof
fman", dintre care trej erau 
compoziții, vîrsta personajelor 
depășindu-o cu mult pe a mea.

— Nu se poate spune că opera 
își neglijează mezinul.

— Dimpotrivă. încă din stagiu
nea trecută — prima din acti
vitatea mea — am avut prilejul 
să cînt in „Boris Godunov". Am 
mai ăpărut și în roluri episodice 
din „Lucia de Lammermoor", 
„Don Carlps". Iar în stagiunea 
abia începută, rolul străjerului 
din „Decebal" va fi urmat de 
altele, mai mari sau hiai mici, 
în „Traviata", „Tasca", „Rigo- 
letto", „Othello", „Carmen".

vol relua o partitură de „tine
rețe" ; Vașek în viitoarea pre
mieră eu ..Mireasa vînduită".

— Se spune că tenorii sint 
foarte capricioși. Fiind atît de 
solicitat n-au început să vă de
ranjeze rolurile episodice?

— Dimpotrivă. Pentru tehnica 
vocală și, nu mai puțin, pentru 
exercițiul de joc scenic, le con
sider foarte bine venite. Și nu 
cred că, vreodată, capriciile la 
care vă referiți mă vor face să 
refuz vreun rol.

— Pe cînd erați student v-am 
ascultat interpretind muzică de 
cameră. Este vorba de o a doua 
pasiune ? O continuați ?

— Paralel cu opera, mă pasi
onează muzica de cameră, cu 
precădere cea contemporană. 
Cred, de altfel, eă... tenorul vii
torului nu va putea miza numai 
pe voce...

— O opinie izvorită din pru
dență ?

— Nu numai. Din convingerea 
că spectacolul de operă va a- 
pela din ce în ce mai mult 
la colaborarea altor arte, deve

nind manifestarea sincretică. Mu
zica modernă îți lărgește sfera 
de cunoaștere și. totodată, ca
pacitatea interpretativă. De a- 
ceea sint bucuros că dirijorul Al. 
Șumski, animatorul orchestrei 
„Academica" a Conservatorului 
mi-a propus colaborarea.

Oameni de fiecare zi
(Urmare din pag. 1) 

luptă cu fiara și s-au înfruntat 
timp de un ceas. A fost o luptă 
pe viață și pe moarte. Ghiarele 
ursului l-au sfîșiat, dar Pop nu 
s-a lăsat pînă n-a pus pielea 
ursului pe băț, s-o usuce".

Și am plecat să dau de Traian 
Pop.

Cîteva vorbe ale bătrînului 
muncitor forestier Țifor Vasile : 
„Despre not, vechii grăniceri, a 
vorbit împăratul Napoleon cam 
așa: «Dacă aș avea două regi
mente de cătune de-aici, aș bate 
toată lumea». Noi am fost împro
prietăriți cu munți și păduri la 
1760. O parte din păduri le fo
loseam la trebuințele noastre, o 
parte erau în grifa obștii. Din ba
nii adunați de obște ne-am des
chis la Prundul Bîrgăului și la 
Sin Giorz cite o școală de arte 
și meserii, ne-am ridicat la Nă- 
săud liceu. Eu la liceul din Nă- 
sătid am învățat. Aici lucrăm din 
tată-n fiu la pădure. Meseria de 
forestier mi-am început-o ca 
practicant, la fabrica din Domi- 
șoara, prin anul 1927. Și m-am 
despărțit de ea acum, în urmă, 
după ce mi-au numărat 40 de 
ani de activitate. Am trecut prin 
mai multe fabrici, eram mutat 
acolo unde se pornea de la înce
put, și ș-a pornit în multe locuri, 
pentru că fabricile au fost bom
bardate, și noi le-am făcut la loc. 
Am lucrat peste tot: din 1950 am 
fost pe post de inginer șef, apoi

de tehnolog principal, apoi de 
șef sector exploatare, la Borșa, 
apoi la Vișeu, la Bistrița, la Hva 
Mică, la Bistrița Bîrgăului. Mi-a 
fost drag să muncesc la pădure 
și nici acum nu obosesc să trec 
prin ea. Zilele trecute, din vor- 
bă-n vorbă, un inginer mi-a spus 
că a văzut cherestea de Bîrgău, 
undeva, intr-o țară de la Medite- 
rană. Păi ce mare filozofie ? Nu 
știu eu cite hirtii străine veneau 
să ceară scindări din pădurile 
noastre ? Că avem seîndura 
bună, se-nțelege. M-am întrebat 
eu, nu o dată, cum o fi sunînd în 
graiurile acelea Prundul Bîrgău
lui sau Valea Budacului sau 
Tîrlișiua ? Și inginerul mi-a spus 
că au învățat să pronunțe bine. 
Păi nici nu se putea altfel; cînd 
vezi o asemenea marfă, înveți 
repede".

Valea Budacului se îngustează, 
coastele munților, încărcate 
de păduri, devin abrupte. 
Prevăd că, pînă la urmă, voi 
transcrie cite ceva din carnetul 
cu cifre. Aici, totul este simplu. 
Un transfer de „coloane", și con
diția reportajului la obiect este 
îndeplinită. De exemplu ; supra
fața fondului forestier al județu
lui Bistrița-Năsăud este de 
178 632 hectare, din care 
63136 ha rușinoase. Anual, se 
exploatează aici 880 000 m.c. de 
lemn. Cifre care explică acel pro
cent de 4S°/o pe care îl dau 
I.E.-urile din producția globală a 
județului, anul acesta. Planul la 
producția marfă vîndută și înca-
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Film cu trei stele :

lui I

jț^VANGRONICĂl

rulează la 
20,15).

IN AER :

șl buletinul 
— Telesport 
emisiunii.

După cunoscuta dramă a 
Victor Hugo, regizorul francez 
Pierre Billon a realizat acest film 
în anul 1947.

Născut în 1906, Billon a debutat 
în cinematografie la vîrsta de 22

CAVALERII AERULUI : rulează 
Vitan (orele 15,30 ; 18).

RISCURILE MESERIEI : rulea
ză la Vitan (ora 20,30).

LA EST DE ESEN : 
pacea (orele 15,30; 18;

aruncați banca
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 18)

SlNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Rahova 
(ora 20,30).

CĂLĂREȚUL SINGURATIC
Cu titlul original „Lonely are 

tne brave" filmul, realizat în anul 
1962 este o adaptare după rorpanul 
șpriitorulu i american Edward 
Âbby, „Srave €ow-boy“. Rolurile 
principale sînt interpretate de 
Kirk Douglas, pe adevăratul nume 
Isur Danilovici Demski, în rolul 
lui Jack Barns, un cow-boy rătă
citor în vestul sălbatic, și Gene 
Rowlands în rolul lui Jerri (19. X; 
20. 15, pr. I).

TELECINEMATECA : 
RUY BLAS

DE LUINi PINĂ DUMINICĂ]

de ani, ca actor, in filmul 
dame Recamier". în Ruy 
vom vedea un Jean Marais la 
de ani și o frumoasă Danielle 
Darrieux în rolul reginei (22. X ; 
20. 15; pr. I).

CHEIA ORAȘULUI

^VĂNCRONICÂ]

Concerte

O emisiune concurs realizată de 
televiziune împi'eună cu Bir ui de 
turism al C.C. al U.T.C. Câștigă
toarea concursului va beneficia 
de o excursie în străinătate. .,și 
iată — așa cum spuneam și în 
emisiunea din 11 octombrie — 
surpriza s-a produs : echipa Suce
vei a reușit să cucerească Cheia 
orașului Iași. Este pentru prima 
dată, cînd învinge o echipă în 
deplasare. Se va mai repeta o a- 
semenea victorie ? Nu știu... Deo
camdată. O șă aflăm împreună 
în 25 octombrie cînd va fi trans
misă etapa Bacău. în price caz 
prevăd o luptă foarte aprigă" — 
ne declară realizatorul emisiunii, 
Emil Ghițulescu (25 X; 18,30; 
pr. I).

MUZICA UȘOARĂ INTERPRE
TATA DE FORMAȚIA CORAL

din studenți șl elevi, 
luat ființă Ia înce- 
1968 în tabăra stu- 

la Predeal, animato- 
Decca șl Doru Don-

Artista emerită Carmen Stănescu, una dintre protagonistele viitoa
rei premiere a Teatrului Național „I. L. Caragiale", AL PATRU

LEA ANOTIMP, de Horia Lovinescu 1
Săptămîna muzicală înscrie 

un eveniment artistic cu totul 
deosebit , Concertul extraordi
nar al Orchestrei Simfonice a 
Radioteleviziunii în cadrul ma
nifestărilor consacrate, la 24 oc
tombrie, Zilei Națiunilor Unite.

Anul acesta muzicienii bucu
reșteni au fost invitați să susți
nă concertul festiv alături de 
Orchestra Royal Philarmonique 
dirijată de Rudolf Kempff și de 
Orchestra Suisse Romande diri
jată de Paul KIetzki

Concertul va fi difuzat radio
fonic în toate continentele, vi
neri 24 octombrie 1969, între o- 
rele 21 și 23. Concertul, transmis 
din Sala Adunării Generale a 
O.N.U., Studioul de concerte a 
Radioteleviziunii și Sala Tea
trului Mare din Geneva, va avea 
în program : Concertul Nr. 3 de 
Beethoven (solist Rudolf Ser
kin) acompaniat de Orchestra 
dirijată de Rudolf Kempff, 
Rapsodia 1-a de Enescu și Suita 
I din baletul „întoarcerea din 
adîncuri" de Mihai Jora (inter
pretată de Orchestra Simfoni
că a Radioteleviziunii, dirijată 
de Iosif Conta) și Concertul pen
tru vioară și orchestră de Er
nest Bloch (în interpretarea 
violonistului Zwej Zeitlin și a 
și a Orchestrei Suisse Romande 
dirijată de Paul KIetzki).

Săptăminalele concerte ale 
Filarmonicii cuprind Simfonia 
I de Enescu. Concertul pentru 
vioară de CeaiooVschi (solist 
Cristian Ferras) și Preludiile 
la actele I silii din „Lohengrin" 
de Wagner, (dirijor Mihai Bre- 
diceanu).

Din manifestările muzicale 
ale celorlalte centre muzicale 
ale țării, semnalăm concertul de 
închidere a Festivalului .Toam
na muzicală clujeană" cu Ora
toriul „Miorița" de Sigismund 
Toduță.

— Formată 
„Coral-ul“ a 
putui anului 
dențească de 
ril fiind Dan _____„ __________
ciu — ne spune Mihal Gavrilescu, 
Instructorul formației.

—Șt componența ei 7
— Șeful formației Doru Donclu 

chitară, bas, saxofon, flaut șl so
list vocal (anul III Politehnică); 
Liviu Blumenthal — orgă și solist 
vocal (elev clasa a x-a. Școa
la de muzică) ; Vlad Gabri- 
lescu — chitară șl solist vo
cal (student anul IV Arte Plas
tice) ; Comei Ionescu — mu
zicuța, trompeta șl solist vocal fâ
nul III Conservator) ; Gabl Mărgă
rim — baterie șl solist vocal (elev 
clasa a X-a liceu) șl Cornel Mă- 
năiescu — chitară și solist vocal 
(elev clasa a Xl-a liceu).

— Dar repertoriul ?
— Se bazează tn primul rînd ne

calitățile vocale șl compozițiile 
proprii (ex. „Visul Iul Țăndărică" 
de Blumenthal, “ ’
Cornel Ionescu și 
șl prin lucrările 
formațiilor vocale 
și Beeg — Ges pe 
se de membrii 1 
„Vară unde ești", , 
iele se duc" și „Trece vremea"). 
(25. X. 20,00, pr. II).

ION PASAT

A^țANciîbNICĂ] Cinema

I. SAVA

„Orologiile" de 
altele) precum 
din repertoriul 
Beach — Boys 

. versuri compu- 
formatiei (ex. : 
, „Vezi rindune-

• FESTIVALUL FILMULUI 
SOVIETIC este manifestarea 
cinematografică, din programul 
săptămînii viitoare, care reține 
tn primul rlnd atenția. Proiec
ția inaugurală este realizarea 
regizorului S. Rostoțki, SA TRĂ
IM FINA LUNI, care la Festiva
lul internațional al filmului din 
acest an, de la Moscova, a ob
ținut unul din marile premii. 
Distribuția sa numără, printre 
altele, nume prestigioase ca 
Viaceslav Tihonov și Irina Pe- 
sernikova. Prezența sa pe afiș 
durează două zile : vineri și 
sîmbătă. Cea de-a doua premi
eră sovietică din cadrul Festi
valului, programată duminică, 
este SEZON MORT, producție a 
studioului .,Lenfilm", realizată

EXCURSIA „BOBOCILOR"
Aproape 1100 dintre cei mai proaspeți studenți ai facultăți

lor bucureștene pleacă astăzi în excursia organizată special pen- 
tru ei de către Biroul de Turism pentru Tineret în colaborare 
cu Consiliul Asociației Studenților din Capitală. „Excursia 
bobocilor" programată pentru astăzi și mîine se desfășoară pe 
mai multe trasee. Unul dintre acestea include ruta București— 
Ploiești—Văleni de Munte—Cheia, cu autocarul, iar în conti
nuare, pe jos, se merge pînă la cabana Muntele Roșu. A doua 
zi este prevăzută o ascensiune pe Ciucaș. Un alt grup va 
merge pe Valea Oltului cu 
de pe acest traseu, în timp ce 
Prahovei vor putea vizita, pe 
de aici și cabanele din jur.

vizitarea obiectivelor turistice 
„bobocii" care pornesc pe Valea 
lingă salba orașelor de munte

F. LAZAKESCU

sub bagheta regizorală a elevu
lui lui Mihail Room, Savva Ku- 
lis, și care numără printre pro
tagoniști 0 celebritate a ecra
nului sovietic : actorul Rolan 
Bîcov.

• O altă premieră a săptămî
nii este ecranizarea care evocă 
celebrul atentat ce a constituit 
pretextul de izbucnire a pri
mului război mondial, întitulată 
aproape prozaic, dar edifica* 
tor, ATENTATUL DE LA SA
RAJEVO. In distribuție Lucian 
Vinicka, Bert Sotler, Pedrag 
Pinci ș.a. Regia și scenariul a- 
parțin lui Fudil Hadzic.

• FAMILIA NOASTRĂ 
TRAZNITA este un alt titlu cu 
care cineamatorii bucureșteni se 
vor întîlni pentru prima oară 
în săptămîna care începe inli
ne. Film cehoslovac, cu carac
ter umoristic, care descrie 
viața unei familii văzută de un 
copil. Regizorul — Jan Valasek, 
iar printre protagoniști se nu
mără Vladimir Mensik, Jirina 
Jiraskova, Jirina Sejbelova...

• în sfîrșit, TESTAMENTUL 
DOCTORULUI MABUSE, pro
ducție a studiourilor cinema
tografice din R.F. a Germaniei 
este un „remake" al celebrului 
film semnat cîndva de Fritz 
Lang, cu intenția de amplasare 
a datelor din anii 30 în peri
metrul contemporan. Distribu
ția are în frunte pe Gest Frobe, 
Senta Berger și Helmut Schmidt 
iar regia aparține regizorului 
Verner Klinger.

S. U.

CORABIA NEBUNILOR : rulează 
la Patria (orele 9; 12; 15; 10; ’21); 
Festival (orele 9,15; 12,30; 16,30;
20,15).

LUPII ALBI ; rulează la Repu
blica (orele 8,15 ; 10,45 ; 13,15 , 16 ;
18.45 . 21,15) Favorit (orele 10 ; 13 ■
15.30 , 18 . 20,30).

PARIA zuleazâ la Luceafărul 
(orele 9 . 11,15 ; 13,30 , 18 , 16,30 ;
21) București (orele 8,30 , 11 , 13,30 ; 
16 , 18,30 , 21) Modern (orele 9.30 :
11.45 , 14 . 16,15 , 18,30 , 20,45).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Victoria (orele 9 ; 12,30 : 16 ■
19.30) .

MV FAIR LADY : rulează ta 
Central (orele 9,30 , 13 , 16,30 , 20).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE : ru
lează la Lumina (orele 9,30—13.45 în 
continuare ■ 18.15 , 20,45)

SOARELE VAGABONZILOR S 
rulează la Doina (orele 11,30; 14; 
16,15; 18,30, 20,45) Dacia (orele 
8,15—20,45 în continuare).

A TRAI PENTRU A TRAI S ru
lează la Union (orele 15,30 , 20.30), 
Program de desene animate (o- 
rele 18).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

LA NORD PRIN NORD-VEST 
rulează la Feroviar (orele 9; 12,15;
15.45 ; 19,15) Excelsior (orele 10.15 :
13.30 , 17 20,301 Melodia <orele
8.30 , 11,30 , 14,30 , 17,30 , 20,30).

ANGELICA ȘI SULTANUL | 
rulează la Grivita (orele 9 : 11,15 t
13.30 . 15,45 , 18,15 20.30)

ANGELICA Șl SULTANUL șl 
NE1MBLINZ1TA ANGELICA : ru
lează la Aurora (orele 9 ; 12,30 ; 
16 : 19,30).

MEMENTO : rulează la înfrăți
rea (orele 15 : 17,45 : 20).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Buzeștl (orele 15,30 ; 18).

CĂSĂTORIE DIN INTERES I 
rulează la Buzeștl (ora 20).

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează la Bucegt (orele 9; 
11,18 ; 13,30 , 18 , 18,15 ; 20,30). Mio
rița (orele 0,18 ; 11,30 ; 13.45 ; 10 ; 
18,15 , 20,30). Arta (orele 9—18.80 ta 
continuare ; 18,30 , 20,30).

PRINȚUL NEGRU 1 rulează ta 
Unirea (orele 15,30 ; 18).

BUN PENTRU SERVICIUL AU
XILIAR i rulează Ia Unirea (ora 
20,15).

OMUL MOMENTULUI ! rulează 
Ia Lira (orele 15,30 ; 18 : 20,15) Flo- 
reasca (orele 0 : 11,15 : 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Progresul (orele 15,30 i 
16).

POST-SEZON : rulează la Pro
gresul (ora 20,15).

NEIMBLtNZITA ’ANGELICA 
rulează la Drumul Sării (orele 15 :
17.30 ; 20).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Ferentari (orele 15,30 ; 
18 : 20.15) Munca (orele 16 : 18).

NOAPTEA GENERALILOR ■ 
rulează la Gluleștl (orele 15,30; 
19), Viitorul (orele 15,30 , 19).

OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE I rulează
20.30) .

EXPRESUL
VON RYAN _ „ ____
Cenl (orele 15.30 : 18).

COMISARUL X ȘI BANDA 
TREI CIINI VERZI ; rulează la 
Crîngași (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Volga (orele 9— 
15,45 în continuare r 18,15 : 20,30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA I 
rulează la Gloria (orele 9 ; 11,15 |
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) Tomls (o- 
rele 9 : 11,15 : 13.30 : 15,45 ’, 18,15 ',
20.30) .

VÎRSTA INGRATA : rulează la 
Moșilor (Orele 15,30:

ILUZII: rulează Ia
20.30) .

ADIO GRINGO :
Popular (orele 15,30; 
(orele 15.30; 18; 20,15).

micii LUPTĂTORI: rulează la 
Popular (ora 20,30).

CĂI.UGARIȚA ȘI COMISA
RUL : rulează la Munca (ora 20).

TIGRUL : rulează la Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 i
20.30) Flacăra (orele 15,30 ; 18).

VIAȚA LUI MATHEUS S rulea
ză la Flacăra (ora 20,30).

SIMBĂTĂ 18 OCTOMBRIE 1969
Opera Română : DON PASQUA

LE — ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
BECKET — ora 20 ; (Sala Studio) : 
NĂPASTA — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie: CROITORII CEI MARI 
DIN VALAHIA — ora 20 ; Teatrul 
„I.ucia Sturdza Bulandra" (Sala 
Studio) : SFINTUL MITICA BLA
JINII — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : ECHI
LIBRUL FRAGIL — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : CIND LUNA E AL
BASTRĂ — ora 20 ; Teatrul Mic : 
MARIA 1714 — premieră — ora 20; 
Teatrul Giv Iești : COMEDIA ZO
RILOR — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : MANEVRELE — ora 
19,30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
TRANSFUZIA — ora 20 ; Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei) : ELE- 
FANȚELUL CURIOS — ora 17 ; 
NOCTURN I — ora 21,30 ; (Str. 
Academiei) : CĂLUȚUL COCO
ȘAT — ora 17 ; Teatrul „C. Tăna- 
se“ (Sala Savoy) : BIRLIC — ora 
19,30 ; (Calea Victoriei) : femei, 
FEMEI, FEMEI — ora 19,30.

PROGRAMUL I
• 8,30 — Deschiderea emisiunii. 

Pentru școlari. La șase pași de o 
excursie — emisiune concurs o
10.30 —- Ora satului > 11,35 — 
Concert simfonic. Orchestra sim
fonică a Filarmonicii din Boston. 
Dirijor Charles Munch © 12,00 — 
De strajă patriei. în întîmpinarea 
zilei Forțelor noastre Armate >
12.30 — închiderea emisiunii de 
dimineață • 16,55 — Gaudeamus. 
Film, documentar realizat de stu
dioul „Al. Sahia“, cu prilejul se
micentenarului Clubului „Univei> 
sitatea Cluj“ • 17,15 Maiorul 
Vifor (IV) film serial, producție 
a studiourilor sovietice > 17,55 
— Publicitate. >18,00 — Realitatea 
ilustrată — magazin duminical > 
19,00 —• Cîntec și joc din Hune
doara. își dă concursul Ansamblul 
folcloric „Țarina" > 19,30 — Te
lejurnalul de seară. Ediție specia
lă — actualitatea economică • 
20,15 — Film cu trei stele : ..Că
lărețul singuratic" • 21,55 -- Re
portaj • 22,10 — Turneu muzical 
cu Gică Petrescu > 22,40 — Tele
jurnalul de noapte - - 
meteorologic • 22,55 
® 23,15 — închiderea

PROGRAMUL ți
• 19,30 — Telejurnalul de seară 

o 20,15 — Seară de teatru . „Fii 
cuminte Cristofor" de Aurel Ba- 
ranga « 22,00 — Medalion mu
zical : George Georgescu. Prezintă 
dirijorul Mlhai Bredlceanu « 22,30 
— închiderea emisiunii.

le Cotrocenl (ore
COLONELULUI 

rulează la COtro-

18).
Moșilor (ora

rulează la
18), Cosmos

I
I
I

sată — depășită. Aici, alte cifre 
revelatoare. Dar citesc, mai de
parte în carnet: „de văzut Bolo- 
vanu, Tîrlișiua, Fețele Teiului, 
Șăndrăița". Și mai departe : „de 
trecut in reportaj, obligatoriu, 
1/1000 din cele văzute". D"' , 
fără cifre.

Ce a reușit reporterul să treacă 
în ziar din 1/1000. Un nume : 
Ștark Ludovic („șef brigadă la 
parchetul Bolovanu din masivul 
Călimării, partea dinspre Mureș"). 
Căruia îi urmează: Damian Va
sile, Ugorceak Francisc, Mureșan 
Dănilă, Olboș loan. Sau, Ștark 
Johan, Bortă Toader, Nicolaiciuc 
Ștefan, Bogza Iuliu, Buta Simion, 
din sectorul Prundul Bîrgăului. 
Sau...

Dar aici, pe Valea Budacului, 
nu numai coastele munților devin 
abrupte. Aici totul devine abrupt, 
începind cu distanța dintre omul 
care montează cablul funiculare- 
lor traversînd prăpăstii colorate 
în verde și terminînd cu omul 
care, la volanul mașinii, transpor
tă buștenii intr-o miraculoasă 
cursă a stăpînirii de sine și înde
mânării. începind cu cel de la 
fasonatul lemnului — doborirea 
copacilor, secționarea, curățatul 
de crengi și cojitul — sau ince- 
pînd cu cel care scoate lemnul 
de la cioată cu țapina, prin cor- 
hănire, sau mecanic — cu trac
toarele cu traliu sau cu instalații 
ușoare cu cablu — și șfirșind cu 
cel care „apropie" Idmnul de dru
mul de transport. Totul este a- 
brupt, neașteptat, impresionant, 
pentru că între omul acesta și 
tine se deschide o prăpastie ver
de căreia n-ai să-i înțelegi nicio
dată unduirea și ecourile, căreia 
n-ai să-i distingi niciodată nuar* 
țele pe cere el le înțelege, le ștk 
și n-ai să înțelegi pentru că a 
ceasta împărăție silvestră îi apar
ține doar lui, Cel mult, vei afla 
că masa lemnoasă a județului este 
36 840 mii m.c., că pe Valea Bu
dacului sint aproape 100 guri de 
exploatare sau că...

Știu, exaltarea este aproape în
totdeauna inutilă Și cu regulari
tate strică. Mi se va spune că, 
venit dintr-un oraș, n-am făcut 
decît să constat, ca atîția alții 
înaintea mea, „permanența cata
lizatoare" a naturii. Că, sigur, 
ceea ce m-a impresionat se dato
rează în primul rînd, schimbării 
de cadru, dar ia Să fi rămas pen
tru totdeauna aici... Se poate răs
punde printr-un exemplu concret, 
unul dintre foarte multe lă fel. 
Se poate vorbi de inginerul Emil 
Mîșu, născut și crescut în inima 
Bărăganului, care, venit aici, aici 
a rămas. Deși ar fi putut merge 
la un institut de proiectări, sau 
în oricare oraș, el a rămas aici, 
pentru că dincolo de meseria pe 
care o iubește, aici a mai cîștigat 
ceva, un plus de vitalitate și de 
înțelegere si de bărbăție, și de..*

Și atît. Fraza de încheiere — 
intr-un alt reportaj, în speranța 
că oamenii mei vor trece peste 
aceste propozițiuni caligrafiate 
o mînă emoționată.

LA CEREREA SPECTATORILOR

CORABIA
ÎNCĂ 0 SĂPTĂMÎNĂ LA PATRIA

s

NEBUNILOR

PROGRAMUL n

SIMBATA 1» OCTOMBRIE 188» 

PROGRAMUL X

• ÎS,0» — Fotbal: Dinamo
București — Universitatea Craio
va. Transmisiune de la Stadionul 
Dinamo din Capitală. Comentator 
Aristide Buholu « 17,00 — Film 
serial : „Belle șl Sebastlen — epi
soadele XI șl XII • 18,00 — Bu
letin de știri «18,05 — Desene a- 
nlmate • 18,1S — O nouă întîl- 
nlre cu tinerii. Bună seara, fete 1 
Bună seara, băieți l Realizatorii 
emisiunii Ellsabeta Mondanos și 
Tltl Acs « 19,15 — Publicitate « 
19,20 — La volan — emisiune pen
tru automobillștl « 19,30 — Tele
jurnalul de seară « 20.0 — Film 
serial : „Răzbunătorii... Strănutul 
fatal" « 20,50 — Tele-enclclopedla 
« 21,50 — Monografii contempo
rane. Cunoașteți Oașul 7 Realiza
tori Valentin Munteanu șl Sabin 
Devderea « 22,10 — La margine de 
București. Popas muzical la hanul 
„Prahova" cu Smaranda Toscani, 
Mlhai Fotino. Dumitru Rucăreanu, 
Nicu Constantin Alexandru 
Lulescu, Ion Vișari și Constantin 
Drăghici. Emisiune realizată de 
Petre Bărbulescu și Jolt Kereș- 
tely « 22,40 — Telejurnalul de 
noapte «22,95 — Cîntă formația 
de muzică ușoară „Savoy" • 23,15 

— închiderea emisiunii progra
mul I.

« 19,30 — Telejurnalul de seară 
« 20.00 — Romanțe interpretate 
de Lizeta Chirculeseu și Elena 
Sltoianu. Acompaniază formația 
de chitare „Daclcus" « 20,20 — 
Versuri de Mlhai Eminescu, Lu
cian Blaga, și Magda Isanos. In 
Interpretarea artistei emerite Iri
na Răchițeanu — Șirianu « 20,35 
— Muzică de cameră, interpretată 
de George Nlcolae Iliescu la vl- 
pară, Constantin Iliescu la pian șl 
Nicolae Iliescu la violoncel. In 
program Trio nr. 2 opus 73 în 
Sol major de J. Haydn « 20.55 — 
Desene animate « 21,05 — Roman 
foileton : „Lunca vară fierbinte" 
(XXIII) « 21,55 — închiderea emi
siunii programului II.

1
*

* 
I

Regia : STANLEY KRAMER 
cu: VIVIEN LEIGH, SIMONE SIGNORET, 
LEE MARVIN, HEINZ ROHMAN, GEOR
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„SCÎNTEII TINERETULUI"

PUTEM CHELTUI ORICUM

1

TEZAURUL FORȚEI DE MUNCĂ 
SPECIALIZA TE ? de VARTAN ARACHELIAN 

și VICTOR CONSTANTINESCU

REDACȚIA : Problema justei 
repartizări a forței de muncă 
de înaltă calificare n-a fost 
formulată recent. Această pre
ocupare a fost marcată de-a 
lungul anilor de o serie de 
hotărîri elaborate de condu
cerea partidului și statului 
nostru, hotărîri menite să a- 
sigure o creștere constantă a 
eficienței sociale in toate sec
toarele de activitate și, în 
special, în sectorul economic. 
Conducerea partidului nos
tru, punind cu o deosebită 
hotărire problema redistribu
irii judicioase a specialiști
lor, răspunde, cu aceeași con
secventă fundamentare ști
ințifică a deciziilor sale, unei 
necesități obiective.

V. ANGHELESCU : Centrul 
în care se realizează optim 
c -eșterea productivității mun
ci este organizarea științifi
că a producției. Stimularea ei 
pentru realizarea saltului ca
litativ așteptat, vital necesar, 
presupune o serie de măsuri 
pe vertcală, care să antreneze, 
în această activitate în pro
funzime, toate structurile eco
nomice. în aceste activități de 
o deosebită valoare practică, 
problema redistribuirii cadre
lor cu pregătire superioară, 
prezența masivă a specialiști
lor în miezul producției de 
bunuri, este esențială.

REDACȚIA : In convorbiri
le pe care le-a realizat și pu
blicat ziarul nostru cu cîțiva 
tovarăși miniștri, conducători 
ai unor ramuri de bază in 
economia noastră, ne-au fost 
făcute cunoscute citeva mu
tări esențiale de accent. Din
tre ele reconsiderarea omului, 
a specialistului ca un factor 
hotărîtor al creșterii produc
tivității muncii, ni se pare 
fundamentală.

AL. ROMOȘAN: Optarea 
prioritară pentru rezolvarea a- 
jestei probleme nu e nouă. 
Societatea modernă, și cu atît 
mai mult societatea noastră 
socialistă, și-au făcut din justa 
folosire a forței de muncă de 
diferite grade de calificare o 
preocupare fundamentală. în 
documentele și hotărîrile par
tidului nostru această poble- 
mă este tratată de multă vre
me. La Congresul al X-lea al 
partidului s-a arătat că una 
din resursele mari ale țării 

. - astre o constituie bogatul 
nostru fond uman, și, de a- 
ceea, o problemă foarte se
rioasă este utilizarea raționa
lă a acestor rezerve inepuiza
bile. Dar, repet: problema 
este mult mai veche, a fost 
accentuată în repetate rînduri 
de conducerea partidului și 
trebuie să subliniem că tot 
conducerea partidului și statu
lui au trebuit să intervină cu 
energie pentru că anumite or
gane centrale din economie, a- 
numite ministere n-au 
consecvent în practică 
indicații și hotărîri.

V. ANGHELESCU : 
ministere, care și-au 
artificial aparatul, au inversat, 
neeconomic evident, raportul 
care trebuie să existe între 
specialiștii prezenți în pro
ducție și cei asimilați în or
ganismele centrale de studii și 
sinteză, se află astăzi într-o 
situație mai dificilă decît era 
ea în: momentul amintitelor 
hotărîri. Un motiv în plus 
care ne obligă să acționăm cu 
hotărîre.

AL. ROMOȘAN: intr-ade
văr, dacă noi am fi avut o pre
ocupare susținută pentru sta
bilirea unor normative judici
oase de personal, atit la nive
lul unităților direct productive 
cit și la nivelul ministerelor, 
n-am fi fost azi puși în situația 
de a consemna anomalii în u- 
tiiizarea cadrelor de speciali
tate. Astfel, orientarea condu
cătorilor de departamente spre 
repartizarea prioritară a ca
drelor de care dispun și pe ca- 

, le primesc, an de an, din 
facultăți, spre obiectivele pro
ductive ar fi fost constantă 
Așa cum e logic, firesc.

Desigur că problema justei 
distribuiri a cadrelor în eco
nomie este practic în ceea ce 
privește proporțiile economiei 
naționale; condiționată plural. 
De exemplu, un plan de șco
larizare just întocmit stabi
lește proporția și distribuirea 
cadrelor în perspectiva dezvol
tării naționale. Aceste propor
ții sînt, evident, relative de
oarece nînă la realizarea lor 
se pot produce schimbări. Pre
gătirea cadrelor prin învăță
mîntul superior ^necesită un 
ciclu de patru, cinci și, chiar 
șase ani. în această perioadă 
intervin în economie elemente 
mensiuni mult mai reduse ale 

rediscutarea unor 
tipizate care îngă- 

umflarea persona- 
specialitate desprins 

direct productivă.
un

dezvoltării sale. Apariția unor 
elemente noi impune corecții 
la planul de școlarizare just 
întocmit în urmă cu cîțiva 
ani, dar depășit acum.

REDACȚIA : Nu cumva toc
mai din cauza felului în care 
au fost elaborate aceste nor
mative, din ușurința cu care 
s-au aprobat derogări de la 
ele, ne aflăm în situația de a 
consemna pletora de specia
liști din ministere și penuria 
de specialiști din unele județe, 
din numeroase întreprinderi 
economice ? Datele pe care Ie 
avem la îndemînă ne îndrep
tățesc să afirmăm că așa stau 
lucrurile. Mai mult chiar, con
siderăm că ar trebui rediscu
tate aceste normative pornind 
de Ia necesitățile funcționale, 
de neconfundat, ale unităților 
productive și nu prin elabora
rea unor scheme nediferenția
te.

V. ANGHELESCU: Se poate 
afirma că în economia moder
nă nu se poate vorbi de un 
raport fix, înghețat între nu
mărul muncitorilor și cadrelor 
tehnico-economice. Era firesc 
să fie așa, deoarece aceasta 
depinde de o serie de factori 
dintre care aș aminti structu
ra organizatorică a întreprin
derii, capacitatea profesională 
a cadrelor etc. Am lucrat la 
o întreprindere (intr-un com
partiment cu numai 3 oameni) 
care cuprindea toate șantierele 
chimiei din Moldova și, altăda
tă. într-o întreprindere cu di
mensiuni mult mai reduse al 
cărui compartiment similar a- 
vea, de data aceasta, cinci oa
meni. Problema elaborării de 
„sus" a normativelor încura
jează transformarea posturilor 
din destinația lor inițială 
activă într-una pasivă, biro
cratică. Stabilirea schemei 
trebuie să se facă înainte 
inventarierea problemelor 
trebuie rezolvate și această
ventariere nu poate fi temeini
că decît printr-o normare co
rectă a muncii.

REDACȚIA : Căci altfel vom 
mai întîlni ingineri desprinși 
din miezul producției invîrtind, 
ca să pară utili, hîrtiile de la 
dreapta la stingă și de Ia stîn- 

. ga...
AL. ROMOȘAN : Normative 

se fac. Dar, din păcate, ce ur
mează apoi umflă aparatul ne
productiv. Necesitățile dezvol
tării, simplificarea relațiilor 
din interiorul producției în Ioc 
să conducă Ia restrîngerea per
sonalului neocupat direct în 
producție este mărit în raport 
direct cu volumul producției.

GH. PAIZI: Problema mi se 
pare deosebit de importantă, 
ea cerînd 
structuri 
duie încă 
lului de 
din sfera 
Este suficient, ca să dăm 
exemplu, să crești cu un pro
cent nivelul sarcinilor pentru 
ca înreprinderea să treacă la 
o altă structură, cu o altă 
schemă, să zicem, de gra
dul 0.

V. ANGHELESCU : Este e- 
xact ceea ce spuneam : ni se 
dă o. schemă și atunci o ocu
păm, avem sau nu nevoie, cu 
personal de specialitate... De 
aceea, consider că aceste ano
malii nu pot fi curmate 
să se apeleze la întărirea 
ponsabilității sociale.

REDACȚIA : De altfel, 
tinuind discuția noastră, 
din dominantele direcțiilor ela
borate de Congresul al X-lea 
pentru dezvoltarea multilatera
lă a societății noastre socialis
te este întărirea continuă a 
spiritului de răspundere socia
lă. Și aici, conducerea parti
dului nostru, prin grija deose
bită, prin înaltul spirit de răs
pundere care-i călăuzește toa
te deciziile privind destinul 
dezvoltării patriei noastre, ne 
dă, zi de zi, un strălucit exem
plu. Penfru că prezenta discu
ție este destinată a fi comuni
cată tinerilor noștri cititori, 
am vrea să amintim că aceas
tă pildă grăitoare se traduce 
și prin felul în care partidul 
și statul nostru, întregul popor 
investește, de la an la an, efor
turi sporite în asigurarea con
dițiilor optime de viață și de 
studiu tinerei generații. Efect 
firesc al acestei griji este fap
tul că. succesiv, promoțiile de 
absolvenți ai învățămintului 
superior, ca să rămînem doar 
la acest exemplu, sînt de o ca
litate profesională sensibil mai 
bună. Acest fapt ridică o dub
lă responsabilitate : a) prin in
tegrarea imediată, nemijlocită 
a tinerilor specialiști la locul 
repartizării se realizează ges
tul firesc al unei prezențe ac
tive, utile societății ; b) utili-

fiu participat (în ordinea fotografiilor): GHEORGHE PAIZI, director general Ia Direcția generală a activităților 
educative și sociale studențești din Ministerul învățămintului, GEORGE VAlDEANU și R0ME0 DASCALESCU, director și 
director adjunct ai Institutului de științe pedagogice, ALEXANDRU ROMOȘAN, director adjunct 
sănătate din C.S.P., VIRGILIU ANGHELESCU, expert principal în studiul muncii la CEPECA.I
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Direcția cultură și

zarea acestora cu maximă efi
cacitate trebuie să se facă, în 
special, acolo unde se hotărăș
te soarta producției, în miezul 
acesteia.

R. DASCALESCU : Dacă 
majoritatea absolvenților se 
prezintă imediat la locul repar- 
tizăr ii

GH. PAIZI : Vreau să vă in
formez că anul acesta situația 
e incomparabil mai bună de
cît în anii trecuți.

R. DASCĂLESCU : Mai sînt 
încă situații cînd colegi de-ai 
lor încearcă să ocolească a- 
ceastă racordare firească, ne
cesară a cunoștințelor încă 
proaspăt asimilate în facultate 
cu cerințele, solicitările pro
ducției. De aceea consider că 
trebuie să vorbim deschis des
pre citeva aspecte deficitare. 
Am urmărit, oarecum tipolo
gic, atitudinea studenților în 
raport cu viitorul lor loc de 
muncă, loc de muncă ce nu 
este altul decît cel pentru care 
optaseră, neconstrînși de ni
meni, încă de la înscrierea lor 
la concursul de admitere. Pen
tru unii tonusul inițial scade 
pe măsură ce se apropia clipa 
despărțirii de facultate și ur
mează, firesc, întîlnirea deci
sivă cu producția, cu rațiunile 
profesiei. în această categorie 
se află cei mai mulți dintre 
studenții care au fost greșit 
orientați profesional sau au 
intrat in facultate nu ca să 
devină buni profesioniști, în- 
tr-un domeniu sau altul, ci — 
pare absurd, dar sînt aseme
nea situații! — doar ca să 
urmeze o facultate. Pentru a- 
ceștia facultatea e un lux...

REDACȚIA : ...pe cheltuiala 
statului, prin cheltuirea unor 
ani buni în care se putea pre
găti un alt tinăr cu dragoste 
de profesie...

. G. VAlDEANU : Facultatea 
doar nu e un scop în sine și 
nici nu angajează doar un 
singur termen al relației tînâr 
— societate. Societatea se obli
gă să suporte cheltuieli consi
derabile cu instruirea ta pe 
care tu trebuie s-o restitui, s-o 
rambursezi îndoit... întreit... 
înzecit investițiilor materiale 
făcute pentru pregătirea ta. 
Dar nu e, se înțelege, vorba 
doar de obligații materiale ci, 
în egală măsură, de 
răspunderi morale ce 
din apartenența ta la 
familie socială.

R. DASCALESCU : 
nuînd, mai există o categorie 
de absolvenți care nu se pre
zintă la locul de muncă 
pentru 
Faceți 
cît de 
tocmai 
fuză din „principiu1 
cia ; ei nu cunosc județul, lo
calitatea unde trebuie să pro
feseze, contextul intereselor e- 
conomice, al nevoilor sociale 
pe care le ridică dezvoltarea.

G. VAlDEANU : Desigur că 
nimeni n-are pretenția să a- 
firme că educația ar deține 
toate cheile acestor probleme, 
dar se poate observa cu ușu
rință că în învățămîntul supe
rior uneori se predau cunoș
tințe profesionale dar mai pu
țin se urmărește și se reali
zează afectiv o educație profe
sională ! Cine — de pildă — 
vorbește studenților despre 
asperitățile sau vicisitudinile 
meseriei, cine îi învață să le 
învingă ?

REDACȚIA : Nu contestă ni
meni existența acestor carențe, 
nu contestă nimeni că înregis
trăm absențe regretabile în 
pregătirea multilaterală a vii
torului specialist — atît din 
punct de vedere al cunoștin
țelor de strictă specialitate cît 
și din punctul de vedere al 
eticii profesiei respective — 

Și 
motivul că nu-1 cunosc, 
o investigație și vedeți 
puține cunoștințe au 
unii studenți care re- 

“ provin

dar aceste motive nu pot scuza 
neprezentarea la locul reparti
zării. Se poate trece cu vede
rea o asemenea absență din 
producție, de acolo unde te 
așteaptă postul și rostul tău 
social, pentru că tu fiind res
pins Ia „teatru**, ca să dăm 
un exemplu, intri, printr-o 
competiție facilă, la alt insti
tut, huzurești pe banii statu
lui timp de cinci ani de facul
tate și cînd e să te prezinți la 
muncă ridici pur și simplu din 
umeri și te scuzi ca un copil 
intirziat: știți, eu am vrut să 
fac „teatru**!

R. DASCALESCU : O aseme
nea atitudine neserioasă nu 
poate fi scuzată, căci, așa cum 
spuneați, în condițiile noastre 
pregătirea forței de muncă se 
face cu bani grei, pe socoteala 
sta,țului.„ a, societății,. Benefi
ciilor pe care le are individul 
de pe urma acestei gratuități 
trebuie să,-i. urmeze, în mod 
firesc, obligațiile contractuale 
— morale și juridice — în 
spiritul reciprocității. Ele se 
referă la obligația tînărului 
de a participa la construcția 
socialistă în specialitatea în 
care s-a calificat și acolo unde 
statul are nevoie de el. Pro

I ’ • Dintre propunerile colocviului nostru âm reținut cu precădere: 1’• O orientare profesională științi fică ar preîntîmpina mari pagube 
morale și materiale • Pluralitatea criteriilor la repartizarea în pro
ducție ar face^atest act mai echitabil și de o mai mare eficacitate So- 

I cială • întreprinderile, depărtăm entelejar trebui să-și selecționeze 
‘ viitorii specialiști încă înainte ca aceștia să înceapă facultatea • 

Instrucția profesională trebuie dublată de cultivarea eticii profesio
nale !

fesiunea cuiva nu e o pro
blemă de ordin strict perso
nal decît în ceea ce privește 
opțiunea ; ea are largi ecouri 
de ordin social.

REDACȚIA : Pentru că vor
bim despre eficiență și, nu nu
mai atit, avem obligația mora
lă, de înaltă răspundere să 
transplantăm în limbajul fap
telor această noțiune funda
mentală a societății moderne 
și cu atît mai mult a societății 
socialiste, este firesc să ne pu
nem întrebarea: o orientare 
profesională temeinic motiva
tă, științifică, nu e de natură 
a conferi investițiilor pe care 
le face societatea pentru pre
gătirea specialiștilor un plus 
de eficiență ?

G. VAlDEANU: Nu numai 
atît dar, așa cum s-a mai spus 
aici, există un procent mare 
de eșecuri cauzat de lipsa de 
orientare profesională. în mod 
firesc, principala răspundere 
în această muncă complexă și 
dificilă îi revine școlii. A face 
orientare școlară și profesiona
lă, înseamnă, în primul rînd, a 
educa interese stabile și apti
tudini, dragoste de muncă și 

capacitatea de autocunoaștera 
și autoapreciere obiectivă. în 
această direcție, școala noastră 
a înregistrat un anumit pro
gres în ultimii ani. Orientarea 
școlară și profesională a intrat 
în viața școlii ca o preocupa
re generală și majoră. Ea , este 
prezentă (deși nu totdeauna 
cit trebuie și cum trebuie) la 
orele de dirigenție, în predarea 
obiectelor de învățămînt, în 
cercurile de elevi, la consiliile 
pedagogice și consiliile meto
dice, la ședințele cu părinții 
etc. Se manifestă încă multe 
-greutăți*.pe care școala nu- le 
poate înlătura prin forțele 
proprii. Și trebuie spus că in
suficiența mijloacelor de cu
noaștere obiectivă a elevilor și 
de informare școlară și profe
sională generează sau stimu
lează uneori greșeli destul de 
grave in orientarea profesio
nală. Sîntem deseori simpli- 
spectatori în fața imensei pa
gube morale pe care o suportă 
tinărul care nu este chemat, 
care nu este apt să se îndrep
te spre o anumită profesie și 
are apoi un șir însemnat de 
nereușite nrofesionale.

REDACȚIA : Considerați că 
școala, institutul de cercetări 

pe care-I conduceți, în sfîrșit, 
Ministerul învățămintului au 
epuizat toate posibilitățile ? 
Am efectuat, nu de mult, o 
anchetă sub titlul „Cine des
coperă aptitudinile ?“ și rezul
tatele sale trebuie să nemul
țumească școala și instituțiile 
centrale amintite. Sîntem con
vinși că de multe ori și, mai a- 
les în acest caz, experimentăm, 
ceea ce nu numai că alții au a- 
plicat de mult dar chiar ceea 
ce începea să devină o obiș
nuință, cu citeva decenii în 
urmă, la noi. Ne referim la 
testarea aptitudinilor pe care 
le făceau oficiile de orientare 
profesională de dinainte de 
război...

G. VAlDEANU : Intr-adevăr, 
aș vrea să arăt că întîrziem 
să punem în funcțiune anumi
te soluții care sînt destul de 
bine verificate. Dar problema 
este mai complexă. De multe 
ori constatăm la sfîrșitul clase
lor a VIII-a. a XII-a, carențe 
educaționale în comportarea 
adolescenților. Recomandarea 
făcută de școală părinților nu 
e urmată de cele mai multe 
ori. înseamnă că întreaga 

acțiune nu are putere de 
convingere, nu are
Aș spune că dacă am in
troduce instrumente științi
fice pentru alcătuirea fișei 
psihopedagogice a elevului, 
dacă am testa 
tudinile acestora, 
fi mult mai 
ceea ce spun ele 
credit tratamentul 
de exemplu ? Printre altele și 
pentru că apelează la exame
ne obiective. Dacă vom pune 
în funcțiune întregul instru
mentar cerut de această ac
țiune încă de la clasele mici, 
dacă vom institui o rețea de 
psihopedagogie, la început 

prin crearea unor laboratoare 
județene sau interșcolare, am 
evita irosirea de reale aptitu
dini și talente, irosire ce se 
mai produce încă prin lipsa 
orientării profesionale moder
ne.

REDACȚIA : Și totuși, reve
nind la întrebarea noastră ?

G. - VAlDEANU : Institutul 
nostru a elaborat și experi
mentat 
fișe 
sînt în 
sigur, varianta sau variantele 
care se vor dovedi eficiente și 
accesibile vor trebui să cape
te, cit mai curînd, circulație în 
școli,’mai ales că ele sint pro
mise și așteptate de mult.

REDACȚIA : Ar fi doar un 
aspect al problemei, căci fișa 
psihopedagogică este doar o 
fotografie, care — oricît 
de complexă ar fi — nu poate 
constitui decit un start bun 
într-o cursă lungă cum e 6- 
rientarea profesională și fruc
tificarea acestei orientări.

G. VAlDEANU : E 
Sînt, de asemenea, 
pentru tipar, un nou 
studii și - o culegere 
pentru orientarea < 
profesională și se lucrează 

două volume de monografii 
profesionale, un „manual" a- 
dresat profesorilor, un „în
drumător" al consilierilor de 
orientare școlară și profesio
nală. o „programă" pentru o- 
rientarea școlară și profesio
nală. Experiența din ultimii 
ani a dovedit că prezența, in 
cadrul școlii, a unei persoane 
calificate pentru orientarea 
școlară și profesională — 
„consiliul de orientare școla
ră și profesională" — este u- 
tilă și necesară. De aceea, 
considerăm că extinderea a- 
cesței funcții — tinzînd la ge
neralizarea treptată — consti
tuie o măsură eficace de pro
movare a orientării profesio
nale în școala noastră. Dacă 
în prezent avem doar aproxi
mativ 50 de consilieri, în vii
torul apropiat numărul lor va 
trebui să se mărească. Această 
perspectivă pune acut pro
blema unei pregătiri adecvate 
în învățămîntul superior, prin 
înființarea sau întărirea veri
gilor existente de pedago- 
gie-psihologie, sau a unor sec
ții speciale pentru orientarea 
școlară și profesională.

REDACȚIA t In ciuda spa
țiului restrîns al discuției noa
stre, două probleme se impun 
a nu fi aminate de acest co
locviu : prima problemă pe 
care ați sugerat-o, de fapt și 
dvs., tovarășe Văideanu, a 
mobilității învățămintului no
stru superior atit la cerințele, 
ele însele mobile, ale 
miei și, în al doilea 
reglementarea cadrului 
die și moral în care se înscrie 
utilizarea specialiștilor încă 
din momentul repartizării în 
producție.

GH. PAIZI : Distribuirea 
locurilor pe facultăți le face 
ministerul nostru prin cifrele 

primește de la 
C.S.P. Ministerele, care la rîn- 
dul lor au primit aceste cifre, 
ne trimit tabele nominale cu 
locurile disponibile. Pare sim
plu, dar aici se pot încurca 
lucrurile. S-a întîmplat și ast
fel : s-au cerut, la început, 
mai multe locuri decît era 
nevoie, s-a revenit apoi la o 
cifră aproape de nevoile reale 
pentru ca apoi să se recurgă 
la solicitări în plus. Din cauza 
acestor mari variații, în anii 
trecuți au fost multe greutăți 
și, se poate afirma că ele au 
contribuit, în parte, la insu
ficienta utilizare profesională 
a specialiștilor. Credem că o 
dată cu noile măsuri de orga
nizare, de distribuire și redis
tribuire a forței de muncă spe
cializate trebuie să se mani
feste și în domeniul acesta (al 
solicitării de absolvenți din 
partea departamentelor) . un 
mai mare spirit de răspundere.

REDACȚIA : Aceste capricii
— căci nu știm dacă altfel 
pot fi calificate aceste variații
— au lăsat portițe deschise 
celor care nu s-au prezentat la 
post. De altfel și prevederile 
juridice sînt contradictorii.

AL. ROMOȘAN : Există un 
H.C.M. care nu îngăduie unor 
conducători de instituții să 
angajeze absolvenți reparti
zați in altă parte. Hotărîrea 
prevede chiar sancționarea 
celui care angajează prin im
putarea salariului plătit unui 
astfel de angajat...

REDACȚIA : Și e eficient 
acest H.C.M. ?

GH. PAIZI : Ar fi, dacă o 
altă hotărîre nu anulează în 
fapt cealaltă hotărîre...

REDACȚIA : Chiar așa ?
AL. ROMOȘAN : Da, se spu

ne textual că nu poate fi im
putat cuiva salariu] plătit pen
tru o muncă prestată efectiv 
și astfel se face că ce se ia cu 
o mînă de o lege, dă cu cea
laltă altă lege. Sîntem infor
mați că se află în proiect o 
hotărîre care să reglementeze 
clar, precis, pe responsabilități 
și această problemă.

REDACȚIA : Pentru că in
trăm in domeniul probalități- 
ior imediate, nu considerați 
că ar trebui îmbunătățit siste
mul repartizării absolvenților ? 
Dincolo dc situația civilă a ab
solventului, actualul sistem nu 
ia în considerație decît media 
obținută de acesta. Și așa se 
face că multe dintre județele 
de curînd înființate, nu numai 
că au deficit de cadre specia
lizate, nu numai că înregistrea
ză cele mai multe absențe din 
partea absolvenților reparti
zați aici, dar chiar și cele pe 
care le au sînt, în bună parte, 
din rindul celor cu medii me
diocre. E vorba deci de un șir 
de situații inechitabile.

GH. FAIZI i Dacă vă gîndițl 
la introducerea, printre crite
rii, a locului de obîrșie al ab
solventului, atunci am să vă 
relatez o astfel de situație, a- 
supra căreia s-a revenit ulte
rior, petrecută la Institutul de 
arhitectură din București. S-a 
ajuns la situația în care șefu
lui promoției, evident un absol
vent remarcabil, cerut de o 
instituție centrală, i s-a refuzat 
această repartizare în timp ce 
30 de bucureșteni, care nu e- 
rau printre cei mai buni stu- 
denți primeau posturi în Bucu
rești. Este sau nu o inechi
tate ?

REDACȚIA : Să admitem. 
Totuși cum preîntîmpinăm 
cealaltă situație, a unei serii 
de județe lipsite de cadre ? E 
adevărat, mulți specialiști din 
ministere, din instituțiile cen
trale, înțelegînd înalta lor răs
pundere, se prezintă deja în 
aceste județe. Să nu uităm in
să de perspectivele, de necesa
rul de cadre din aceste locuri 
peste cîțiva ani, mai ales că 
știm că tinerii de aici, din a- 
ceste județe, din cauza absen
țelor numeroase de cadre di
dactice calificate sînt handica
pați, și vor fi încă, o perioadă 
de timp, la concursurile de ad
mitere. Vom continua să ne 
mișcăm în acest cerc vicios ? 
O soluție reparatorie a aces
tei situații inadmisibile ni se 
pare a fi aceea mărturisită 
nouă, în cadrul unui interviu, 
de tovarășul ing. Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare. 
Domnia sa ne spunea că pen
tru viitoarele obiective ale a- 
cestei ramuri ce se vor ridica 
în astfel de județe s-a trecut, 
atît cit permite cadrul legal 
în vigoare, la o selecție și o 
pregătire 
candidați 
admitere 
pregătesc 
acestor obiective. Ba, mai mult, 
urmărirea acestora se va face 
și prin încadrarea lor tempo
rară, pe perioada vacanțelor, 
în întreprinderile ministerului. 
N-ar fi o soluție cu mare va
loare practică ? Ar produce 
chiar atît de multe complicații 
într-o economie, într-o socie
tate care se dezvoltă după o 
planificare riguroasă cum e a 
noastră ?

V. ANGHELESCU: O ase- 
nea practică de recrutare și 
urmărire a viitorilor specialiști 
pe toată durata facultății ar 
putea fi însoțită și de uri sis
tem de burse din partea între
prinderii, sau din partea de
partamentului de resort pentru 
obiectivele ce vor fi date în 
exploatare în următorii ani.

GH. PAIZI : Aceste burse ar 
putea lua forma unui avans în- 
tr-un contract al studenților 
cu întreprinderea. Ba, mai 
mult, pentru a fi stimulată 
pregătirea acestora în facultate, 
avansul ar putea fi restituit în 
proporție inversă cu media ob
ținută la terminarea facultății.

AL. ROMAȘAN : Intr-ade
văr, o asemenea soluție ar pu
tea fi discutată și însușită în 
viitorul imediat mai ales că, 
pentru prima dată, în Directi
vele Congresului al X-lea se 
trasează sarcina elaborării ți
nui program de perspectivă 
pentru pregătirea cadrelor pe 
o perioadă de 10 ani. După e- 
laborarea acestui program el 
va deveni, pentru prima dată, 
parte integrantă a planului ge
neral de perspectivă. Acest 
lucru prezintă următorul mare 
avantaj : fiecare minister, fie
care titular al planului de stat 
va cunoaște obligațiile lui în 
ce privește pregătirea 
care îi sînt necesare 
eșaloanele producției.

★

REDACȚIA : Chiar 
cest spațiu limitat, 
noastră, sîntem siguri, a fost 
în măsură să sublinieze că pre
gătirea specialiștilor, lichida
rea fenomenelor de risipă a 
tezaurului de inteligență pro
fesională de care dispunem, 
creșterea responsabilității so- 
—specialiștilor.

a căror 
cît mai 
confere 
tuturor

ciale a tuturor 
sint probleme vitale, 
rezolvare pozitivă și 
grabnică e menită să 
o mai mare eficientă 
activităților sociale.

Directivele Congresului a! 
X-lea al P.C.R. subliniază o- 
bligativitatea ridicării pro
ductivității muncii sociale în 
toate sectoarele, de utilizare 
cît mai eficientă a tuturor 
resurselor de care dispune 
economia noastră. în această 
direcție, valorificarea din 
plin a întregului potențial li
man trebuie să aibă un rol ho- 
tărîtor. Discuția noastră și-a 
propus să se ocupe de citeva 
probleme pe care le ridică u- 
tilizarea specialiștilor acolo 
unde se hotărăște soarta pro
ducției. Este doar un aspect 
al acestei probleme și de aceea 
vom reveni. Pînă atunci, vă 
mulțumim pentru amabila dv. 
participare !



Interviul nostru cu 

acad. EUGEN MACOVSCHI

O teorie științifică românească

in premieră mondială

TEORIA BIOSTRUC
TURII VA ELUCIDA
TAINELE VIEȚII?

• ACAD. A. I. OPARIN — U.R.S.S.: „Studiile dv. sînt extrem 
de interesante, deoarece permit elaborarea unei noi concepții 
asupra fenomenelor biologice"

• PROF. A. VEGOTSKY — Wheaton College, S.U.A. • „Am 
aflat cu mult interes despre ideile dv. și le expun în cursurile 
pe care le predau".

• PROF. V. JIRACEK — Universitatea din Praga : „Lucrările 
dv. mă interesează mult. Ele indică drumul spre investigarea 
naturii materiei vii".

• PROF. F. OBERDORF — Institutul Agronomic din Bernburg, 
R.D.G. : „Am citit cu multă plăcere interesantele lucrări despre

natura materiei vii și mecanismele ei de reglare. Cu siguranță, 
cercetările dv. vor avea un mare răsunet în știință".

• PROF. J. BOSS — Universitatea din Bristol, Anglia : „Lucră
rile dv. îmi vor fi de cel mai mare folos în pregătirea noului 
nostru curs despre celulă. Ideile dv. sînt stimulatoare".

• PROF. A. SUTULOV — Universitatea din Moscova : „In
teresanta dumneavoastră teorie este atît de originală și nouă, 
incit, pentru deplina ei înțelegere, este necesar un studiu atent 
și serios. Părerea dv. — potrivit căreia molecula, integrîndu-se 
în bîostructură, își pierde specificitatea ei, încetează să mai fie 
moleculă și își recapătă specificitatea separîndu-se din biostrue- 
tură — trebuie acceptata".

Biologia — numită, pe bună 
dreptate, „știința marilor sur
prize" — a solicitat permanent, 
în ultimii ani, atenția oamenilor 
de știință, care pătrund tot mai 
adine — cu rezultate dintre cele 
mai spectaculoase — în „in
timitatea" proceselor vitale.

Cu toate acestea, după păre
rea a numeroși cercetători, între
barea fundamentală : prin ce se 
deosebește materia vie de cea 
nevie ? — nu a primit încă un 
răspuns satisfăcător. Cum teoria 
biostructurii, elaborată de către 
acad. E. Macovschi, încearcă să 
explice tocmai această deosebire 
fundamentală între „viu" și 
„neviu‘, ne-am adresat cunoscu
tului om de știință cu rugămin
tea de a oferi cititorilor noștri 
cîteva detalii privind conținutul 
acesteia.

— Care au fost motivele care 
v-au determinat să încercați 
elaborarea unei noi teorii cu 
privire la structura materiei vii ?

— Concepția moleculară asu
pra viului, care domină biologia 
contemporană — ne-a declarat 
acad. E. Macovschi — consideră 
că viața se datorează unui an-

sambln de reacții chimice obiș
nuite (multe din ele, reproduc- 
tibile astăzi „în vitro"), coordo
nat de un mecanism autoreglator 
aparținînd organismului însuși. 
Acest complex de reacții, coor
donate riguros în timp și spațiu, 
asigură autocontrolul și autore- 
productibilitatea — calități fun
damentale ale organismului viu. 
O dată cu dispariția acestei 
stricte coordonări a reacțiilor 
chimice, viața încetează să mai 
existe. Această concepție nu 
face, însă, nici o deosebire cali
tativă între materia din care se 
compun organismele vii și 
aceea a organismelor moarte. 
Oare viața — ne întrebăm — 
înseamnă numai o simplă coor
donare a chimismului celular ? 
Pe de altă parte, postulate alo 
acestei teorii — cunr ăr fi cele 
privitoare la „compoziția" ce
lulei vii, considerînd protoplas
ma că o soluție apoasă obișnuită, 
în care ionii dizolvați Se află în 
stare liberă — sînt infirmate 
de unele constatări experimen
tale.

— Și atunci, care este, potrivit

concepției dv., diferența între 
materia vie și cea nevie ?

— Această diferență trebuie 
căutată, după părerea mea, în 
însăși structura intimă a materia
lului viu. în celula vie, o parte 
a substanțelor chimice din care 
este alcătuita aceasta își pierd 
individualitatea, integrîndu-se 
într-o structură biochimică cu 
totul deosebită de cea chimică, 
obișnuită. Legăturile care se sta
bilesc între componentele aces
tei structuri se deosebesc de le
găturile chimice obișnuite. Nu 
mai avem de-a face cu substan
țele individualizate, ci cu un an
samblu structural complex — 
BÎOSTRUCTURĂ — caracteristic 
organismelor vii. O dată cu 
moartea, această structură se 
destramă, componentele ei recă- 
pătîndu-și caracteristicile proprii. 
Fără îndoială că o parte a sub- 

celula

lismului ar trebui să prezinte 
un conținut mai mare în apă 
„liberă" deeît țesuturile-martor 
netratate...

Ei bine, experiențele noas
tre, efectuate la sfîrșitul anului 
trecut, asupra materialului ve
getal, iar apoi asupra țesuturi
lor animale, au confirmat pe de
plin aceste previziuni, demon- 
strînd existența biostructurii. 
Mai mult chiar, recent, am avUt 
satisfacția să aflu că, lucrînd 
complet independent de noi, 
cercetătorii americani de la labo
ratoarele de biochimie ale Uni
versității Baylor din Texas au 
constatat cu ajutorul spectros
copiei de rezonanță magnetică 
nucleară; că în protoplasma ce
lulei vii o bună parte a apei 
este structurată. Această consta
tare este în deplină concordan
ță cu teoria biostructurii și 
poate fi considerată ca un nou

mari, permite acumularea unei 
cantități fanstastice de informa
ții, care depășește cu mult pe 
aceea acumulată în structura 
unidimensională a moleculei de 
A.D.N. în această „cartotecă" 
chimică, avînd la bază rețeaua 
polifosfolipidică, se depun toate 
informațiile senzoriale provenite 
din contactul nostru cu realita
tea.

— Care sînt domeniile în care 
teoria biostructurii are perspec
tivele cele mai interesante de 
aplicație ?

—• Deși, la ora actuală, teoria 
biostructurii abia a depășit faza 
fundamentării teoretice și expe
rimentale, se întrevăd de pe 
acum numeroase domenii în care 
ipoteze de lucru, avînd la bază 
această concepție, ar prezenta 
un interes științific deosebit 
Unul dintre aceste domenii este 
studiul stărilor alergice, a căror 
natură nu poate fi explicată 
mulțumitor pe baza cunoștințe
lor medicale actuale.

Teoria biostructurii poate des
chide, de asemenea, perspective 
interesante în studiul hibridării 
plantelor — proces de mare în
semnătate în agricultură. Ea 
poate furniza date și ipoteze in
teresante în domeniul studiului 
permeabilității celulare, a rapor
turilor existente între medica
mente, noxe și enzime, a meca
nismului de acțiune al hormoni
lor în organism, cu privire la 
proveniența 
electrice etc. 
mentul cînd vom cunoaște te
meinic alcătuirea, modul și con
dițiile de existență ale biostruc
turii, se va contura posibilitatea 
obținerii vieții pe cile artifi
cială.

Convorbire consemnată de 
PETRE JUNIE

potențialelor bio- 
Tn sfîrșit, în mo
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UN NOU SISTEM
INFORMAȚIONAL IN ECONOMIE

mii profundă a .îecesității, acti
vitatea in deplină cunoștință de 
Cauză a oamenilor. Ea decurge, 
de asemenea, din caracterul com
plex, multilateral al dezvoltării 
progresive în cadrul acestei orîn- 
duiri, din împletirea organică în
tre progresul economic, social, 
politic, cultural. Progresul econo
mic, de pildă, presupune dezvol
tarea corespunzătoare a organiză
rii politice, adîncirea democrației, 
trăsături morale noi, creșterea 
Continuă a responsabilității socia
le a oamenilor muncii. De aceea, 
fclaborînd vastul program al fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. Congresul al 
X-lea al P.C.R a evidențiat deo- 
tebita importantă a intensificării 
activității ideologico-edueative, a 
dezvoltării conștiinței socialiste a 
maselor. în raportul său la Con
gres. tovarășul Xicolae Ceaușescu, 
sublinia faptul că, în concepția 
partidului nostru, conștiința so
cialistă implică atît cunoașterea 
temeinică a ceea ce este valoros 
în domeniul culturii, științei și 
tehnicii contemporane, cit și în

sușirea concepției noastre filozo
fice despre lume și societate — 
materialismul dialectic și istoric.

Dezvoltarea societății socialis
te implică o legătură organică tot 
mai strinsă între cultură, știință 
și ideologia marxist-leninistă. 
Această ideologie fundează sen
surile activității umane în toate 
domeniile, sistemul de valori care 
o călăuzește.

O deosebită însemnătate capă
tă, în această privință, activitatea 
pe tărîmul filozofiei. Dezbaterile 
care au avut loc ctî privire la o- 
biectul filozofiei marxiste au ară
tat că nn există temeiuri de a li
mita acest obiect la enunțarea câ
torva trăsături, legi sau principii. 
Creatoare prin însăși esența ei, 
refractară închistării și schemelor, 
filozofia marxistă solicită efortu
rile cercetătorilor în domenii va
riate, ca : ontologia, metodologia, 
epistemologia, teoria valorilor, fi
lozofia socială etc. Fertilizînd cer
cetările în toate aceste domenii, 
filozofiei marxiste îi este proprie, 
însă, totdeauna, afirmarea unei 
poziții ideologice, a unei funcții 
social-politice.

în această perspectivă, părerile 
care tind să rupă filozofia, teoria, 
de ideologie, nu sînt conforme 
spiritului gîndirii lui Mărx și Le
nin. După cercetătorul marxist 
fracez Althusser, de pildă, ideolo
gia ar constitui un sistem de re
prezentări de masă care ar răs
punde doar necesităților practice 
ale acțiunii și polemicii și nu ar 
constitui un punct de plecare 
pentru o reflecție teoretică seri
oasă, fondată științificește. Alții 
atribuie, în mod unilateral, ideo
logiei doar sensul Pe care Marx 
și Engels l-au dat uneori acestui 
termen, referindu-se la acele orân
duiri sociale care determină o o- 
glindire deformată, uneori misti
ficată a raporturilor reale în min
tea oamenilor. Analiza amănunți
tă a acestor păreri depășește, de-

sigur, cadrul acestui articol. Im
portanța dezbaterii lor nu rezidă 
în stabilirea exactă a semnifica
ției unei noțiuni, ci, îndeosebi, în 
sublinierea unor trăsături caracte
ristice, definitorii ale filozofiei 
marxiste : a) unitatea dintre filo
zofia marxistă și știință, fundarea 
științifică a sistemului de opțiuni, 
valori, idealuri, pe care-1 exprimă 
această filozofie ; b) unitatea din
tre filozofia marxistă și practica 
revoluționară, practica edificării 
societății socialiste.

Ideologia exprimă 
social, funcția socială, 
finalitatea conștiinței, 
social contemporan, 
transformări profunde 
ția eliberării sociale și 
a popoarelor, presupune, de a- 
ceea, nu „dezideologizarea“, 
„sfîrșitul ideologiilor" cum sus
țin unii gînditori și publiciști 
străini, — ci ridicarea pe o treap
tă superioară a activității ideolo- 

‘ gice, afirmarea ideologiei rnarxist- 
leniniste, care are în centrul ei 
ideea eliberării omului, a mani
festării multilaterale a personali
tății sale

Recent, în Editura Academiei a a- 
părut, sub semnătura acad. Eugen 
Macovschi, volumul „Biostructura". A- 
bordînd unul dintre cele mai pasio
nante domenii de cercetare științifică 
ale biologiei contemporane, cartea 
prezintă specialiștilor din domeniul 
biologiei, chimiei, medicinei, farma
ciei, agriculturii, o concepție nouă cu 
privire la structura materiei vii.

întîmpinată cu viu interes în lumea 
științifică, teoria biostructurii elabo
rată de acad. E. Macovschi a atras 
de pe acum atenția specialiștilor din 
diferite țări ale lumii.

conținutul 
sensul și 
Progresul 
implicînd 
în direc- 
naționale

vie rămîn în afara biostructurii, 
comportîndu-se ca o soluție 
simplă. Pentru procesele ce au 
loc aici, teoria moleculară își 
păstrează pe deplin valabilitatea. 
Dar caracteristica esențială a 
materiei vii o constituie existența 
biostructurii.

— Ce argumente experimen
tale puteți aduce în 
teoriei biostructurii ?

Potrivit 
existența 
diționată 
anumite 
produsă 
Dacă

sprijinul

noastre, 
este con- 

consumul unei 
din energia 

metabolism, 
asupra 

acestui proces cu cantități ex
trem de mici din așa-numiții 
„inhibitori de metabolism", o 
parte a biostructurii se descom
pune datorită lipsei de energie. 
Ca urmare a destrămării bio
structurii, se eliberează apa și 
ceilalți componenți chimici „le
gați" în complexul biostructural.

Prin urmare, țesuturile vii 
tratate cu inhibitori ai metaho-

se

concepției 
biostructurii 
de < 
Părți

prin 
intervine

Noi căi de sporire

*
i

favoa-

baza 
la na- 
elabo-

argument experimental în 
rea acestei teorii.

— După cîte știm, pe 
concepției dv, cu privire 
tura viului, ați reușit să
rațî cîteva teorii noi asupra u- 
nor fenomene biologice impor
tante, a căror explicație, în vir
tutea concepției moleculare, era 
nesatisfăcătoare : teoria permea
bilității celulare, teoria biostruc- 
turală a memoriei. Vă rugăm 
să prezentați cititorilor noștri 
opiniile dv- cu privire la bazele 
biostrueturale ale memoriei.

Informațiile senzoriale pe care 
le căpătăm se „înregistrează", 
după părerea mea, în mo
dul de aranjare a unor 
substanțe cu roi mnezic — 
fosfolipidele. în bîostructură, 
aceste substanțe formează. îm
preună cu proteinele și acizii 
nucleici, sisteme extrem de com
plexe sub forma unor rețele 
bi sau tridimensionale. Aceas- 

posibi- 
„unită-

tă structură, în care 
litățile de aranjare ale 
ților" chimice sînt extrem de

Puherea la punct și introduce
rea în economie a unui sistem 
informațional eficient constitu
ie o contribuție esențială la 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale. 
Un asemenea sistem constituie 
principalul instrument tehnic 
de cunoaștere a proceselor so- 
cial-economice, de fundamenta
re ă programelor de dezvoltare 
a economiei naționale, de con
trol al îndeplinirii planului și al 
bugetului de stat, de analiză 
a folosirii resurselor naturale, 
a forței de muncă și a mijloa
celor de producție, de caracteri-", 
zare a eficienței activității eco
nomice, de luare a deciziilor în 
procesul de conducere a) eco
nomiei naționale. Fie și numai 
această simplă enumerare, poa
te da. credem, o imagine asupra 
amploarei sferei de interes a 
sistemului informațional eco
nomic-

Dar, pentru ca sistemul in
formațional economic să de
vină un ansamblu integrat, este 
necesar ca el să fie organizat 
și să funcționeze în mod unitar 
pe întreg cuprinsul țării. Rea
lizarea lui a presupus o serie 
de studii — desfășurate de un 
colectiv — studii ce au avut la 
bază indicațiile și sarcinile tra
sate de Conferința Națională a 
P.C.R privind perfecționarea 
conducerii și planificării econo
miei naționale. Au fost între
prinse investigații în 118 între
prinderi considerate ca repre
zentative, au fost consultați nu
meroși specialiști din între
prinderi, ministere, din institute 
de cercetare, s-au elaborat 1 227 
de studii parțiale, care au fost 
apoi sintetizate de institutul 
nostru.

Prima constatare generală :

a puterii acceleratoarelor nucleare
Acceleratorul este ca 

un telescop, folosit pen
tru exploatarea unei lumi 
pline de mistere — lu
mea nucleului atomic. 
Spre deosebire de lumea 
obișnuită, care este ac
cesibilă organelor noas
tre de simț și pe care o 
putem cunoaște prin su
ie și mii de procedee mai 
simple sau mai compli
cate, in lumea nucleului 
atomic pUțem privi nu
mai printr-un singur 
procedeu : prin accelera
rea colosală a particule
lor sale constitutive. Ins
talațiile folosite in acest 
scop | 
culelor 
propiate 
nil Or, 
respectiv, 
mai mare, 
adine putem pătrunde în 
tainele materiei.

Cea mai mare instala
ție de acest fel din lu
me este acceleratorul de 
protoni din Serpuhovo, 
U.R.S.S. Aceasta impri
mă protonilor energii 
pînă la 75 miliarde elec- 

tron-volți. în S.U.A. se 
construiește acum un 
accelerator gigantic, de' 
200 miliarde electron- 
volți. La cea de-a Vil-a 
Conferință internaționa
lă în problema accelera
toarelor, care a avut loc

pot imprima parți- 
r viteze uriașe, a- 

de viteza lumi- 
cu cit vithza, 
energia, este 

cu atît mai

recent la Erevan, a fost 
prezentat proiectul unui 
accelerator cibernetic ca
re va putea imprima 
particulelor încărcate e- 
nergii de 1—5000 mili
arde electron-volți.

In primul rind, se pre
conizează mărirea inten
sității cîmpului magnetic 
fără a se mări dimensiu
nile magnetului folosit. 
Aceasta s-ar putea realiza 
cu ajutorul supraconduc- 
tibilității După cum se 
știe, la temperaturile 
foarte joase, apropiate 
de zero absolut (—273,15°), 
unele metale și aliaje în
cetează să opună rezisten
ță curentului electric. 
Pierderile pentru încălzi
rea conductorului se eli
mină, și energia, rela
tiv mare, poate servi
drept sursă pentru un 
puternic cîmp magnetic. 
Cercetările în 
realizării unor magneți 
supraconductori 
în laboratoarele 
ford din Anglia, Stanford 
din S.U.A., Karlsruhe din 
R.F.G., la Institutul uni
ficat de la Dubna și la 
mai multe alte institute 
din U.R.S.S.

Deși problema se află 
în faza experiențelor, oa
menii de știință englezi 
au și obținut succese im
portante Ei au nrnnos

vederea

se fac 
Ruther-

soluții pentru înlocuirea 
bobinajelor obișnuite cu 
bobinaje supraconduc- - 
toare.

După părerea specialiș
tilor, magneții supracon- 
ductori vor permite rea
lizarea de acceleratori 
cu energii foarte mari. 
Multe proiecte au și înce
put să fie revizuite în 
vederea folosirii sisteme
lor magnetice 
conductoare, 
celeratorul 
conceput 
radiotehnic 
va, ar putea obține ener
gii de 4 000—5 000 miliar
de electron-volți

Oamenii de știință din 
întreaga lume manifestă 
intere- și față de un alt 
procedeu de accelerare a 
particulelor încărcate, 
propus de academicianul 
sovietic Vladimir Vexler, 
încă de acum zece ani. 
Renunțind Ia accelerarea 
printr-un cîmp electric 
exterior, Vexler a propus 
ca acesta să fie înlocuit 
cu cimpul natural, care 
apare prin accelerarea e- 
lectrunilor înșiși intr-un 
mediu compus din elec
troni. protoni sau ioni. 
Este vorba, deci, de ac
celerarea ou a particule
lor, ci a mediului în ca
re acestea se află, ur- 
mînd ca ele să fio antre-

este cel 
electroni.

în

la 
din

: supra-
Astfel, ac
ei bernetic, 

Institutul 
Mosco-

nate de fluxul lui.
S-a constatat că cel mai 

bun mediu de antrenare 
a particulelor 
compus din
Dacă se „injectează- 
el protoni grei sau ioni 
și mai grei ai altor ele
mente. atunci ei se acce
lerează împreună cu e- 
lectronii. întrucit masa 
protonilor este de aproa
pe două mii de ori mai 
mare decît masa electro
nilor. și energia lor va fi 
de două mii de ori mai 
mare decît energia electro
nilor, Ionii, care sînt și 
mai grei, pot fi accelerați 
în așa fel îneît să atingă 
energii de zeci de miliar
de electron-volți, 
cîndu-se 
derabil 
celeratorului.
a fost 
lerator 
pentru 
tui principiu.

Mai sînt de invins mul
te dificultăți, dar oamenii 
de știință speră că, în- 
tr-un viitor apropiat se 
va putea trece de la 
acceleratoare gigantice și 
costisitoare la instalații 
compacte. capabile să 
satisfacă pină și cele 
mai mari cerințe aid ști
inței moderne.

redu- 
totodată consi- 

dimensiunile ac- 
La Dubna 

realizat un acce- 
eXperi mental 

verificarea aces-
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pentru problemele economiei,
organizarea muncii și perfecționarea cadrelor din economie 

diversitatea volumului de in
formații, ce diferă de la în
treprindere la întreprindere, 
deși el reflectă. în fond, aceeași 
activitate pretutindeni.

S-a constatat, de asemenea, o 
serie de paralelisme în infor
mare. Aceeași informație este 
păstrată în mai multe comparti
mente distincte șî vehiculată 
de acestea la alte compartimen
te, considerate centralizatoa
re. Un exemplu . serviciu] 
desfacere de la Baza de a- 
provizionare a Ministerului Pe
trolului și serviciul de trans
porturi de la aceeași bază pri
mesc amindouă necesarul de 
produse de la depozite în scopul 
contractării cu terții. Paralelis
mul în acest gen de informații, 
este practic inutil.

în aceeași ordine de idei se 
constată că, în mai toate între
prinderile, funcțiile de „perso
nal" sînt exercitate prin două 
compartimente separate, respec
tiv Biroul personal și Serviciul 
muncă și salarii. Aceasta deter
mină atît operații suplimentare, 
inutile, precum și paralelisme 
m activitatea de angajare a per
sonalului. în prezent, informa
țiile de la cele două comparti
mente se regăsesc atît în „Fișa 
de angajare" cit și în „Decizia de 
încadrare". Circuitul este, ast
fel, complicat în mod inutil, 
sohcitîndu-s^ avize și aprobări 
care, de fapt, au fost date prin 
planul forțelor de muncă, prin 
statutul de funcțiuni și prin dis
poziția Ue angajare a personalu
lui. _ Asemenea fenomene — în- 
tîlnite de noi la Fabrica de ci
ment Bicaz. Uzina metalurgică 
Iași — sînt valabile, cum spu
neam, pentru toate întreprinde
rile. Efectul acestor fenomene, 
cum fi inexistența unui mod 
unitar de diviziune a muncii pe 
s?T.v!ci'’ 5i funcții, au creat po
sibilitatea fărîmițării formelor 
de evidență și a apariției unui 
număr mare de documente, ca
re, de fapt, exprimă aceeași ac
tivitate. De exemplu, aceeași in
formație în legătură cu existența 
forței de muncă provine de la 
funcția care se ocupă co pon- 
tajul. concomitent eu aceea ca
re se ocupă cu producția, cu 
CTC-ul etc. Toate reflectă ace
lași lucru și se transmit în a- 
celași loc De asemenea, se în- 
tîlnesc siăteme diferite de evi
dență a informațiilor la secții 
cu fluxuri tehnologice identice.

_ Studiind rezultatele cercetă
rilor din întreprinderi. ne-am 
aflat și. în fața unui alt feno
men 1 o avalanșă ă semnături
lor, care. în multe cazuri, n-au 
caracter de decizie. Situația se 
datorează faptului că. pe toată 
zona de ierarhizare a funcțiilor 
în cadru) unei structuri, nu e 
bine delimitat, ce anume se cere 
de la fiecare funcție în parte. 
Din această cauză se raportează 
realizări pe diverse nivele ie
rarhice, se vehiculează cantități 
enorrne '* ...
formă 
trepte, 
pe bază __ _ ___
tă vehiculare îmbracă 
caracterul c. i..."_____ ,
multe ori ea nefiind absolut ne
cesară Se_ ajunge prin fenome
nul amintit, ca mulți conducă
tori. situați la diverse nivele 
ierarhice, să fie inundați de jn- 
. ...... tipurile 51 din

care eu greu 
pe care. în 

pot analiza șî

za întocmirii studiilor noastre 
au rezultat din analiza situației 
de fapt, măsurile propuse im- 
punîndu-se ea o necesitate con
cretă pentru fiecare caz în par
te. în acest fel s-a conturat și 
concepția care a stat la baza 
Proiectării noului sistem infor
mațional, și anume : asigurarea 
caracterului unitar al evidenței 
și respectarea caracterului con
tinuu al activității economice.

Concluziile rezultate din ana
liza sistemului informațional, 
avînd la bază concepțiile expu
se mai sus, au conturat, pe par
cursul lucrărilor, o serie ue cri
terii practice de raționalizare 
tehnică, privind 
transmiterea și 
datelor. De remarcat faptul că 
asimilarea, adoptarea și veri
ficarea acestor criterii au con
stituit partea cea mai laborioa
să a lucrărilor. Pe seurt. apli
carea lor îmbracă următoarele 
aspecte :

culegerea, 
prelucrarea

tele activității de aprovizionare 
și desfacere, privind executarea 
relațiilor contractuale poate fi 
tradus în viață numai în con
dițiile existenței contractelor 
de lungă durată, sarcină cuprin
să în documentele de partid.

în același sens. în proiectele 
sistemului informațional pre
zentat se precizează una din
tre cele mai importante laturi 
ale construirii unui sistem in
formațional rațional într-o în
treprindere. Este vorba de pre
cizarea legăturilor dintre acti
vitatea de planificare comer
cială și de producție. în acest 
cadru se precizează sareinillf 
întreprinderii între momentul 
planului de producție și mo
mentul producției propriu-zise, 
interval parcurs de un lanț de 
verigi concretizate prin con
tract, comandă și dispoziție de 
producție. Se Stabilește ca pro
ducția să urmărească respec
tarea dispozițiilor primite de la 
desfacere și nu să se piardă în 
hîrtii pentru a urmări cores
pondența cu planul, proble' V

• 118 întreprinderi, anâlizak -f 227 dt sin- I 
ilii parpale. Operații inuțiie și paralelisme' în I 

activitatea, unor servicii. • avalanșa di7 
sentnaturi.fiiră.vaioaie-.de decizie ♦ St^ pldăia"' 
formularelor : 2 000 Ia 6 singura întreprindere!.''e ,V''. '(• ■ ' 7 ’ ■' ii».- . »•;

• Criteriile de organizare ide rioullii sistem
■’ ■■ ■ 
informațional economic.

de informații într-o 
ascendentă pe diverse 
fără ă se putea lua; 

lor. decizii. Aeeas- 
rrrmai 

de informare, de

formatii de toate 
toate părțile pe 
le pot selectă și 
orice caz. nu Ie 
folosi decît parțial și cu efi
ciență redusă De exemplu, la 
Combinatul minier Baia Mare, 
numai pentru activitățile legate 
de producție numărul de formu
lare se ridică aproape la 2 000.

Principiile care au stat la ba-

1) Eliminarea paralelismelor, 
însoțită de o operație de optimi
zare și de reconsiderare a ac
tivității unor servicii și com
partimente : 2) Evitarea tran
scrierii de date prin găsirea so
luțiilor celor mai generale pen
tru toate sectoarele de activita
te ; 3) Coborîrea nivelului de
ciziei, în vederea evitării aglo
merării nivelelor superioare ale 
conducerii precum și asigurării 
operativității în circulația in
formației Acest criteriu impu
ne ca locul luării deciziei să se 
situeze la nivelul cel mai jos 
posibil. 4) Asigurarea obiectivi
tătii în colectarea și prelucra
rea informației necesită o anali
ză distinctă Acest criteriu îl 
obligă pe utilizator să ad
mită numai fluxuri de in
formații care să vehiculez-3 
doar datele necesare rezol
vării unui sistem în care 
se urmărește fa fiecare rezul
tat să fie dat la timp și cît mai 
corect : 5> Eficiența sistemului 
nou proiectat trebuie să con
siste. în primul rînd. 'n redu
cerea substanțială a volumului 
de muncă de evidență prin 
simplificarea și raționalizarea 
acesteia. în același timp, acest 
criteriu urmărește îmbogățirea 
cu informații semnificative a 
fluxului informațional în scopul 
creșterii gradului sări 
titudin e.

Măsurile propuse ca 
a studiilor efectuate
orientarea spre o activitate mo
dernă a întreprinderilor, pen
tru traducerea în viață a direc
tivelor de partid privind orga
nizarea și planificarea econo
miei. Activitățile din între
prindere trebuie să înceapă 
să-și ocupe locul firesc în an
grenajul economic, ele consti
tuind verigi interdependente în 
lanțul procesului de producție. 
De exemplu, unul din proife-

d# e&r-

urmare 
vizează

rezolvată de altfel anterior. în 
aceste condiții, practica de apre
ciere a realizărilor din produc
ție numai după criteriul planu
lui nu-și mai are sens, devenind 
chiar un obstacol în calea res
pectării cu strictețe a contrac
telor și comenzilor. Criteriul 
determinant în urmărirea pro
ducției rămine respectarea pro
gramului de producție.

Deși studiile efectuate de in
stitutul nostru au avut ca obiect 
evidența tehnică operativă ele 
au dus la sesizarea unor aspec
te din domeniul raportărilor sta
tistice. Fiecare dată înscrisă în
tr-o raportare statistică consti
tuie de regulă veriga finală a 
unui lanț de date din evidența 
tehnico-operativă. și. de aceea, 
în spiritul raționalizării între
prinse. se impune ca, în rapor
tările statistice, una și aceeași 
informație să iasă din întreprin
dere o singură dată

întrucit reglementările în vi
goare, care pot să contravină 
fluxurilor de informații proiec
tate. sînt nume-oiise, împrăștia
te în aliniatele diferitelor par" î 
grafe ale actelor normative 
diferite genuri, este necesar ca 
ultimii utilizatori ai măsurilor 
propuse să sesizeze nepotriviri
le. Acest lucru trebuie să se 
facă cu muît curaj, să se ob
țină derogările necesare, 
persiste în înlăturarea 
ților ivite pe 
ca 
mul 
să 
mai
în cinci întreprinderi reprezen
tative din cadrul Ministerului 
Minelor are loc experimentarea 
noului sistem informațional eco
nomic urmărind ea acesta să fie 
generalizat pînă Ia sfirșitu) a- 
nului în activitățile de expioa> 
tare și preparare din întregul 
sistem minier.

să se 
greută- 
nentru 

siste- 
propus

oareurs,
în felul acesta 
informațional nou 

poată intra în viață cit
repede posibil. în prezent.

A
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nobilă

Continuare 
intr-un număr viitor

profesională și in profesionalizarea actorului și regizoru- 
lată cîteva dintre întrebările pe care le-am adresat unor 

"*..  ‘ actori,
reale,

■' (WaiM

.. ■■ ■ :< "

«Mi ' - FRUMOSUL GREII
EXPLICABIL

La întrebările noastre au răspuns: regizorii VALERIU MOISESCU, MIRON NICU- 
LESCU și MARIETTA SADOVA, actorii CONSTANTIN CODRESCU și 1RINA RĂCHI- 
ȚEANU-ȘIRIANU, secretarii literari RADU NICHITA și ALEXANDRU PALEOLOGU, 
criticii teatrali DUMITRU CHIRILĂ, ION MAN1Ț1U și VALENTIN SILVESTRU.

„Teatrul a fost lăsat ia noi în ulti
mii ani pe seama multor inițiative și 
devotamente. Lipsesc numai oamenii 
de profesiune,.."

(Radu Beligan — 
„Pretexte și subtexte")

Există o continuitate, o intenție programatică a prospectării 
și reprezentării PATRIMONIULUI CLASIC al dramaturgiei ro
mânești și universale, fără de care nu poate fi concepută o reală 
cultură teatrală ? Care sînt raporturile existente în momentul 
de față între publicul nostru și repertoriul clasic și ce înțele
gem azi prin repertoriu clasic ?

Ce funcții îndeplinește azi repertoriul clasic în cultura in
dividului. în structura repertoriului unui teatru, în dezvolta
rea | 
lui? lată cîteva .
oameni de teatru, critici, secretari literari, regizori și 
încercînd să ne cunoaștem mai bine responsabilitățile 

ca și îndatoririle care revin în această privință teatrelor.

INTRE CLASICI SI 
„CLASICII" MELODRAMEI

VALENTIN SILVESTRU — 
înainte de orice e necesar să ne 
punem de acord asupra termeni
lor. Am citit, de pildă, în de
clarații de presă, că e bine să 
jucăm clasicii, pentru ca ime
diat să se facă uluitoarea afir
mație că și Labiche și Feydeau 
sînt clasici, ba chiar și Robert 
Thomas, un clasic... al genului. 
Există, de altfel, o accepțiune 
comună după care se acordă o 
însemnătate eficientă în reper

toriul unui teatru patrimoniului 
rămas din antichitatea greacă 
și latină, față de care mi se pare 
că ne aflăm într-un deficit cro
nic ; literatura latină mai ales 
fiind cunoscută de 25 de ani 
încoace exclusiv prin două ti
tluri de Plaut. Sînt considerate 
în general clasice epocile de aur 
ale renașterii engleze și spa
niole, evident prin vîrfurile 
lor reprezentative, clasicismul

„FERICITA 
MUNCL“

(Urmare din pag. I)

în 
vreo 

Burcea. 
îngrozi-

Dar s-a născut și trăiește 
acele locuri, de ani 
șaizeci, învățătorul 
Cel care, înjurînd 
tor, a cărat cu căruțe îm
prumutate aproape tot ma
terialul necesar pentru con
strucția școlii noi. Cel care 
a pus mina pe fiecare că
rămidă, așezată apoi în 
trupul clădirii. Cel care, în 
timpul campaniilor sanitare 
din anii următori războiului, 
forța ușile și intra violent 
în casele oamenilor cu o gă
leată de var și trăgea cu bi
dineaua pe pereți ca să-î 
oblige să văruiască. Cel care 
în timpul altei campanii, de 
alfabetizare, a adunat babele 
și moșnegii să-i învețe carte 
și a descoperit că cei mai 
mulți dintre ei au vederea 
proastă. Și a strins toate pe
rechile de ochelari pe 
Ie-a găsit in sat, le-a 
părțit bătrinilor și i-a 
pe treabă. Pentru ca 
apoi să nu mai știe cui 
buie să-i înapoieze 
sau cutare pereche de oche
lari și să fie obligat să 
plătească despăgubiri miopi
lor și presbiților frustrați.

Și să scriu numele lui 
Gheorghe Manafu, electri
cian la schela petroliferă 
din Cobia de Sus, pasionat 
de radio pînă la desnădejde 
și zbătindu-se în 1963. să 
termine liceul la seral. în 
cămăruța lui Manafu era uni
versul cu toate veștile și 
țiuiturile, cu toate surpri
zele și miniile sale. Peste 
patul modest și pe sub el 
se întretăiau firele a vreo 
cincisprezece aparate de ra
dio de cele mai deosebite 
tipuri: ultimele noutăți de 
dună primul război mondial, 
alături de aparate cu tran
zistor! japoneze, imense 
cutii, matahale hîrîitoare de 
lemn, dominînd. comp'exate. 
delicatele cutii de chibrituri 
de material plastic, pline de 
muzică. Și deasupra natului 
se întîlneau toate vocile pă- 
mîntului. în acea odaie în
cărcată de electricitate. cu 
zeul și stăpînul tuturor 
forțelor odihnindu-se firav 
în pat cu brațele sub can. 
Și-l văd pe Manafu năvă
lind — acesta e cuvîntul — 
asupra unui biet aparat de 
radio rablagit al unui ingi
ner și oferindu-se să cum
pere d'n buzunarul Iui cele 
două lămpi care-i lip"—— 
dacă i se îngăduie să 
aparatul o săptămînă la 
acasă, „să stea . 
vorbă cu el", că e de 
tip pe care nu l-a mai întîl- 
nit, ceva grozav, cum nu se 
mai află în zilele noastre.

Nemaipomeniți acei oa
meni care muncesc gîndin- 
du-se și care-și ajută gîn- 
durile fluierînd. Și să stăm 
să chibzuim la un vers al 
acelui nemaipomenit de mun
citorii! Anton Pann — și cu 
scrisul, și cu litera tipogra
fiei și cu inima bolnavă de 
amor. Zice psaltul : „Arvu- 
nează din vreme pe fericita 
muncă".

francez ilustrat cu atîta 
strălucire de Corneille, Racine, 
și Moliere: capodoperele ro
mantismului în Franța, Germa
nia, Italia, Rusia și, firește, lite
ratura de aur a secolului al 
XIX-lea românesc, ale cărei 
Cariatide sînt Alecsandri și Ca
ragiale.

Cit privește gratificarea cu 
calificativul de clasic a unor 
autori care au avut succes în
tr-un gen explicabil prin con
diționări istorice concrete, pe 
momente de conjunctură, sau 
prin alte date extraliterare și 
extraartistice, ca de pildă auto
rii unui șir de melodrame de no
torietate ca D’Ennery și Cor- 
mon, autori între altele și ai 
CELOR DOUA ORFELINE, sau 
laboriosul vodevilist Labiche, 
aceasta nu este decît o simplă 
propozițiune 
acest sens ar trebui să-l consi
derăm clasic al 
noastre și pe Grigore Ventura, 
ale cărui drame istorice cu foc 
bengal au fost atît de dizolvant 
ironizate de Caragiale. dar care, 
la vremea lor, ca să folosim un 
termen drag multor interviuri, 
„desfundau mahalale".

ALEXANDRU PALEOLOGU — 
în privința repertoriului clasic 
românesc, trebuie să știm care ne 
sînt adevărații clasici, atestați 
ca atare de timp, de răsunetul 
operei, de valoarea literară in
trinsecă. în teatru, nu avem 
prea mulți clasici : dînd terme
nului de clasic accepția lui cu
rentă și Consacrată, clasicii noș
tri în .teatru sînt, în primul 
rînd, Caragiale, Blaga, Camil 
Petrescu și niște „clasici în 
viață",' tineri. Știu că menține
rea clasicilor și a accepțiunii de 
clasic la o anumită distanță, în 
timp, este o prudență empirică 
perfect justificată, dar cred că 
sînt permise și anumite „pa
riuri."

jurnalistică. în

dramaturgiei

a felului în care este frecven
tat repertoriul clasic, și aici se 
poate vorbi într-adevăr de un 
fenomen de unilateralitate, de 
mimetism. Altfel nu s-ar putea 
explica de ce numai cîteva și 
aceleași piese trec de la un re
gizor la altul, în vreme ce ma
joritatea titlurilor repertoriu
lui clasic continuă să-i lase in
diferenți. Aș îndrăzni să mă 
întreb de ce însuși procesul de 
invățămint din Institut nu izbu
tește — cel puțin astă reiese din 
rezultate ! — să cultive cu mai 
multă temeinicie : contempora
neitatea clasicilor. Trecîndu-se 
la practica scenică, se ajunge 
la calchierea pe niște calapoade, 
pe niște titluri arhicunoscute, 
rămînînd însă ignorate mari 
capitole ale dramaturgiei uni
versale. La noi, nu s-a jucat, 
spre exemplu, aproape nimic 
djn teatrul elisabethan sau din 
perioada restaurației engleze.

— Credeți că secretariatele 
literare n-au nici o vină ?

— Procesul real al alcătuirii 
repertoriului este de fapt du
blu, reciproc : de la regizor la 
secretariatul literar și de la se
cretariatul literar la regizor și 
director de teatru. Se creează la 
un moment dat niște automa- 
tisme, firești, dar, în ultimă 
instanță, regretabile : cunoscînd 
preocupările și înclinațiile unui 
regizor sau altul, secretariatul 
literar nu-i mai propune decît 
titlurile care crede că l-ar pu
tea interesa și pentru care tea
trul dispune de o distribuție 
adecvată. Pe de altă parte, pen
tru multe secretariate literare 
din provincie propunerea titlu
rilor inedite și sondarea în 
adîncime a repertoriului clasic 
devine deosebit de dificilă, ne- 
existînd decît extrem de puține 
ediții românești de opere com
plete ale marilor autori clasici 
de pretutindeni, iar editarea în 
volum a operelor dramatice re
prezentative dintr-o întreagă 
perioadă literară rămînînd în 
general foarte departe de a fi 
cuprinzătoare.

Chiar dacă au apărut două 
volume din teatrul 
engleze, ___  „ ,
spaniolă sau cea italiană,

unele spectacole anti-clasice — 
decît negarea bazei unei profe
siuni și a unei arte ?

In ultimă instanță deci, mi se 
pare că repertoriul clasic re
prezintă și o chestiune de etică 
profesională, Așa cum multe 
dintre artificiile regizorale șint 
doar o dovadă a superficialită
ții și a dorinței exprese, dar 
prost înțelese, de competitivi
tate, fuga de repertoriul clasic 
este o fugă de responsabilitate 
profesională.

IRINA RACHIȚEANU ȘIRIA- 
NU — Mă gîndesc de ani și ani 
de zile la Fedra, pe care aș vrea 
s-o pot aduce la rampă. Dacă aș 
juca-o, probabil că apărătorii 
înfocăți ai modernității m-ar 
găsi prea... clasică, iar apărăto
rii clasicului, înțeles tradiționa
list, m-ar găsi prea... modernă. 
Cred că interpretarea unui rol 
clasic trebuie să ajungă tocmai 
la această îmbinare, foarte greu 
de realizat, între păstrarea unei 
anumite solemnități, care îți dă 
totuși o oarecare îndepărtare de 
nota zilei de azi, și găsirea unor 
posibilități de exprimare în co
respondențe moderne ale expre
siei scenice, care să poată emo
ționa publicul de azi.

Monumentalitate.

AL
FONDUL DE AUR

DRAMATURGIEI CLASICE 
NU ESTE O CITADELĂ 

A CÎTORVA IDOLI !

renâșterii 
dramaturgia clasică 

____  * _ ““ jwtf 
teatrul restaurației engleze n-au 
avut încă ediții corespunză
toare. Poate că r- ar fi rău ca 
sistemul de publicare al piese
lor de la A.T.M. să aibă în ve
dere și sectorul atît de vast, și 
de puțin investigat încă, al li
teraturilor dramatice 
universale.

clasice

FUGA 
DE REPERTORIUL CLASIC =

FUGĂ
DE RESPONSABILITATE

PROFESIONALĂ

Secolul nostru pare a-și fi propus să știe și să înțeleagă to
tul. Veacurile anterioare acceptaseră, parcă, ideea că nu 
pot cuprinde întreg universul, lucru exprimat cu unicitate de 
Shakespeare, prin gura lui Hamlet : „There are more things 
în heaven and earth, Horațio / Than are dreamt of în yuour 
philosophy". Există în cer și pe pămînt, Horațio, mult mai 

multe lucruri decît își închipuie filozofia ta. Fiu al secolului 
19 și al harnicelor acumulări pozitiviste de cunoștințe, se
colul nostru e nemingîiat dacă nu află despre orice lucru 
absolut totul, pînă la modestia orbitei fiecărui electron din 

■tomii unei frunze (care tocmai cade).
Și totuși, spre malițioasa noastră satisfacție, există cîteva 

domenii, unde cercetările reci nu pot (și nu vor putea) înain
ta. Nici fantasticele mașini de calcul nu vor putea lămuri 
odată pentru totdeauna ce este Poezia.

Virgil Mazileseu este unul 
dintre autorii care ne întăresc 
Încrederea în inefabilul poe
tic. Versurile lui îți plac sau 
nu, e extrem de dificil să 
ie „analizezi" la rece, științific. 
Intonarea lirică te cucerește 
sau te respinge dindu-ți o bu
curie tulbure și melodioasă, 
greu de explicat. Mijloacele 
artistice sînt atît de perfect 
disimulate incit pare că Virgil 
Mazileseu este un spontan, un 
vizitat de zei. Impresie sporită 
și de obscuritățile (pline de 
sens, maț întotdeauna) textu
lui și de rostirea aproape pi- 
thieă. Cea mai „clară" poezie 
din placheta apărută anul tre
cut și încununată cu premiul 
revistei „Luceafărul", este ur
mătoarea : te rog beatrice să 
ne întîlnim / te rog și n-ar 
trebui sâ te rog : ./ mîine seară

; cu 
o haină albă simplă ușoară, 

I- / fără cravată, fără să-mi a- 
mifitesc / versuri sau alte lu
cruri frumoase din naștere /,' 
simplu pe măsura hainei me- 

_ ' voi coborî din tramva
iul 709 / cu o flacără Ia buto- 

de șopîrlă 
poți recu- 

rog beafri- 
te rog / la 
vei vrea /

Iucoui sa te rog : / mnne se 
în steaua vega / îmbrăcat 
o haină albă simnlă nsn:

șuil“ spune poetul și orice in
terpretare de „proză" e nepu
tincioasă : poți tălmăci că în
tre două amenințări implaca
bile^ — săbiile — viețuiesc în 
devălmășie abjecțiunea — tur
me de porci — și puritatea — 
cireșul înflorit. Dar e puțin, 
versurile spun mult peste a- 
ceasta sau altă interpretare. 
Sîntem ispitiți să credem că 
acesta este genul de profunzi
me ce înrudește poezia cu fi
lozofia. a spune lucruri — a se 
obshrVa că tot prin interme
diul simțirii — care trec de 
translațiile explicative. E ca 
în basmul oriental unde un e- 
rou vrea să alunge un duh zi- 
cîndu-i pe diverse nume : du
hul rămîne nemișcat fiindcă 

i se po
are încă

hui rămîhe i 
toate acele nume nu 
trivesc, dar el mai 
multe altele.

Cit de anevoios se 
dunînd în sufletul 
din îndelungi tăceri, asemenea 
versuri pe care el le expulzea-

vor fi a- 
poetului.

40 de ani de la moartea lui

A LEXA ND R U
DA VILA

I sim
te /

Inieră / cu un f 
în palmă / să i 
noaste imediat /

I
I
i
i

ză cu violență și sînge : „spre 
dimineață (cind) lucrurile cele 
mai dragi a cele mai apropiate 
/ au un fel de gură un fel de 
sînge iscoditor" ! Rodnică mu
țenie artistică dc acumulare, la 
capătul căreia V. Mazileseu 
poate constata că .tăcerea care 
a fost a ta a fost așadar a la- 
crirnei".

Poezia lui Virgil Mazileseu 
are unele puncte de contact cu 
cea a lui Marcel Mihalaș. Ii a- 
propie, între altele, refuzul 
metaforei doar frumoase, cu 
care se împodobesc pînă la su 
focare' confrați de-ai lor. Ma- 
zilescu artfiică undeva o com
parație' de maesfru : ..anotimp 
incisiv ca un lătrat". E in ea o 
finețe aparte de vreme ce și 
asociațiile aparent involuntare 
au fost premeditate : în loc de 
..incisiv" poetul ar fi putut op
ta pentru alt adjectiv cu un 
sens asemănător, dar prin in
cisiv el forțează asociația in
voluntară cu incisivii puter
nici ai unui cîine care latră, 
dînd palpabilitate metaforei. 
Insistăm asupra acestui amă
nunt pentru a arăta că nu e 
vorba de el (ca și la Mihalaș) 
de o neputință metaforică, ci 
de o gravă opțiune a conștiin
ței artistice.

Pentru a fi apreciată poezia 
lui Virgil Mazileseu are destu
le justificări artistice. Dar ea 
cată la mai mult, se vrea do
rită, iubită, cu sîngele, iar de 
acest lucru sînt în stare mai 
ales anume cititori, la fel de 
gravi în tendința simțirii lor. 
„Are cineva dintre dumnea
voastră un sînge ? întreabă, 
parcă în glumă, poetul și a- 
cesta, e cine știe ?, apelul lui 
spre cei ce se atașează liricii 
sale. Există un alt vers care 
poate fi luat ca o definiție 
a poeziei, nu doar a 
lei scrisă de Mazileseu : 
de sus de pe deal 
știu cum privii pentru totdeau
na". O privire pentru totdeau
na este actul poetic, cum d« 
nu ia spus nimeni încă așa, 
pînă acum ?, și această privire 
se întîmplă de pe o platformă, 
de sus, „nu știu cum". Cuvinte
le acestea, scrise altădată de 
Eminescu cu oarecare galante
rie. capătă aici un sens de o 
orgolioasă umilință : poezia se 
naște „nu știu cum", cu ochiî 
opriți în infinit, ea este fru
mosul greu, sau aproape 
neputință, de explicat.

pui 
mă 

_ ' te
ce te rog beatrice 
ce oră omenească 
miine seară în steaua vega" 
(p. 52—53). Am încercat s-o 
transcriem eu fidelitate, auto
rul folosind puține semne de 
punctuație, poate tocma'i pen
tru a lăsa versul să curgă ne
împiedicat de asemenea acci
dente grafice.

Ce putem spune despre ..te 
rog beatrice să ne întîlhirri" ? 
Firește, multe lucruri, după 
gustul și priceperea fiecăruia. 
Mai întîi de toate insă trebuie 
declarat că ne aflăm in fața 
unei poezii „născute iar nu fă
cute". Sinceritatea rostirii (ne 
referim la „sinceritatea artis
tică" și nu la inocența ex
primată veleitar) este obli
gatorie

I 
I

și-a înscris marca personalității 
sale iradiante pe o întreagă pe
rioadă a istoriei teatrului româ
nesc, perioadă echivalentă cu 
trecerea decisivă de la adoles
cență la maturitate. Năs
cut în 1862, mort acum 40 de 
ani — la 19 octombrie 1929 — 
posesor al unei alese culturi 
literare și teatrale, el a fost, 
în epocă, una din prezențele cele 
mai vii și mai favorabile pentru 
destinul scenei naționale. în două 
rînduri director al Teatrului Na
țional din București (1905—1908 
și 1912—1915), Al. Davila a re
format din temelii activitatea a- 
ceste’i instituții fundamentale în 
cultura noastră, dîndu-i presti
giul cuvenit, prin abordarea cu
rajoasă a marelui repertoriu cla
sic românesc și universal, prin o- 
rientarea artei scenice către un 
realism de substanță, prin stabi
lirea unor măsuri organizatorice 
decise, menite să ducă la îmbu
nătățirea condițiilor de viață și 
de creație ale actorilor. în răs
timpul dintre cele două directo
rate, Compania teatrală AI. Da
vila, prima din lungul șir al li
nei fructuoase tradiții, a demon
strat ce poate însemna o între
prindere de acest gen, atunci 
cînd criteriul hotărîtor nu este cel 
comercial, ci grija pentru pro
gresul artei teatrale, pentru „în
drumarea teatrului pe calea 
lui firească", așa cum nota unde
va însuși Davila. Acolo s-au afir
mat cu elocvență actori de prim 
rang ai scenei românești, printre 
care Marioara Voiculescu, Maria 
Giurgea, Lucia Sturdza, Tony 
Bulandra, G, Niculescu-Buzău, 
Ion Manolescu, Ion Morțun, Ro-

maid Bulfinski, G. Storin și alții. 
La desființarea companiei, Tudor 
Arghezi seria : „Nu știu ce vot 
cîștiga afacerile prin retragerea 
d-lui Davila dm teatru; teatrul 
pierde însă pe cel mai abil și mai 
divers director, pierde o inteli
gență care mie unuia îmi displa
ce în afară de teatru și pierde 
pe singurul organizator eu gust 
și autoritate artistică, de specta
cole — și dorința noastră ar fi ca 
d. Davila să se întoarcă la direc
ția Teatrului Național".

Posteritatea ni l-a păstrat pe 
Al. Davila mai cu seamă în ipos
taza sa de dramaturg. Unica sa 
dramă, Vlaicu Vodă, a cărei pre
mieră a avut Ioc la 12 februarie 
1.902, s-a înscris încă de Ia acea 
dată în fondul de aur al drama
turgiei clasice românești. Patrio
tismul fierbinte al piesei, capaci
tatea autorului de a discerne sen
surile esențiale ale istoriei, neo
bișnuitele virtuți de expresivitate 
dramatică, forța evocatoare a ver
sului — toate aceste calități au I 
făcut ca Vlaicu Vodă să devină ■ 
o prezență vie, de-a lungul dece
niilor, în î 
noastre. Interpreți ca C.I. Nottara, 
George Vraca sau G. Calboreanu 
au strălucit în rolul titular, piesa 
dovedindu-și și azi, la 40 de ani 
de la moartea dramaturgului, a- 
cea perpetuă contemporaneitate 
care este condiția capodoperelor.

I
I

într-un 
mod poetic, 
pul se scurge din 
putincios. Un semn că Virgil 
Mazileseu își așteaptă poemele 
pînă cînd acestea devin ade
văr al inspirației este chiar 
faptul că scrie atît de puțin : 
e aproape sigur că forțîndu-și 
condeiul și-ar maimuțări (sau 
doar îngheța) propria creație.

S-ar putea spune că lirica 
acestui autor trăiește în afara 
cuvintelor ce se înșiruie în 
versuri. Să fie atunci doar 
„muzică înainte de toate" ? Nu, 
nu depistăm o asemenea inten
ție — altminteri minoră — la 
Mazileseu. Atunci abisuri de 
idei, sensuri profunde la fie
care pas ? Nici aista, de ce să 
indentificăm realizări străine 
de intenția artistică fundamen
tală ? In versurile lui Virgil 
Mazileseu se realizează ceva 
maj propriu liricii în genere 
și anume zborul în libertate și 
sinceritate al trăirilor. Cuvîn
tul „trăire' e. știm, obosit, 
spune destul de puțin dar a- 
cesta este. Poetul nu-i — 
poetul în genere — un cugetă
tor ce-și uluiește contempora
nii cu. idei, ci cu sentimente 
de adîncime, cu idei simțite.

Avem în cartea lui Virgil 
Mazileseu un exemplu de pro
funzime prin simțire : versuri
le nu pot fi „traduse" în fra
ze de comentariu, ele spun 
mai întotdeauna mult mai 
mult: ,.credeam că între o sa
bie și cealaltă vor crește tur
me de porci / va înflori cire-

Fără
asemenea 
ea nisi- 

ziduri, ne-

IRINA RACHIȚEANU ȘIRIA- 
NU — artistă emerită. Re
pertoriul clasic ? Un capi
tol al repertoriului care este în
totdeauna trecut pe planul al 
doilea, poate tocmai pentru că 
nu mai știm să-l reprezentăm, 
pentru că am pierdut obișnuința 
și continuitatea teatrului cla
sic și a versului clasic.

Chiar dacă repertoriul clasic 
se studiază in Institut, nu există 
o continuitate a preocupărilor 
în acest sens, iar in teatru, fără 
continuitate, nu se poate trece 
de la ucenicie la profesionali- 
tate.

CONSTANTIN codrescu — 
Frecventarea reportoriului clasic 
este un abecedar al profesiei. 
Și nu numai al profesiei de ac
tor ci și al celei de spectator de 
teatru. Tradiția repertoriului 
clasic, căci, din fericire, există 
încă suficiente ecouri ale aces
tei tradiții, constituie și în tea
tru, ca și în celelalte domenii 
ale vieții materiale și spirituale, 
torța constantă în dimensiona
rea oricărui progres.

Spre deosebire de toate cele- 
late arte contemporane, de pic
tură sau muzică, numai teatrul 
face imensa greșeală de a nu 
dovedi o preocupare reală, co
respunzătoare și susținută, pen
tru baza sa, pentru esența unei 
profesii. Căci ce altceva ar pu
tea însemna negarea repertoriu
lui clasic — pe care o fac și

|B I
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VALENTIN SILVESTRU — 

Nu-i oare simptomatic că încă 
mai există Capodopere de 
inestimabilă valoare, chiar ale 
lui Shakespeare Moliere, Lope 
de Vega, Goldoni, Racine, 
care-și așteaptă premiera 
solută în limba română ?

Și în dramaturgia clasică 
mânească există încă piese 
portante, remarcabile, care 
ajung 
scenă, 
tigate 
măcar
Din aceeași cauză nu avem încă 
o reprezentare sistematică nici 
a ceea ce este pe deplin valo
ros în opera atit de prolifică și 
bogată a Iui Alecsandri.

RADU NICHITA — Nu poate 
fi vorba de o absență a clasicilor 
din repertoriile noastre, sau de 
o subestimare a . valorii lor — 
dovadă majoritatea succeselor 
spectacolului românesc. Să nu 
uităm apoi că succesele inter
naționale ale teatrului româ
nesc s-au bazat în majoritatea 
lor pe reprezentarea reperto
riului clasic.

Problema este de fapt aceea

IRareori, în istoria scenei româ
nești, profesiunea numită, cu fa
tală imprecizie, om de teatru a 
fost aooperită cu atîta concretețe 
și strălucire ca în cazul lui Ale
xandru Davila. Dramaturg (pu
țin fecund, dar autor al uneia din 
cele mai rezistente capodopere 
din literatura noastră dramatică), 
actor și regizor (mai degrabă o- 
cazional, dar consecvent în lupta 
pentru încetățenirea unei școli 
realiste de teatru, în sensul mo
dern al cuvîntului, temeinic cu
noscător al concepțiilor lui An
toine Reinhardt și Stanislavski), 
cronicar dramatic (întotdeauna 
atent, documentat și original) și, 
înainte de toate, director și ani
mator de trupe teatrale, condu
cător al Teatrului Național în- 
tr-una din epocile sale cele mai 
glorioase și inițiator ăl primei 
companii particulare stabile din 
țara noastră, Alexandru Davila

I
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repertoriile teatrelor E
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ISEBASTIAN COSTIN

La șezătoare.

(Urmare din pag. I)

în 
Si

ro- 
îm- 

nu 
pe

să beneficieze 
după cum 

economie

să fie reprezentate 
pentru că nu sînt inves- 
nu sistematic, ci nici 
în termeni de foiletare.

de prezența unor perso- 
chestiunile de politică, 

sociologie tineretul tre- 
autentice,

lipseau, 
țină 

puțin de 
un

ah-
care 
im
pus 
mai 
tre- 

cutare

PREMISELE ADERENȚEI
muzicieni, așa incit fiecare din întîlnirile așezate sub semnul 
educației politice, al ideologiei, să beneficieze de o participare 
reală și nu formală a tineretului, să aibă valoare de marcă, 
să influențeze efectiv în procesul formării conștiinței. Nici o 
altă vîrstă decît adolescență nu se lasă mai feshe purtată 
către spațiile înalte ale gîndului pur, către locul în cape inteli
gența și_ sensibilitatea se pot converti în convingeri. Dar pen
tru a ajunge la această stare sublimă e nevoie de argumente, 
e nevoie de puterea exemplului, de temperatura incandescentă 
Ia care înțelegerea să aprobe și să treacă din starea contem
plativă într-o stare de activare, de fapt. Fiindcă dacă poate 
fi o ambiție legată de educația tineretului și dacă poate exista 
o satisfacție în legătură cu el, atunci numai posibilitatea 
aceasta, șansa excepțională de a-1 determina să treacă din sta
rea de vis în starea de realitate, din așteptare în fapt, din 
întrebare în hotărîre, este cu adevărat finalitatea la care tre
buie să se tindă și să se ajungă. Pentru asta însă e nevoie de 
călăuze de nădejde, de personalități reale care să poată rezista 
tuturor testelor exprimate și neexprimate ale tineretului, tutu
ror încercărilor cărora vor fi supuse. E nevoie de acei mentori 
generoși care, departe de a-și împinge în față propria lor per
sonalitate, departe de a se autocultiva, vor trebui să dea cîștig 
de cauză tinerilor, lăsîndu-le libertatea de manifestare, liberta
tea absolută de curiozitate, libertatea absolută de întrebare, in 
așa fel ca pe emulația spontană a inteligenței și sensibilității 
lor să se grefeze profund adevărul și exemplul.

Și se vor merita unii pe alții, cu prisosință, tineretul și în
drumătorii Iui.

activitatea organismelor în drept poate să dea roade, numai în 
măsura in care ele vor acționa în conformitate cu înseși do
leanțele tineretului. Din acest punct de vedere, două cred că 
sînt condițiile foarte importante ale acestei activități : 
existența obligatorie a specialiștilor și respectarea autonomiei 
de inițiativă a tineretului. Cu alte cuvinte, lichidarea rapidă 
a formelor de organizare empirică, anularea pe tot frontul a 
amatorismului și improvizației, fenomene care pot compromite 
grav chiar rosturile muncii de educație, țelurile ei. în dia
logurile cu tineretul, un interlocutor inapt a se angaja într-o 
discuție cel puțin egală cu auditorul său, inapt a crea acea 
atmosferă deschisă de încredere și simpatie, de interes și res 
pect reciproc, pe care numai informarea exactă, posesiunea de 
cunoștințe reale Ie creează, un asemenea interlocutor, va dăuna 
enorm. De aceea, necesitatea existenței specialiștilor în mun
ca cu tineretul cred că este una dintre condițiile absolut obli
gatorii de care trebuie să se țină seama, p'entru că tineretul nu 
trebuie amuzat, tineretul trebuie convins. în chestiunile de cul
tură tinerii trebuie ’ 
nalități culturale, 
in chestiunile de
buie să profite de prezența unor personalități 
verificate deja prin activitatea lor profesională. Nu îmi închi
pui a fi atît de dificilă colaborarea Ia absolut toate nivelele 
organizațiilor de tineret, din toate colțurile țării, cu ziariști ai 
organelor de presă locale, cu activiști ai organelor superioare 
de partid, cu profesori universitari, scriitori, artiști plastici,
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AI Marietta C. București : 
Slavă domnului, bine că 
nu «înteți supărată pe 
mine pentru răspunsul ne
satisfăcător la întrebarea 
dumneavoastră; „Care e 
rețeta fericirii". V-ați dat 
bine seama că nu le pot 
ști nici eu pe toate și sînt 
de acord cu ceea ce spu
neți în finalul scrisorii: 
„Dacă «-ar fi putut ca

prin această rubrică să ni 
se îndeplinească toate do
rințele, ea s-ar fi numit, 
probabil, De la om la 
Dumnezeu..."

C.R. Bel, București: 
Dacă ai avea în cap ceea 
ce ai în nume nu te-ai mai 
ține de asemenea fleacuri. 
In ori ce caz, să-ți fie lim
pede : n-ai pic de umor.

calculabilă semenul. Eu o iubesc mai mult ca pe mi
ne, este cu adevărat alter ego. Poate și dumneavoas
tră ați trecut prin această maladie aparent incurabilă 
și vă rog interveniți, ca și 
datul necesar".

tn timpul liber. Vă rog să le considerați mediocre In 
special din punct de vedere literar".

la alții, și serviți-mi anti-

ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ organizată de Carol Roman

ANTHONY QUINN
Renumitul artist 

de cinema s-a năs
cut la 21 
1915 în 
Chihuahua 
Mexic.

Biografia 
este deloc 
După ce și-a petre
cut copilăria și a- 
nii tinereții în ora
șul natal, emigrea
ză în Statele Uni
te. Aci abandonea
ză visul său de a 

deveni arhitect în 
favoarea cinema
tografului, pe ca- 
re-1 descoperă la 
Holywood, trăind 
Ia marginea o- 
rașulul Los An
geles unde se mu
tase familia Oaxa
ca.
Anthonș Quinn a 

interpretat roluri 
într-un număr im
presionant de fil
me : 68. Intre fil
mele ce s-au bucu
rat de un succes

aprilie 
orașul 

din

sa nu 
lină.

necontestat pe toa
te continentele se 
numără „Zorba
grecul", „Van
Gogh“, „Umbre al
be", „La strada". 
Măiestria sa inter
pretativă a fost răs
plătită cu două 
„Premii Oscar" 
pentru filmele ,,Vi
va Zapata" și „Van 
Gogh".

Cei mai reputați 
regizori de filme 
din lume, atît din 
Statele Unite cit 
și din Europa i-au 
cerut 
oferindu-i 
principale 
mele lor. 
aceștia se 
ră Elia 
George 
David Lean, Stan
ley Kramer, Fe- 
deriko Fellini, Ka- 
koiannis.

Anthony Quinn 
este capul unei fa
milii cu 7 copii.

concursul, 
roluri 

In fil- 
Printre 
nuniă- 
Kazan, 

Cuckor,

NELINIȘTI CREATOARE
N-aș dori să fiu înțeles 

greșit, dar
' printre picături,

puțin timp și să vă răspund' 
la ancheta dumneavoastră, 
aceasta se datorește unui fapt 
unic și fundamental, și-a
nume că sînt tatăl a șapte 
copii. Aș dori să fiu bine 
înțeles ști tocmai de aceea mă 
grăbesc să vă dau explica
țiile de cuviință.

înțeleg deosebit de bine 
ce înseamnă să te adresezi 
unor tineri aflați în jurul 
vîrstei de 20 de ani. Această 
generație de oameni, prin tot 
ceea ce are mai bun ori dis- 
sțitabil în ea, îi înglobează 
și pe copiii mei, care, oricît 
de mult ar crește în apr i- 
piereia casei, influența hotă- 
rîtoane o vor primi în cele 
din urmă din partea mediu
lui în care trăiesc, înțele- 
gînd prin aceasta colectivi
tatea restrînsă ca și societa
tea, îrt general. Nu știu dacă 
sînteți obișnuiți ca postura 
unui autist de cinema destul 
de cunoscut să fie determi
nată de faptul că este fami
list și sețaflă în fruntea unui 
asemenea clan numeros cum 
este cel de la mine din casă, 
însă, ce să-i, faci, aceasta es
te realitatea'

De altfel, nu o dată, am 
avut serioase discuții cu co
legi de profesiune care m-au 
acuzat că deși sînt un băr
bat în plinătatea vîrstei îmi 
place să apar în chip de 
„preacuvios părinte .arhaic" 
și cu .care, dacă vrei să porți 
o discuție interesantă, în mod 
obligatoriu trebuie să te re
feri și la copii. Alteori, unii 
colegi, de-ai dumneavoastră, 
de breaslă au încercat să a- 
crediteze ideea că preocupa
rea mea pentru copii îmi în
corporează atît de mult tim
pul îneît de mult m-am uitat 
pe mine însumi, ca să nu 
mai pomenim de faptul că 
mai de multă vreme n-aș 
mai fi pus mîna pe vreo 
carte..

Poate că n-aș fi amintit 
de toate acestea dacă între
bările dumneavoastră refe
ritoare la tineri și tinerețe 
nu m-a.r fi incitat și nu m-ar 
fi determinat să adresez și 
eu cîteva cuvinte actualei 
generații de tineri în care 
se inteerează tot mai mult 
și copiii mei.

înainte de toate m-aș re
feri la neliniștile mele crea
toare. A fost o vreme cînd 
și eu, ca orice tînăr. eram 
obsedat de soarta pe care o 
voi avea, de cariera mea. Pe 
atunci eram îndrăgostit de 
vestigiile lăsate în țara mea 
de baștină, în Mexic, de că
tre civilizațiile înaintașe. îmi 
amintesc că ore în șir mi 
le petreceam în fața unor 
construcții, sculpturi ori va
se aparținînd culturilor pre- 
columbiene și mai cu seamă 
civilizației maya. N-aș pu
tea să determin cu e- 
xactitate timpul folosit — 
ore, săptămîni. poate luni — 
pentru studierea și a celor 
mai mici detalii ce se aflau 
înscrise pe străvechiul disc 
al soarelui ce compunea Ca
lendarul aztec, alături de 
care descopeream reconstitui
te în piatră scene de viață 
și de lucru ale vechii popu
lații indigene.

Vă relatez toate aceste a- 
mănunte pentru a vă face o 
imagine asupra principalelor 
mele preocupări din eooca 
cînd părăseam adolescența. 
Așa se și explică de ce m-am 
hotărît să urmez arhitectura. 
Voiam ca prin meșteșugul 
meu pe care aveam să-l de
prind. învățînd armonia be- 
toanelor și a pietrelor să pot 
reda în contemporaneitate o 
frîntură din geniul și talen
tul milenar al populațiilor 
înaintașe și străbune poporu
lui mexican din care mă trag.

Numai că nu întotdeauna 
destinul urmează dorința ori 
sfaturile oamenilor...

Situația familiară grea 
ne-a determinat să emigrăm 
în Statele Unite. Aici am fă
cut cunoștință cu o lume eu 
totul altfel alcătuită decît 
cea in care îmi trăisem co
pilăria și o bună parte din 
tinerețe. Familia noastră, 
Oaxaca, cum se numea, s-a 
mutat la Los Angeles, în a- 
propierea studiourilor cine
matografice de la Holly
wood, trăind în condiții ex
trem de modeste. Oricît

dacă izbutesc,
să-mi fac

m-am străduit să-mi urmez 
chemarea din tinerețe, nu 
am mai avut la îndemînă a- 
cel cadru material și spiri
tual unic care mă determi
nase să-mi încredințez des
tinul arhitecturii.

Și cum eram tînăr și mă 
descurcam greu cu lipsurile, 
am început să dau tîr- 
coale platourilor de fil
mare unde făceam figurație 
pentru cîțiva dolari. Poate 
că niciodată nu m-ar fi a- 
tras toate cele ce se între
ceau acolo, dacă, într-o bu
nă zi, n-aș fi descoperit un 
aspect care m-a pus pe gîn- 
duri. In epoca aceea se tur
nau numeroase filme în care 
drama se consuma în ju
rul vieții unor familii de in
dieni. M-am gîndit că aș 
putea să trec cu succes exa
menul regizorilor pentru un 
astfel de film cu indieni, și 
în care aș putea să imprim 
unui personaj indian trăsă
turi proprii, extrem de o- 
menești. cu care este dotat 
acest popor.

Am urmărit atent, o vre
me, cele întîmplate în stu
dio — între timp mă încăl
zisem și devenisem un pa
sionat — după care mi-am 
luat inima în dinți și m-am 
prezentat. Am primit un rol 
de mina a doua în compa
nia unei faimoase artiste. 
După cîte am putut constata 
ulterior, chipul meu „de sta
tuie Maya“ l-a impresionat 
profund pe regizorul Cecil 
R de Miile care mi-a de
clarat că se afla mai de mult 
în căutarea unui anume tip 
de artist expresiv care să 
interpreteze rolurile prin
cipale în filmele cu indienii. 
Faptul că un mexican intra 
în fruntea unor distribuții 
prestigioase m-a flatat e- 
norm, și m-a determinat să 
mă dedic acestei cariere de 
care mi-am legat întreaga 
mea biografie.

Aș ține să fac o preciza
re : filmul m-a cîștigat pen
tru că s-a dovedit că eram 
dotat, aveam expresie cine
matografică, și. la fel de im
portant, am simțit că astfel 
îmi realizez un deziderat al 
personalității mele, și-anume 
de a însufleți pe pînzâ. sub 
privirile a milioane de spec
tatori, chipul uman al unui 
indian. La care aș adăuga 
bineînțeles, studiile făcute în 
domeniul complexei arte care 
este cinematograful, și fără 
de care poate că nu aș fi 
putut trăi în această lume 
mai mult de — să zicem — 
un an. Nu că aș fi fost eli
minat direct, dar în această 
mare și impresionantă com
petiție — cinematograful, nu 
izbîndește decît cel ce și-a. 
îmbogățit necontenit arsena
lul mijloacelor interpreta
tive.

Numai că într-un timp și 
această activitate a mea a- 
junsese să nu mă mulțu
mească. Tn numai cîteva zi
le se turna un western de 
proastă calitate care nu co
respundea nici 
de 
din 
Așa

din punct
:"1!- nici 

etic.
să 
de 

ade-

vedere artistic, 
cel istoric sau 
că am hotărît 

renunț la acest gen 
filme. Mă interesa 
vărata artă. în care actorii 
să interpreteze caractere rea
le, oameni 
tradicțiile 
riile lor.

Debutul 
Broadway 
cam 
de o mare valoare 
cum ar fi 
mit dorință" de Tennesse 
William'. ..Becket" de A- 
nouilh etc. Trei ani am fă
cut săli pline, însă tînjeam 
după cinematograf. Am tră
it atunci zile foarte contra
dictorii. Pe de o parte mă 
îneînta succesul din teatru, 
faptul că simțeam direct re
acțiile publicului la jocul 
meu. pe de 
regretam rolul 
din cinematograf 
atașasem mult.

Pînă cînd m-a scos din 
dilemă regizorul american 
Elia Kazan care mi-a încre
dințat un rol. ce-i drept se
cundar, însă într-un film ce 
m-a bucurat enorm numai și 
pentru simplul fapt că se 
turna. Este vorba de filmul 
„Viva Zapata", un fragment 
răscolitor petrecut pe întin-

complecși cu con- 
dar și cu bucu-

în
m-a 

cu piese

teatru. pe 
încîntat. Ju- 
substanțiale, 

umană 
..Un tramvai nu- 

de
..Becket“

altă parte 
indianului 

de care mă

șurile podișurilor mexicane, 
și în care dețineam rolul fra
telui lui Zapata, un revolu
ționar ridicat la luptă pen
tru dreptatea mexicanilor o- 
ropsiți. A,m avut un rol în
cărcat de suferință, ură și 
răzvrătire. Am pus atîta pa- • 
siune încit critica a fost u- 
nanimă în a-mi aprecia in
terpretarea. Drept pentru 
care am obținut „Premiul 
Oscar" pentru cea mai bună 
interpretare a unui rol se
cundar.

Destinul îmi era pecetluit. 
Am înțeles atunci că i 
doresc să mai am ceva 
spus în cinematografie, 
tunci trebuie să pășesc 
calea unor interpretări 
mai complexe și a unor 
puri umane cît mai diferite. 
Mă aflam deci într-o nouă 
fază a artei mele interpre
tative.

Am muncit cît mi-au per
mis forțele, fără ca acum, 
la trecerea anilor să am 
vreo remușcare în acest 
sens. Am fost pe rînd Zam
pano din „La strada", ciclo
pul din „Ulisse", Ill din 
„Vizita", vînătorul eschimos 
din „Umbre albe". ~ 
grecul din filmul cu 
nume. Strădaniile 
fost încununate cu i 
doilea „Premiu Oscar' 
tru filmul 
Munca 
rea 1 
țineri 
grafia 
trăiesc 
juvenilă.

Aș ține să mai adaug că 
îmi impun și izbutesc să 
am numeroase preocupări 
strict personale. Nu de alta, 
dar este păcat să-ți irosești 
o clipă măcar de viață în 
care ai putea face ceva care 
să te captiveze și care să-ți 
permită afirmarea persona
lității. Astfel. îmi place să 
scriu, să înregistrez discuri, 
să pictez, să sculptez, să joc 
șah... Și. totuși — ar putea 
să se întrebe oricine — nu 
sînt prea numeroase ocupa
țiile unui singur om ? Eu 
îndrăznesc să spun că nu ! 
Depinde de om. Am o sa
tisfacție atunci cînd pictez 
o pînză, după cum trăiesc 
veritabile emoții atunci cînd 
primesc o replică dîrză la 
o partidă- de șah. Doar ast
fel îmi mențin viu potenția
lul uman, inteligența ca și 
sensibilitatea, atracția natu
rală înspre frumos ca și în
clinația de a transfigura rea
litatea în chip artistic. Toa
te acestea Ia un loc mă 
ajută să-mi mențin tinere
țea ca o trăire intensă a 
individului în afara virate
lor.

Și încă ceva, nu-mi plac 
diletanții, am groază de lu
crul făcut de mîntuială. 
Am cunoscut de-a lungul 
carierei mele o sumedenie 
de oameni care căutau să 
mă convingă că ceea ce fă
ceau ei erau lucruri de va
loare, cînd în realitate pur
tau pecetea improvizației, 
a lipsei de adîncime. Dacă 
pui mîna să creezi ceva, 
apoi mai întîi trebuie,să te 
------- ți pe tine și. im- 

ceea ce te-ai a- 
să realizezi. Cînd 

cunoștințe suficien- 
să te lupți să ți le 

_l--’ . i încă 
deprinderea — să 

exercițiu 
asiduu să dobîndești calități
le necesare; cînd ai nevoie 
de sfatul unuia țnai dotat 
decît tine — să nu te sfiești 
să-i ceri părerea, observația, 
experiența. Doar astfel dile
tantismul și improvizația 
pot fi răpuse.

Scriu aceste rînduri deoa
rece s-ar putea să fii ten
tat ca la o vîrstă tînără să 
evaluezi tot ceea ce-ți apar
ține ca avînd o valoare pes
te cea adevărată. Diletantis
mul, improvizația apar ori 
de cîte ori uiți că fără să 
te dedici unui lucru, aces
tuia nu-i poți insufla valoa
re, indiferent de domeniu 
ori activitate.

Știu că lecțiile nu plac ni
mănui și mai cu seamă ce
lor tineri. De aceea dacă 
rîndurile mele vor displace 
unora, atunci doresc ca ele 
să fie interpretate ca niște 
notații făcute pentru uzul 
copiilor mei și al celor dor
nici să mă asculte.

dacă 
de 
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; pe 
tot 
ti-

Zorba 
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un al 
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dărui- 

re-

„Van 
însuflețită, 

totală lipsită de 
mi-au umplut bio- 

i și m-au făcut să-mi 
anii cu însuflețire

respecți 
plicit, 
pucat 
n-ai ( 
te ....
completezi : cînd n-ai 
formată c , _' 
te zbați ca prin

priceput mare lu- 
scrisoarea dumita- 
în afară de amă- 
că albatroșii nu 

deasupra iazurilor, 
nu 

deranjat nimic din
Mac Donald, Buzău : „D-le Băieșu, mă număr și eu 

printre numeroșii tineri care vă citesc mult discutata 
dvs. rubrică. Nu e nevoie să o faceți pe atotștiutorul 
în legătură cu numele, l-am ales și eu pe primul 
care mi-a venit în minte. Cu toate că sînteți mai în 
vîrstă decît mine, cu toate că aveți in spate atîția ani 
de studii și atîta experiență, mă simt obligat față de 
mine însumi, față de reputația dvs să vă dau un sfat 
(că rog din inimă să-mi iertați această îndrăzneală): 
nu mai publicați scrisorile siropoase, dulcege, cu tea
trale declarații de dragoste pentru Lenuța, Măriuca 
etc ! Aceste scrisori nu sînt decît insulte aduse aces
tui nobil și înălțător sentiment. Aș vrea să vă pun o 
întrebare : știu ei, acești prezumtivi îndrăgostiți, ce 
înseamnă dragostea, dacă vă cer dumeavoastră să le 
aduceți iubita înapoi sau dacă vă roagă să le găsiți 
una ? Oare aceste scrisori nu sînt și o insultă adusă 
adevăratelor scrisori publicate la această rubrică ?“

Ei bine, deși pseudoni
mul ales de dumneata 
este foarte celebru (toată 
lumea îl cunoaște pe sim
paticul rățoi al lui Disney) 
am să mă abțin de la orice 
ironii. Iți voi spune, deci, 
cu toată seriozitatea, că nu 
mai primesc nici un sfat în 
legătură 
bricii. Ea 
este, iar eu m-am obli
gat față de cititori să 
le răspund la orice în
trebări și să le dau sfa
turi în legătură cu ab
solut toate încurcăturile pe 
care le au, ața că nici de

cu profilul ru- 
este așa cum

acum încolo nu voi face 
nici un fel de discriminări. 
E adevărat că unele scri
sori sînt foarte siropoase și 
dulcege, că unii dintre ci
titori mai naivi și mai ti
neri, nu știu ce este dra
gostea. Dar tocmai acesta 
este și nobilul meu rost : 
«ă-i învăț.

In legătură cu celelalte 
întrebări, mărturisesc că 
nu am priceput încotro 
bați. După cîte știu, scrii
torul 
iește 
Cred 
dresa

Mihail Drumeș tra
in orașul Craiova, 

că-i poți scrie pe a- 
revistei „Ramuri".

I.V., Teleorman : „Stimate Băieșu, după o lungă «- 
zitare a sosit și „ziua de asalt", considerată, cu an
ticipările mele, ca o zi de bun augur. Ca un alba
tros deasupra unui iaz, am plutit într-o atmosferă ero
tică și incorigibiă pînă acum. Avînd în față eterna 
maximă „omnia vincit amor", am crezut că totul seva 
roti cu 180 de grade. Adevărul a fost tocmai invers.

Și acum cu permisiunea dv., să trecem la analiza 
celor doi eroi ai nefericitei epopei erotice. Autorul 
acestor fraze vă roagă să interveniți în ceasul al doi
sprezecelea. Eu mă numesc I.V. și cred că în. acest 
moment sînt un adevărat Ulise care colindă mările 
și oceanele dragostei, înfruntînd cele mai sălbatice 
naufragii. Cu permisiunea dvs. cred că mă aflu în fa
ța Scillei și Caribdei. Vă rog cu sufletul meu suspen
dat, dați-mi indicația necesară trecerii printre aceste 
două insule mitologice.

Și acum să vedem ce spune adorata mea Penelopă, 
ce în această scrisoare o numesc A.E. Ochii ei m-au 
privit himeric timp de doi ani. Am tăcut și am pri
vit-o cu aceeași ardoare. Știu că mă iubește și tocmai 
de aceea eu o situez la intersecția timidității cu fla
căra sacră a iubirii. Această spartană nu vorbește de
cît foarte rar și forțat. Este foarte timidă în iubire și 
tocmai din acest motiv își așteaptă cu o aviditate in-

N-am 
cru din 
le, dar, 
nuntul 
zboară 
ci deasupra mărilor, 
m-a 
cuprinsul ei. Citind prin
tre rînduri, am impresia 
că te deranjează faptul că 
Penelopa dumitale este

meie car(> știe să tacă și 
să fie timidă ? Vrei, pro
babil, din partea mea un 
sfat pentru ca să puteți 
trece la înfăptuirea pasu
lui decisiv : mărturisirea 
dragostei. Spui că vă pri
viți de doi ani și crezi că 
a venit timpul să avansați. 
Dar poate că nu v-ați pri
vit totuși suficient, poate

Dragă prietene, în pri
mul rind mă bucur pentru 
salutul călduros pe care îl 
adresezi rubricii noastre, 
pe care văd că o citești zil
nic, ceea ce este o teribilă 
performanță, atîta vreme 
cît ea apare săptămînal.

Situația dumitale perso
nală nu mi se pare atît de 
alarmantă. Din moment ce 
Lăcrămioara te iubește, nu 
văd cum ar putea-o con
vinge părinții ei să se des-

cîteva zile, fie la mare, fie 
într-un bar din București, 
și-i lovește deodată amo
rul, nu mai pot trăi unul 
fără celălalt. încercați 
dumneavoastră să o con
vingeți pe respectiva fată 
că greșește. Aveți și inte
resul și, poate, și mijloa
cele cuvenite. Eu nu • , 
nici una, nici alta.

Chimboș Corola, Moldo
va Nouă, țud. Caraș —

CURIERUL NOSTRU J)E SÎMBĂTĂ___ <
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că mai e nevoie să vă pri
viți în cotinuare ? Gîndeș- 
te-te că privirile nu pot 
spune niciodată o prostie. 
Pe cînd vorbele...

„Stimate autor, înainte

O
prea tăcută și prea timidă, 
cînd, de fapt, ar trebui 
să fie dimpotrivă. Crezi că 
poți găsi pe toate drumu
rile în ziua de azi o fe-

Soldat N. Grigore: _
de a trece la dorința mea, permiteți-mi să mă pre
zint : mă numesc Grigore N., original din București 
și îmi satisfac serviciul militar în Moldova. Sa
lut cu căldură ideea rubricii „De la om la om" și, ca 
și ceilalți tineri, citesc și eu zilnic acest articol, trag 
concluzii sau mi le însușesc. Am 21 de ani și, înainte 
de a pleca în armată, m-am căsătorit cu fata pe care~ 
am iubit-o și o iubesc actual și ceea ce vreau să vă 
rog în această scrisoare este cu totul altceva, dar să 
vă povestesc:

Soția mea are *9 ani, este telefonistă, numele ei 
este Lăcrămioara, care se potrivește de minune cu 
firea ei naivă, sentimentală, visătoare. Mă iubește Ș> 
o iubesc, dar părinții sînt niște oameni răi, ahtiați 
după avere, care nu pun pieț pe sentimentele co
piilor, ci mai mult pe material. Căsătoria noastră a 
fost din dragoste Și eu, neavînd o stare materială 
bună, socrilor mei nu le-a surîs această partidă de la 
început, dar pînă la urmă iubirea noastră a învins. 
Acum sînt militar și trebuie să-mi fac datoria față de 
patrie ca orice cetățean. Dar sînt foarte neliniștit din 
cauza situației de acasă, primesc scrisori de la soția 
mea în care îmi relatează cum trăiește cu socrii mei, 
aceștia caută să o corupă, să o determine să mă pă
răsească și să se recăsătorească cu o persoană mai cil 
viitor, așa cum se exprimă soacra mea. Vă dați și 
dumeavoastră seama ce se poate întîmpla P Vă spun 
sincer că sînt într-o situație deplorabilă, deoarece a- 
proape a reușit s-o convingă să se despartă de mine, 
folosind diferite intrigi și chiar pretinzînd că eu, după 
armată, nu voi mai veni înapoi la soție, deși știe bine 
că sîntem căsătoriți legitim și această faptă nu este 
posibilă. Ce trebuie să fac ? Cum să procedez ? Vă 
anexez și cîteva rînduri în versuri pe care le scriu

partă de dumneata. Nu 
este posibil ca Lăcrămioa
ra să fie o fire naivă, sen
timentală și visătoare și, în 
același timp, să se preteze 
la un gest atît de ignobil. 
Sfatul meu personal este 
s-o încurajezi din toate 
puterile să reziste presiu
nilor răuvoitoare și să te 
aștepte cu fidelitate. Pe 
urmă totul
Dacă totuși părinții ei nu 
se lecuiesc de intrigi, a- 
tunci vă asigur că eu și 
cititorii rubricii noastre a- 
vem atîta putere ca să îm
piedicăm distrugerea, fami
liei dumitale de către acele 
persoane meschine. Ți- 
ne-mă la curent cu si
tuația.

Tn legătură cu acele rîn
duri în versuri scrise în 
timpul dumitale liber, eu 
le-am considerat, așa cum 
m-ai rugat de altfel, me
diocre și nu le-am publi
cat. Oricum, ele n-ar fi 
dres cu nimic situația.

se va rezolva.

C. R., București: Fata 
pe care o iubiți foarte mult 
și cu care v-ați înțeles 
perfect în anii facultății, 
vrea să se mărite acum cu 
un străin. Da, am auzit și 
eu de acest obicei. Există 
unele fete care se mărită 
cil unii străini. Se cunosc

Severin: îmi «crieți că- 
sora dumneavoastră Medy, 
căreia i-ați făcut atîtea 
servicii, vrea să vă ne
norocească acum, la bă- 
trînețe. Adică să vîndă 
jumătate din casa pe care 
ați moștenit-o împreună, 
ceea ce vă va duce sigur 
în fața justiției. Desigur 
că aș putea să mă ocup 
de această afacere și s-o 
rezolv, bineînțeles pe gra
tis. Totuși, cred că mai 
sigură ați fi de reușită 
dacă ați angaja un avocat. 
Din păcate, eu am un de
fect care m-ar împiedic? 
să conving tribunalul d< 
dreptatea pe care sînt si
gur că o aveți : dicția 
mea este cît se poate de 
anevoioasă. Cu alt prilej, 
la dispoziția dumnea
voastră.

Ioana A., Argeș: Mă 
bucur că ți-am fost cum
va de folos și că inter
venția mea te-a optimizat 
oarecum. Mai scrie-mi 
cînd ai timp. Am multe 
scrisori pentru dumneata 
de la cititori. Ți le voi ex
pedia în curînd.

Camfor Doinescu, Plo
iești : îmi place foarte 
mult numele dumitale. 
Sfaturile — mai puțin.
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— Așa cum făgăduiam în 
finalul dialogului de sîmbăta 
trecută, vom aborda astăzi pro
blema semnelor alfabetiforme 
pe care le-ați găsit, sau re
găsit la Cetățeni. Pentru con
tinuitate, vă propun să începem 
cu cele din peșteră.

— Cu cel din peșteră, fiindcă 
n-am observat decît un n să
pat în stîncă — probabil un P 
cirilic.

— De ce cirilic și nu grecesc ? 
Mi-aduc aminte de o inscripție 
descoperită în insula Thasos și 
care era, de fapt, semnătura ar
hitectului Parmenon, cu același 
1' inițial.

ENIGMELE DE LA CETĂȚENI dD
de ION HOBANA

gravat 
cunoș-

și uti-

— Presupuneți, deci, că ar pu
tea fi o inițială... Totul depinde 
de epooa în care a fost 
semnul. Dacă geto-dacii 
teau și utilizau peștera...

— Așa cum cunoșteau 
Uzau caracterele grecești...

— E adevărat că am găsit și 
eu asemenea caractere pe o cană 
de lut ars, datînd din secolele 
II—I î.e.n. (fig. 1). Primul
— '/K —e mai puțin obișnuit.
Al doilea — A — este un . 
lambda.

— Și dacă nu sînt caractere 
grecești ?

— Văd unde vreți să ajungeți
— dar ipoteza lui Bolliac și Haș- 
deu privind existența unui alfa
bet dac e cam fantezistă. Cu 
toate că...

— Cu toate că ?
— E o poveste mai lungă. Cro

nicarul maghiar Simon Kezai 
spune că secuii, trăind în vecină
tatea românilor (Blachi) și a- 
mesteeîndu-se cu ei, le-au îm
prumutat alfabetul. S-a înțeles că 
e vorba de alfabetul cirilic, dar 
Hașdeu credea că ipoteticul al
fabet dac, supraviețuind înfrînge- 
rii lui Decebal, ar fi trecut de la 
români la secui, unde îl găsim 
în așa zisul Alphabetum Siculo- 
rum, cu mult înainte de anul

1250. Or, în acest din urmă al
fabet, aflăm caracterele de pe 

cana de la Cetățeni X " R, A = S), 
precum și altele, descoperite de 
Bolliac la Slon, în județul Praho
va.

— Pentru ca totul să nu fie o 
simplă întîmplare, ar trebui să e- 
xiste o trăsătură de unire și în
tre Slon și Cetățeni.

— Există ! Pe două stînci (fi
gurile 2 și 3), am descoperit sem
ne care prezintă analogii cu cele 
reproduse de Bolliac în „Trom
peta Carpaților".

— Probabil că au și o origine 
comună.

— Unii cercetători se referă la 
alfabetul glagolitic, mai vechi de
cît cel cirilic și derivat din ca
racterele minuscule grecești...

— —pe care le foloseau și ge
to-dacii. De ce, atunci, n-ar fi 
semnele

unei evoluții locale ? Aparțin li
nei perioade prea tirzii ?

— Datarea, în acest caz e deo
sebit de dificilă. Cele cinci sem
ne de pe stînca din imaginea 2 
au fost săpate de mîini și în tim
puri diferite. In definitiv, poate 
că nu sînt decît niște crestături 
ale unor neștiutori de carte, de 
felul celor pe care le făceau o- 
dinioară plutașii de pe Bistrița.

— Cunoscînd și eu acele „cres
tături", ciudat de alfabetiforme, 
vreau să vă întreb dacă nu ar

putea reprezenta litere al căror 
înțeles s-a pierdut de-a lungul 
timpului.

— O întrebare care sugerează 
răspunsul.. Am să-mi mențin, to
tuși, rezerva firească. E cert doar 
că geto-dacii de la Cetățeni fo
loseau și semne asemănătoare ce
lor de pe răboj. Un exemplu îl 
constituie și ștampilele de pe 
toartele amforelor imitate după 
cele din import, așa numitele 
ștampile anepigrafice. Iată una 
dintre cele mai inspirate (fig. 4\

— Mi-aș permite să observ că 
e chiar prea inspirată părînd mai

de la Cetățeni expresia

Figura 2.



TELEGRAME
ovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Excelenței 
Sale ȘEIC MCKHTAR MOHAMED HUSSEIN, Președin
tele ad-interim al Republicii Somalia, o telegramă în care se 
spune : în numele Consiliului de Stat, al poporului român și 
al meu personal, transmit Excelenței Voastre, poporului so
malez și familiei îndoliate profunde condoleanțe și întreaga 
noastră compasiune pentru încetarea din viață a președinte
lui Republicii Somalia, dr. Abdirashid Aii Shermarke.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, a primit o te
legramă din partea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Democrate Germane, Otto Win-

• LA INVITAȚIA CAMEREI 
DE COMERȚ a Republicii So
cialiste România, vineri a sosit în 
Capitală dl. Alexander Ross, pre
ședintele Consiliului britanic pen
tru comerțul cu Europa de est.

• VINERI SEARA A SOSIT 
ÎN CAPITALĂ o delegație a Ca
merei de Comerț din Atena, con

IN TOAMNA 
DE CURIND SOSITĂ - 

ÎMBRĂCĂMINTE 
POTRIVITĂ

&x • Pardesie de ștofă pentru bărbați și 
« băieți.
« • Raglane din țesături de bumbac și fire
« poliesterice pentru bărbați și băieți.
« Elegante, practice.
« Pentru sezonul rece li se pot atașa mesade 
| sau slavute.

Figura 3.

degrabă un fragment de scriere 
pictografică.

— Nu mă pot aventura într-un 
domeniu în care risc să mă ră
tăcesc. Cu toate că unele ele
mente......Scara" de la extremita
tea dreaptă figurează și în scrie
rea liniară pre și protodinastică 
din Egipt, iar în calendarul țără
nesc nordic înseamnă „luna iulie".

— O asemenea „scară" a fost 
d e coperită și în așa zisa Vale a 
Minunilor, din Alpii francezi, gra
vată pe stîncă. Arheologul Michel 

Figura 7

zer, prin care exprimă mulțumiri 
pentru felicitările transmise cu o- 
cazia celei de-a 20-a aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate 
Germane.

dusă de P. Damascos, vicepreșe
dinte al Camerei.

• VINERI LA AMIAZĂ a so
sit în Capitală o delegație comer
cială franceză, condusă de J-H. 
Gros, președintele Camerei regio
nale de comerț și industrie din 
Alsacia și Muhlouse.

Figura 5.

de Roisin o consideră un semn ri
tual... Să nu ne pierdem, însă, în 
amănunte. Toartele amforelor 
v-au oferit și alte surprize ?

— Da. De pildă, înlocuirea 
ștampilei anepigrafice cu aceste 
trei linii (fig. 5).

— Așa marcau sumerienii am
forele conținînd un gur de bere !

— Este interesant că cele trei 
linii apar și pe o piatră de mari 
dimensiuni (fig. 6). La o cerce
tare atentă, semnele — căci sînt

două, cum bine se vede în ima
gine devîn asemănătoare unui 
trident cu coada îndoită lărgin- 
du-se ca un triunghi barat cu o 
linie oblică (fig. 7).

— Si ce reprezintă ?
— Deocamdată nu le-am iden

tificat. Ar trebui căutate și alte
le de acest gen, pentru a putea 
formula o ipoteză întemeiată.

— Ați spus „ar trebui căuta
te". Știti cumva unde ?

— Ciobanii susțin că în munți,

la nord de Cetățeni, în regiunea 
vechii frontiere, ar fi stînci cu 
semne asemănătoare. Am auzit că 
și pe „Masa hoților", de lîngă 
Pucheni...

— Vă propun să ne oprim aici, 
în așteptarea momentului în care 
vom putea efectua confruntarea. 
Iar dialogul următor va avea ca 
obiect, cu asentimentul dumnea
voastră. ultima categorie de enig
me concentrate la Cetățeni: mo
numentele megalitice.

Delegația F.U.S. 
s-a înapoiat 

din Norvegia
Vineri seara s-a înapoiat de la 

Oslo, delegația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialis
te, care, la invitația Partidului 
Social Democrat din Norvegia a 
făcut o vizită în această țară.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Vasile Potop, secretar al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, și prof. univ. 
Constantin Dinculescu, membru 
în Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste.

în încheierea vizitei în Norve
gia, președintele Partidului Social 
Democrat, Trygve Bratteli, a ofe
rit o masă în cinstea delegației. 
Au participat Ronald Bye, secre
tar general al partidului, Leit 
Grandli, vicepreședinte al Parla
mentului norvegian, Reidar Hris- 
ti, redactor-șef al ziarului „Ar- 
beiderbladet", alți reprezentanți 
ai Partidului Social Democrat din 
Norvegia.

A fost prezent Eduard Mezin- 
cescu, ambasadorul României în 
Norvegia.

Festivitatea decernării 
unor distincții 
la Ambasada 
R. P. Ungare

Vineri la amiază, ta Ambasa
da R. P. Ungare a avut loc o 
festivitate, în cadrul căreia a 
fost înmînată medalia jubiliară 
„A 50-a aniversare a Re
publicii Ungare a Sfaturilor" 
unor cetățeni români care au 
luptat în rîndurile Armatei ro
șii ungare.

Au participat tovarășii Petre 
Blajovici, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P. C. R., Ion Cosma și 
Ludovic Takacs, membri ai 
Consiliului de Stat, Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
general-locotenent Ion Coman 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Înmînînd medaliile, ambasa
dorul Jozsef Vince a felicitat 
călduros pe cei distinși.

A urmat un cocteil, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească.

PRONOSTICUL NOSTRU 

PENTRU CONCURSUL 

PRONOSPORT Nr. 42

1. Electroputere Cv. —
Metalu' fid. I |

2. Chimia Suceava —
Politehnita Gl. 1 |

3. Poiana — Metalul
București x

4. Dunărea — Sportul
Studențesc 1

5. Minerul B. M. — fj
C. S. M. Sibiu x

6. Olimpia S. M. —
Ripensia 2

7. Bologna — Bari t
8. Brescia — Verona x
9. Cagliari — Inter. 1
10 Lanerossi — Juventus 1
11. Lazio — Fiorentina 1
12. Sampdoria — Napoli x
13. Torino — Palermo 1

(Urmare din pag. I)

banii ei. Știam de ei. Nu, nu, 
n-aș fi crezul că o să-i ia cu 
ea în Turcia, deși, dacă-mi aduc 
bine aminte, mereu îmi spunea: 
„Lasă, mamă, dacă am să plec 
vreodată în Turcia am să-ți 
cumpăr o verighetă — știți, eu 
am pierdut verigheta acum vreo 
cîțiva ani — să nu te mai văd 
așa, ca pe o domnișoară..." Dar 
de aici pînă la... De unde să-mi 
închipui ?!

Interlocutoarea noastră își 
stăpînea cu greu lacrimile.

— Nu, despre lirele italiene 
n-am știut nimic 1 Probabil că 
le-a adus din ultima deplasare, 
din Iugoslavia. Cînd s-a întors 
de la Dubrovnik, noi — eu și 
soțul meu — eram plecați în 
concediu, în Vîlcea, cu un prie
ten. Așa că n-am putut să aflu 
dacă a venit cu bani, dar 
oricum, n-aș fi întrebat-o, căci 
nu m-aș fi așteptat la așa ceva. 
Nu-și lua în străinătate nici cei 
doi litri de coniac permiși și — 
credeți-mă, dacă vreți vă arăt 
garderoba — niciodată nu-și 
cumpăra mai nimic.

A tăcut din nou, cu o supă
rare fără seamăn întipărită pe 
față,

în jumătatea de oră de cînd 
discutam, îmbătrînise parcai 
Ne-a părăsit cîteva clipe, inter
val în care ne-am plimbat ochii 
prin casă : camere mari, frumoa
se, strălucind de curățenie. Se 
simțea peste tot — de la franju
rile covoarelor pieptănate cu 
grijă pînă la mirosul ademenitor 
de friptură — mîna unei gospo
dine.

Discuția s-a reînnodat greu. în 
cele din urmă, am aflat de in
tențiile Cristinei de a renunța 
definitiv la activitatea competi- 
țională — „de fapt, noi am in
sistat să se lase de înot încă 
de anul trecut, dar ea ne-a ru
gat, a zis că vrea să încheie cu 
un record, cu o performanță 
care să nu se uit# cîțiva ani" —, 
de temerile familiei în a o tran
sfera la o altă școală, „poate la 
Timișoara, unde am un frate 
profesor".

înainte de plecare am făcut 
ultima încercare :

— Vă rugăm să ne spuneți cu 
sinceritate : știați că fiica dv. 
intenționează să treacă granița 
cu o sumă atât de mare de bani? 
Ileana Stănescu nu ne-a dat nici 
un răspuns. Ne-a privit cu ochi 
mari, uitîndu-se parcă peste noi 
și, încet, a plecat capul.

înțelesesem ceva, și poate nu 
era mțin.

. De câteva minute stăm de 
vorbă cu tatăl Cristinei, ingine
rul Stelian Stănescu. Este supă
rat — și asta se vede din prima 
clipă, dai vorbește despre fiica 
sa în cuvinte calde, emoționante:

— Niciodată nu ne-a ridicat 
nici un fel de probleme : este 
cuminte, învață bine. Uneori mă 
miram eu însumi cum de reu
șește să se antreneze cu atîta 
rigurozitate și, totodată, să-și 
facă lecțiile, să repete pentru 
teze. Nu-mi aduc aminte să fi 
întârziat vreodată în oraș, să fi 
plecat undeva fără să ceară per
misiunea. Credeți-mă, povestea 
asta cu banii, cu lirele, a căzui 
peste mine ca din senin : nu 
m-aș fi așteptat la așa ceva, n-aș 
fi crezut-o nici în ruptul ca
pului!

Aprinde o țigară, din care 
trage un fum, încă unul, cu sete, 
parcă în dușmănie.

— I-ați atras vreodată atenția 
Cristinei că introducerea sau 
scoaterea de valută din țară re

î

î

*

prezintă un act ilegal, supus ri
gorilor legii ? — întrebăm.

Tresare, neplăcut surprins 
la auzul cuvîntului valută. Pare 
încurcat, descumpănit :

■— Știu eu, poate că da. 
Nu-mi amintesc. Deși, probabil, 
parcă am făcut-o.

Revenim cu discuția la ter
menii penali ai infracțiunii co
mise. Surprinzător, Stelian Stă
nescu cunoaște exact dimensiu
nile punitive ale actului comis 
de fiica sa. Ne mărturisește în 
ce paragraf de lege ar trebui în
cadrat, apoi ridică ușor din 
umeri, parcă căutând o scuză:

— Ce să-i faci, de cînd am 
aflat despre fapta Cristinei, am 
tot citit și recitit „Codul penal". 
Uneori și noaptea.

Repetăm întrebarea cu banii 
și primim asigurări ferme:

— Nu, nu știam nimic de 
bani ! De altfel, nici n-aș fi 
avut cum : în tot intervalul din
tre venirea ei din Iugoslavia și 
plecarea în Turcia, eu am lipsit 
din București.

— Ați pomenit de Iugoslavia. 
Bănuiți că lirele italiene provin

RADIOGRAFIA
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de acolo ? Știți, asta ar însemna 
o infracțiune în plus : introdu
cere de valută ! Poate că, la 
urma urmei, i le-a dat cineva 
aici, un italian, să zicem.

— Știu eu ? Nu Cred. Mai- 
că-sa zice că i le-a dăruit cineva 
în Iugoslavia. Știu eu ?

*

Liceul „Nicolae Bălcescu", 
fostul „Sf. Sava“, școală cu ve
chime, cu tradiție, cn canoane 
— școală a cărei elevă, în clasa 
a XH-a — uman, este Cristina 
Stănescu.

Profesorul Constantin Moldo
veanu, fostul diriginte al Cristi
nei, secretarul biroului organiza
ției de bază P.C.R. din școală, 
ne declară următoarele :

— Cristina Stănescu este o 
elevă bună. Are o frecvență ex
celentă — excluzînd, bineînțeles, 
absențele motivate. învață te
meinic și cu regularitate ceea ce 
îi permite să aibă an de an me
dii peste 8. E apropiată de co
legi, e disciplinată — da, nici
odată nu mi-a ridicat probleme 
de conduită, vestimentare — și, 
ceea ce mi se pare foarte im
portant, modestă, prietenoasă. 
Apreciez în mod deosebit faptul 
că reușește să îmbine cu succes 
activitatea școlară cu sportul.

Profesoara de educație fizică, 
Adriana Florescu, ne declară:

— Cristina Stănescu este o 
elevă bună. Și din punct de ve
dere al învățăturii și din acela 
al ținutei, al disciplinei. După

„MECIUL DECISIV NU A TRECUT,
CI DE-ABIA URMEAZĂ I

Aseară pe aeroportul Băneasa 
scurt intermezzo cu Angelo Niculescu

Inutil, credem, să mal explicăm 
cititorilor — realizează și ei exact 
curiozitatea noastră pe care o tră
iesc la aceeași tensiune — scopul 
întâmpinării pe care am făcut.o 
antrenorului echipei naționale, 
Angelo Niculescu, aseară pe aero
portul Băneasa. Așa cum se știe, 
el a fost .spectator" In tribune la 
meciul Grecia-Elvețla desfășurat 
miercuri la Salonic. Nici nu i-am 
dat răgazul să guste aerul „de a- 
casă“ și I-am „atacat" direct :

— Ziarul nostru a publicat as
tăzi (n.a. ieri) cîteva declarații. Vă 
reproduc concis conținutul lor. 
Domazos spune că la 16 noiembrie, 
la București, vor face totul pen
tru victorie ; antrenorul lui, Pe- 
tropoulos declară că este cît se 
poate de optimist pentru ultimul 
meci. Doar Ballabio ne acordă ma
rea șansă afirmînd că România 
nu poate rata calificarea.

Profesorul Angelo Niculescu, cu 
calmul său Imperturbabil, fără să 
pară deloc surprins, intră direct 
în subiect :

Cunosc foarte exact dimensiunile 
victoriei ultimilor noștri adversari, 
am trăit atmosfera de acolo, știu 
care-s năzuințele si speranțele lor. 
Jucătorii. publicul, antrenorul, 
presa nu vor să se gîndească la 
altceva decît la Mexic. Ce pot să 
spun este că la 16 noiembrie va fi un 
meci mare la București. In adevăr, 
echipa Greciei este puternică șl 
are o formă sportivă bnnă. Rezul
tatul de 4—1 împotriva elvețieni
lor confirmă afirmația mea și cred 
că nu exagerez cînd spun că sco
rul putea fi chiar mai mare dacă 
nu ar fi intervenit portarul elve
țian tn mod salvator. După un joc 
de studiu în prima parte a re
prizei l-a, atacul grec 1,1 arată 
forța șl eficacitatea marclnd trei 
goluri unul după altul. In numai 
15 minute. Atacanții eleni au forță 
de pătrundere șl o tehnicitate a- 
vansată. Dar cel mal dotat ju
cător este indiscutabil, Domazos, 
un coordonator excelent al tutu-
-or acțiunilor ofensive. Prin pi

părerea mea, ea este una dintre 
puținele eleve care fac cinste 
deopotrivă calității de elevă și 
aceleia de sportivă fruntașă. E 
cuminte, modestă, muncitoare. 
Urmărind-o în timp, n-ai nici un 
moment impresia că e o sportivă 
cunoscută, un, ca să zic așa, 
nume...

în acest loc, discuția se fringe. 
Explicăm gazdelor noastre 

scopul vizitei : Cristina a fost 
surprinsă cu valută ! Reacția ce
lor doi interlocutori este iden
tică, apropiindu-se de ceea ce 
ne place să numim uluială.

Reținut, sobru, profesorul de 
latină Constantin Moldoveanu 
murmură : „Păcat! Cred că an
turajul e de vină. Sînt convins 
că n-a fost singura, nu-i așa?" 

îi răspundem afirmativ, dar 
privindu-1, cufundat în filele 
unui catalog, înțelegem că pen
tru dînsul discuția a luat sfîrșit. 
Revenim spre Adriana Florescu :

— Nu m-aș fi așteptat — ne 
mărtui-isește. Fiind relativ tînără 
și fiind și profesoară de sport, 
eram mai apropiată de ea : u- 
neori îmi povestea despre depla-

sările în străinătate, despre lu
crurile — niște fleacuri — pe 
care și le aducea. Exact, îmi 
amintesc că ultima oară mi-a 
spus că vrea să le cumpere pă
rinților un fular și un portmo- 
neu... De fapt, știți ce cred ? 
Cred că ei nu i-ar fi trecut prin 
cap să umble cu asemenea pro
stii ! Cred că părinții sînt de 
vină! Imposibil să nu fi știut 
mama ei despre existența unor 
asemenea bani în casă!

*
Discutăm cu Cristina Stănes 

cu.»O vedem pentru prima oară: 
sveltă, ochi albaștri, păr casta
niu, breton scurt. Abia a venit 
de la școală — uniforma, cu 
ciorapii albi, trei-sferturi, trădea
ză acest amănunt.

Intrăm direct în subiect și 
Cristina ne răspunde cu o dezin 
voltură dezarmantă :

— Lirele — de fapt o hîrtie 
de 10 000 — mi le-a dat o îno
tătoare italiană, Patricia Passetti, 
pe care am întîlnit-o la Du
brovnik. Ei i-a plăcut în mod 
deosebit bluza mea cu motive 
românești. I-am dat-o și s-a sim
țit obligată să-mi cumpere ceva 
în loc. Am rugat-o să-mi procure 
un costum de baie „speedo". 
dar se vede că n-a găsit pentru 
că mi-a oferit cele 10 000 de 
lire spunîndu-mi că atâta costă 
și că o să-mi iau eu cîndva un 
costum.

— Știai că n-ai voie să vii cu 
lire în țară ?

cioarele Iul trece Întregul Joc al 
echipei, iar el împarte cu mult 
discernăniînt mingi atile partene
rilor din atac în funcție de pla
samentul acestora, evitând lupta 
om la om. De altfel, golul prim 
ca și cel de-al treilea sînt crea
ția lui. La golul trei a executat o 
serie de un-doi-url cu Sideris 
îneît acesta a rămas, la un mo
ment dat. doar cu portarul față 
în față. O remarcă specială și pen
tru jucătorul Koudas care este 
foarte combativ. Apărarea este, 
de asemenea, puternică și foarte 
activă ; patru fundași cu multă 
mobilitate în timpul jocului și 
care fac un marcaj om la om, în 
zonă atîta timp cit pot pentru 
că în unele faze de joc se lasă 
captați de minge și caută s-o res
pingă. Dar în jocul de la București 
îi vom vedea mai îndeaproape. De 
aceea, mă opresc aici pentru că 
observațiile mele de studiu și fil
mul făcut de prof. Nicolae Petres
cu ne dau putința să analizăm 
mal atent și să tragem concluziile 
de rigoare împreună cu jucătorii 
mei în intervalul de timp care a 
rămas. Eu consider că acesta este 
jocul decisiv care ne poate aduce 
calificarea și nu jocul cu Portuga
lia, așa cum s-a afirmat pînă a- 
cum. tn ceea ce ne privește pe noi, 
antrenori ca și pe componențll lo
tului național, putem spune că 
cu cît un adversar este mai puter
nic. mai valoros cu atât mal mult 
ne mobilizează. ’ Numai astfel ne 
putem afirma. Față de situația din 
clasament șl raportul care există 
între noi șl naționala Greciei, sln- 
tem obligați să privim situația cu 
toată seriozitatea și încrederea. 
Dar a aborda jocul de la preten
ția unul rezultat de egalitate — 
cum fac unii calcule — ar fl o mare 
greșeală. Noi va trebui să evităm 
aceasta. Și o vom evita pentru că 
acum, cred că jucătorii noștri au 
confirmat Încrederea ce 11 s-a a- 
cordat de toată lumea.

V. cabulea

Privire candidă, copilărească 
și răspuns pe măsură :

—: Știam !
— Atunci ?
— ?!
Apoi a reluat: „Cînd am ve

nit acasă, i-am pus într-o ca
setă. O casetă în care-mi țin 
cerceii, brățara, cîteva scrisori. 
Credeți-mă, pur și simplu uita
sem de ei, dar — ghinion — în 
ziua plecării mama mi-a zis 
să-mi iau cerceii albaștri și cău
tând în casetă am dat de lire".

— Bine, asta e istoria lirelor. 
Dar banii românești ?

— Așa, despre lei nu știam 
că n-am voie să-i iau! Habar 
n-aveam că există vreo lege în 
acest sens ! Zău că nu știam. Ce 
să facă mama ? Nu, dînsa mi-a 
spus doar atît, în dimineața ple
cării : „Cristina, nu lua chiar 
toți banii ! Mai lasă, o să mai 
ai nevoie de ei, și de unde mai ■ .« iei .

Minute în șir discuția a trenat, 
într-un târziu, ea s-a mai învio
rat, dar vocea Cristinei a rămas 
la fel de înfundată : „Am avut 
două săptămîni de coșmar. Am 
slăbit patru kilograme. Și ce-o 
să mai urmeze... Nu-mi vine de 
loc să cred : știți, asta e prima 
mea lovitură în viață, primele 
greutăți. Am greșit, dar este atît 
de mare greșeala aceasta ?“

— Ce crezi că ți se poate în
tâmpla ? — am întrebat-o în- 
tr-un tîrziu.

— Totul! știu, legal, sînt pa
sibilă de pedeapsă!

Coboram scările și aceste cu
vinte, rostite de o elevă de 18 
ani ne chinuiau. Ne-au chinuit 
ore întregi. Cine să fi fost vi
novat pentru asta ?

*
Poate că pare surprinzător 

pentru cititorii noștri că din lista 
înotătorilor-infractori am ale
s-o tocmai pe Cristina Stănes
cu, cea care este departe de a 
poseda cea mai mare sumă ili
cită.

Cu toate acestea, am conside
rat că din punct de vedere so
cial, cazul Cristinei Stănescu — 
elevă fruntașă, cu o educație 
aleasă, membră a unei familii 
bine consolidată, sportivă de 
performanță, cu merite recunos
cute — este cel mai semnifica
tiv. Am procedat în consecință, 
notând cu fidelitate părerile ce
lor solicitați și lăsînd cititorilor 
dreptul de a judeca.

ONORAREA 
CONTRACTULUI

(Urmare din pag. I)

din Gheorghe Doja, obligațiile 
contractuale și la celelalte cul
turi. La legume, de pildă, au li
vrat în plus circa cinci sute de 
tone. La grîu aproape o sută de 
tone. La came, circa un vagon. 
La lapte, încă din prima decadă 
a acestei luni a fost livrat ulti
mul hectolitru din planul anual. 
„Onorîndu-ne contractele, cîștigul 
e de partea noastră, ne spune în 
continuare președintele unității. 
Am valorificat superior producția 
realizată. Banii obținuți i-am 
putut folosi în scopul dezvoltării 
proprietății obștești. Lunar am 
asigurat avansuri membrilor co
operatori".

în județul Ialomița, cooperati
va agricolă din Gheorghe Doja 
nu este un caz singular. Depă
șind greutățile acestei campanii, 
cooperatorii din Scînteia au trans
portat în baze mai bine de 4 700 
tone porumb. Cooperativa din 
Dor Mărunt — cîștigătoarea lo
cului I pe țară la cultura griu
lui, a realizat și la porumb peste 
5 000 kilograme boabe la hectar. 
Volumul mare de recoltă nu i-a 
împiedicat pe cooperatorii de 
aici să onoreze în mod exemplar 
obligațiile contractuale. Față de 
720 tone contractate, au trans
portat 830 tone — și autocami
oanele unității continuă să trans
porte alte cantități de porumb. 
După cum ne spunea tovarășul 
Constantin Popa, președintele 
unității, hotărîrea cooperatorilor 
este de a suplimenta cu două 
sute tone cantitatea contractată. 
La Fetești-Gară și Dragoș Vodă, 
de asemenea, cantitățile contrac
tate au fost onorate în mod 
exemplar, cu depășire.

Producții la fel de bune au ob
ținut și cooperatorii din Andră- 
șești. Pînă acum însă, nici mă
car un gram din recolta de po
rumb nu l-au transportat în con
tul contractelor încheiate. Se 
află cooperativa agricolă situată 
la o prea mare distanță de baza 
de recepție ? Nu dispune de su
ficiente mijloace de transport ? 
Nici una, nici alta. (Baza de re
cepție se află la cîteva sute de 
metri de ograda cooperativei). 
Președintele Gheorghe Toma se 
erijează în persoana cea mai 
preocupată pentru retribuția la 
ziua-muncă a cooperatorilor și 
pentru hrana animalelor. întîi 
nevoile noastre, și apoi vom ve
dea și de celelalte — se pronun
ță dînsul adesea. Optica pare 
cel puțin ciudată. Oare, nu in- 
vocînd același raționament, în 
primăvară, tovarășul Toma a fost 
printre primii care au semnat 
pentru suma de aproape o jumă
tate de milion de lei încasat de 
cooperativă ca avans ? Atunci, 
dacă banii au... umplut unele go

PROGRAM 
COMPETIȚIONAL
VOLEI Debut In cam

pionatul națio
nal. Prima etapă programează în 
Capitală, astăzi, SIMBATA, sala 
Progresul, orele 18,30 : Steaua — 
Petrolul (băieți. A), sala Giuleștl, 
orele 18 : Rapid — Medicina Bucu
rești (fete. A). DUMINICA, sala 
Progresul, orele 9 : Progresul — 
Universitatea Timișoara (fete, A) 
și, în continuare, Progresul — 
Politehnica Timișoara (băieți. A).

HANDBAL Debut in turul 
doi,, de sală, al 

campionatului național. Astăzi, 
SIMBATA, în sala Floreasca, în- 
cepînd de la orele 15 : Rafinăria 
Teleajen — Politehnica Timișoa
ra ; Voința București — Dinamo 
Bacău ; Minerul B. Mare — Dina
mo Brașov ; Universitatea Bucu
rești — Dinamo București ; „U“
Cluj — Steaua ; DUMINICA, In- 
cepînd de la orele 14,30 : Steaua —• 
Rafinăria Teleajen. Dinamo Bra
șov — Politehnica Timișoara : Mi
nerul B. Mare — Voința Bucu
rești, ; Dinamo București — „U" 
Cluj ; Dinamo Bacău — Universi
tatea Bucueștâ.

FOTBAL
LA CONCURENȚA ? !

După toate demersurile șl insis
tențele Federației ca și ale spec
tatorilor la conducerile cluburilor 
în cauză, frumosul șl atractivul 
cuplaj ce era să fie pe „23 Au
gust” „s-a reușit" ca să se împar
tă în două : o jumătate (Dinamo— 
Universitatea Craiova) pe Dinamo, 
cealaltă (Rapid — Steaua) pe Re
publicii. Partidele, precedate de 
întâlnirile similare ale juventiști- 
lor, se dispută astăzi și vor în
cepe la concurență, la orele 15. și 
se mai plîng conducerile cluburi
lor că nu fac rețetă și că nu gă
sesc înțelegere la forul de spe
cialitate...

COMPETIȚII DE MASĂ
Astăzi. SIMBATA, de ia orele 

12, la Liceul Tudor Vladimirescu. 
întreceri Ia mai multe discipline 
sportive. DUMINICA, de Ia orele 
8. pe stadionul Tineretului „Cupa 
claselor a IX-a și anilor I și II 
din școlile profesionale".

AUTOMOBILISM
Duminică, cu cea de a IV-a e- 

tapă a sa, se încheie Campiona
tul național de viteză în coastă. 
Cursa se va disputa pe traseul, 
devenit clasic, de pe șoseaua Rîș- 
nov — Pîrîul Rece (km. 6,6 — 12), 
sosirea urmînd să aibă loc în fața 
restaurantului de la Pîrîul Rece. 
Participă cca 35 de concurent!. 
Atît pentru cei interesați în urmă
rirea întrecerii cît și pentru tu
riști menționăm că antrenamen
tele vor avea loc azi. 18 oct. între 
orele 14—18 iar probele oficiale 
mîine, între orele 9—13. între a- 
ceste ore circulația rutieră pe șo
seaua Predeal — Rîșnov este in
terzisă.

luri ale cooperativei, de ce atîta 
reținere acum ? Cu alte cuvin
te, cînd cooperativa a primit, 
i-a fătat vaca, iar la dat, i-a mu
rit vițelul...

Interesele reale ale membrilor 
cooperatori nu acceptă tergiver
sări în onorarea contractelor. în
târzierile înseamnă pierdere de 
recoltă. înseamnă zile-muncă 
cheltuite cu cei zece paznici 
(n-au mai găsit prin sat amatori, 
căci, probabil tot mai angajau 
unul !) și pentru manipularea 
producției. înseamnă penali
zări... Toate — corozivi puternici 
pentru averea cooperativei, pen
tru cîștigul membrilor coopera
tori. . La Platonești, președintele 
Dobrița Dima ne întâmpină cu 
zîmbetul pe buze. „Stăm prost 
cu recoltatul. Nici la jumătate 
n-am ajuns. Producția e bună. 
Luați însă cu treburile, nu știm 
cum s-o scoatem Ia capăt și cu 
livrările Ia contract". 928 de 
tone, atît a contractat cu statul 
această cooperativă. Pentru a- 
ceastă cantitate a încasat un 
substanțial avans, precum și alte 
ajutoare. Dar, pînă alaltăieri nici 
măcar un bob n-a ajuns în fon
dul stalului. Dar, tovarășe Do
brița, contractul nu este numai 
o bucată de hîrtie în josul că
reia, pentru posteritate, v-ați așe
zat semnătura I Contractul este 
un act juridic — altfel spus — 
o OBLIGAȚIE.

Acest lucru trebuie să-l expli
ce organele agricole județene și 
celorlalte cooperative din jude- 
țul Ialomița, care tergiversează 
onorarea contractelor și a căror 
slaba activitate în acest sens se 
concretizează într-o situație de
loc roză : doar 25 la sută din 
cantitățile de porumb contractate 
au fost predate în baze.

Aceeași operativitate în inter
venție se impune și în direcția 
organizării activității la bazele 
de recepție. La Fetești și Călă
rași, autocamioanele și celelalte 
mijloace de transport așteaptă 
și, cîte două ore pînă sînt des- 
cărcate I De ce nu se extinde 
inițiativa bună a celor de la 
baza Ciulnița, de a repartiza pă- 
tulele pe unități ? De ce nu sînt 
amenajate rampe de descărcare 
pe toate platformele de care dis
pun bazele de recepție, cei care 
transportă fiind obligați să des
carce numai în pătule lipsite 
complet de mijloace mecanizate ? 
De ce nu sînt folosite toate bas
culele ? De ce programul celoi 
de la baze începe și în această 
perioadă tot la orele 7 ? Iată în
trebări pe adresa întreprinderii 
județene de valorificarea cerea
lelor. Onorarea contractelor este 
o problemă care îi privește nu 
numai pe membrii cooperatori, 
ci și pe cei care lucrează la ba
zele de recepție.



VIZITA INALȚI10I! QASPETI
IKIM.WI IN CENTRUL ATHIJIEI

OPINIEI PUBLICE INDIENE

ROMÂNIA „SOIUZ-7"
LA TlRGURI A ATERIZAT

BANGALORE 17. — Trimisul 
special Agerpres, Paul Finanțu, 
transmite : Vizita în India a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu și a președin
telui Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, continuă să se 
afle în centrul atenției opiniei 
publice din această țară.

Ziarele indiene — atât cele cen
trale cît și cele care apar in lo
calitățile vizitate de oaspeții ro
mâni publică ample comentarii, 
numeroase reportaje și fotografii 
in legătură cu această vizită.

Sub titluri ca „Salutul fierbin
te al populației adresat conducă
torilor români" (NATIONAL HE

Declarația — 
program 

a guvernului 
R. S. Cehoslovace

FRAGA 17 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. relatează că 01- 
drich Cernik, președintele Guver
nului federal al R. S. Cehoslova
ce, a prezentat în cadrul sesiunii 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace Declarația-program a gu
vernului. Vom înfăptui — a spus 
O. Cernik — măsuri energice 
pentru însănătoșirea economiei 
noastre naționale, sporind rolul 
planului economiei naționale, re
stabilind autoritatea conducerii 
economice la toate nivelurile, ri
dicând cerințele față de sporirea 
disciplinei în sistemele conducă
toare cu scopul de a folosi mari
le rezerve de care dispune eco
nomia cehoslovacă. Vorbitorul a 
arătat că în perioada care 
a trecut, au fost obținute 
unele rezultate pozitive, dar 
au avut loc și fenomene care 
au adîncit dificultățile economice, 
ceea ce împiedică guvernul să 
prezinte acum în fata Adunării 
Federale un program economic 
pe deplin conturat.

Guvernul federal al R.S.C. de
clară că politica externă ceho
slovacă va continua în mod con
secvent să asigure, în strînsă a- 
lianță și prietenie cu U.R.S.S. și 
celelalte state socialiste, condiții
le pașnice pentru construirea so
cialismului, să asigure suverani
tatea de stat, securitatea și inte
gritatea țării și să ajute multila
teral la lupta comună împotriva 
politicii agresive a imperialismu
lui, pentru pace trainică, demo
crație și socialism în lumea în
treagă.

Referindu-se la relațiile Ceho
slovaciei cu țările capitaliste, O. 
Cernik a subliniat că cea mai a- 
decvată formă a acestor relații 
în lumea contemporană scindată 
o constituie politica de coexisten
ță pașnică. Guvernul R.S.C. con
sideră că este o sarcină impor
tantă a sa să contribuie la îm
bunătățirea atmosferei generale 
în Europa și la consolidarea 
securității și păcii pe acest con
tinent. Apreciind că există pre
misele necesare convocării unei 
conferințe de securitate europea
nă, guvernul federal crede că a- 
ceastă conferință ar putea fi un 
pas important pentru consoli
darea securității păcii și colabo
rării în Europa.
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Budapesta, s-au deschis lucrări
le celui de-al VII-Iea Congres 
sindical mondial. Eveniment în
semnat în viața mișcării sindi
cale mondiale, Congresul întru
nește reprezentanți ai unor or
ganizații sindicale naționale din 
peste 103 de țări de pe toate con
tinentele lumii, precum și ai nu
meroase organizații sindicale 
regionale și internaționale afi
liate sau neafiliate la Federa
ția Sindicală Mondială. Delega
ția Uniunii Generale a Sindica
telor din România este condu
să de tovarășul Florian Dănă- 
lache, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

• ÎN SEARA ZILEI DE 16 
OCTOMBRIE, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R.D.G., Piotr Abra- 
simov, a deschis în Berlinul 
occidental, la „Europa-Center", 
o expoziție sovietică de fotogra
fii, organizată de agenția „No- 
vosti". Cu aceeași ocazie, amba
sadorul sovietic în R.D.G. a 
avut o întîlnire cu primarul ge
neral al Berlinului occidental, 
Klaus Schiitz. în cadrul convor
birii au fost dezbătute probleme 
care interesează cele două părți.

RALD), „Președintele Nicolae 
Ceaușescu primit cu căldură. Po
sibilități pentru relații mai strîn- 
se“ (TIMES OF INDIA), „Șeful 
statului român se pronunță pen
tru cooperare", (HINDUSTAN 
TIMES), presa subliniază contri
buția acestei vizite la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la dezvolta
rea relațiilor de colaborare și coo
perare, la întărirea prieteniei din
te cele două popoare, relevînd at
mosfera cordială cu care sînt în- 
timpinați pretutindeni oaspeții ro
mâni.

Ziarul „TIMES OF INDIA" 
subliniază în comentariul său că 
in politica externă a celor două 
țări, în ciuda faptului că ele au 
sisteme social-politice diferite, se 
constată o apropiere, iar în unele
probleme o identitate de vederi 
in aprecierea evenimentelor in
ternaționale. Aceeași idee este 
subliniată și de ziarele „HINDUS
TAN TIMES" și „NAȚIONAL 
HERALD" care relevă totodată 
hotărîrea guvernelor indian și ro
mân de a coopera pentru soluțio
narea problemelor internaționale 
majore, de a-și aduce o contribu
ție pozitivă la promovarea aspira
țiilor de pace și securitate inter
națională.

Numeroase comentarii și arti
cole sînt consacrate relațiilor bi
laterale indiano-române. Ziarele 
reproduc declarațiile șefilor celor 
două state în care se constată 
dezvoltarea ascendentă a colabo
rării în domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific și în care 
se subliniază necesitatea diversi
ficării acestei colaborări ca urma
re a posibilităților mereu crescîn- 
de pe care le oferă dezvoltarea 
industrială și agricolă a ambelor 
țări.

In această ordine de idei sînt 
comentate pe larg și este subli
niată importanța noilor acorduri 
încheiate între cele două țări, a- 
rătîndu-se că „ele au fost primite 
cu satisfacție în India" (TIMES 
OF INDIA).

Lucrările Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist ita
lian au luat sfîrșit cu votul în 
favoarea tezelor susținuta de 
actualul secretar al partidului 
Francesco De Martino, adept al 
relansării vechii coaliții de 
centru-stînga cu republicanii 
și democrat-creștinii. Grupul 
„autonomiștilor", condus de 
fostul secretar Pietro Nenni, 
s-a abținut, marcînd astfel di
vergențele acute din sînul 
P.S.I. Problema centrală a dez
baterilor a copstituit-o poziția 
partidului în perspectiva vii
toarelor alegeri regionale și 
municipale care urmează să se 
desfășoare în primăvara lui 
1970. De Martino consideră ne
cesară înlocuirea actualului ca
binet democrat-creștin și apare 
ca partizan al deschiderii dis
cuțiilor cu partidul comunist, 
pe cînd Pietro Nenni îi exclude 
pe comuniști de la bun încep Jt 
din relațiile pe care partidul 
socialist trebuie să le stabileas
că cu celelalte forțe politice din 
țară. în raportul prezentat la 
reuniunea Comitetului Central, 
De Martino cerea socialiștilor 
„să renunțe la ideen delimită
rii majorității (guvernării) înțe
leasă ca un refuz față de orice 
legătură cu Partidul Comunist 
Italian, care reprezintă largi 
interese populare și susține 
multe revendicări comune în
tregii stingi italiene".

Mișcarea socialistă italiană 
se găsește în fața unor contra
dicții șl dileme pe care pauza 
estivală n-a avut darul să le 
tempereze. Este oare posibilă 
în condițiile actuale o reeditare 
a vechii coaliții și cu ajutorul

• COMISIA PENTRU SER
VICIILE ARMATE a Camerei 
Reprezentanților a S.U.A. a a- 
probat joi. proiectul de refor
mă a recrutării militarilor pre
zentat de președintele Richard 
Nixon, respingînd însă clauza 
suspendării dreptului de amînare 
a serviciului militar pentru stu- 
denți. Proiectul prevede insti
tuirea unui sistem loterie de 
recrutare a tinerilor în vîrstă 
de 19—20 de ani. El urmează să 
fie luat în dezbatere în plenul 
Camerei Reprezentanților și 
apoi în Senat pentru a căpăta 
putere de lege.

• LA INVITAȚIA CENTRU
LUI MAREA BRITANIE — 
EUROPA DE RĂSĂRIT, Vasi- 
le Pungan, ambasadorul român 
în Marea Britanie, a conferen
țiat la Royal Society despre 
România contemporană.

• DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ AGENȚIA A.D.N., la 16 oc
tombrie au luat sfîrșit aplica
țiile militare de stat major ale 
trupelor armatei poloneze, ar
matei populare cehoslovace, ar
matei populare naționale a 
R.D. Germane și ale forțelor 
armate ale U.R.S.S.

• LUCRATORII DE LA CAI
LE FERATE ITALIENE au de

Militari britanici patrulează pe una din străzile centrale ale Belfastului după recen
tele incidente sîngeroase din capitala Irlandei de nord.

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia, atașatul militar, aero 
și naval al României la Mos
cova, colonel Cornel Berar, 
a oferit vineri în saloanele 
Ambasadei Române o gală 
de filme.

Cu prilejul apropiatei săr
bătoriri a zilei Forțelor Arma
te ale Republicii Socialiste Ro
mânia, atașatul militar, aero și 
naval al României în Repu
blica Populară Bulgaria, colo
nel Constantin .Darmon, s-a 
întîlnit cu ostași și ofițeri ai u- 
nității militare a Armatei 
Populare Bulgare din orașul 
Stanke Dimitrov, cărora le-a 
vorbit despre semnificația zi
lei de 25 octombrie.

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a Forțelor Armate 
ale Bepublicii Socialiste Ro
mânia, vineri a avut loc la 
Praga o conferință de presă 
la care a luat cuvîntul colonel 
Petre Rotariu, atașat militar și 
aero al României în R.S. Ce
hoslovacă.

căror forțe ? Nu trebuie trecut 
cu vederea și faptul că în ca
lea unei eventuale coaliții se 
ridică un obstacol la fel de di
ficil de trecut — disensiunile 
din însuși sînul partidelor din' 
această controversată formulă. 
Conștient de greutățile pe care 
le poate întîmpina, De Martino 
atrăgea atenția că „o alianță 
dintre democrația creștină și 
P.S.I. reclamă colaborarea din 
partea întregii democrații creș

în P.S.I
unora dintre eu-

reproșează actua- 
monocolor (mino- 

parlament) „carențe

tine și nu a 
rentele ei“.

Socialiștii 
lului guvern 
ritar în . ...
grave" în conducerea economiei 
și în rezolvarea revendicărilor 
sociale în plin flux grevist. 
„Acum, scrie ziarul „AVANTI", 
putem atinge cu mîna consecin
țele sciziunii, ale crizei și ale 
timpului pierdut : toamna sin
dicală a început fără statutul 
muncitorilor, fără o politică 
economică și socială a guvernu
lui, capabilă să reducă Inten
sitatea ciocnirilor ; anul școlar 
începe fără a fi gata legea re
formei școlare și universitare |

clarat grevă de 24 ore, după ce 
le-a fost refuzată cererea de 
sporire a salariilor și reducerea 
orarului de muncă. Greva este 
sprijinită de sindicatele pe ra
mură, afiliate celor trei mari 
centrale italiene — C.G.I.L.,
C.I.SlL. și U.I.L. La Napoli, 
20 000 de metalurgiști aflați în. 
grevă au participat la un marș 
cerînd crearea unui număr mai 
mare de locuri de muncă în. 
sudul țării. La uzinele producă
toare de automobile „Fiat", din 
Torino, continuă să se desfășoa
re greve perlate, care s-au sol
dat cu ciocniri violente.

• PLOI TORENȚIALE au în
ceput din nou să cadă asupra 
regiunilor tunisiene afectate 
săptămînile trecute de mari 
inundații care au costat viața 
a peste 500 de persoane și au 
provocat daune materiale eva
luate la cîteva milioane de do
lari. Orașul Sfax este pentru a 
doua oară izolat de restul loca
lităților din Tunisia. Cele mai 
afectate de calamitățile natura
le sînt regiunile Gafsa și Kasse- 
rine, unde numeroase poduri re
parate au fost din nou avariate 
sau acoperite de apă.

Epilogul afacerii
„Beretele verzi CC

— Căpitan Marasco, v-au acuzat de a fi executat, cu un 
foc de pistolet de calibrul 22, pe cetățeanul vietnamez Thai 
Khac Chuyen. Erați în legitimă apărare ?

— Această acuzație este ridicolă.
Totul s-a petrecut la 12 iunie, 

în acea zi este adus la tabăra 
„Goodman” a forjelor speciale 
americane cetățeanul sud-viet- 
namez Chuyen. După un intero
gatoriu de mai multe ore, el 
este omorît de căpitanul Ma
rasco. Corpul lui a fost arun
cat apoi în mare. Astfel descrie 
pe scurt dispariția lui Chuyen 
ziaristul Robert Kaiser, cores
pondentul cotidianului „Wa
shington Post" la Saigon. Apoi 
evenimentele s-au precipitat ca 
într-o reacție în lanț. Loco- 
tenentul-colonel R. B. Rheault, 
șeful forțelor speciale, este con
vocat la generalul Craigton 
Abrams, comandantul-șef al 
trupelor americane din Vietna
mul de sud. întrevederea se 
termină prin destituirea din pos
tul de comandant al forțelor 
speciale și arestarea sa. Urmea
ză imediat arestarea altor ofi
țeri superiori, precum și a unor 
subofițeri — toți militari din 
rîndul faimoaselor forțe specia
le. Un scurt comunicat anunță 
deschiderea unei anchete, iar 
ulterior inculparea lor sub acu
zația de asasinare. De aici afa
cerea ia o nouă turnură. Versiu
nile sînt contradictorii. Este vor
ba de un ordin de lichidare a 
unui agent al său dat de C.I.A. 
și în realitate „beretele verzi" 
au greșit făcîndu-l dispărut pe 
altul ? Sau de o inițiativă a for
țelor speciale care a afectat in
teresele contraspionajului ame
rican ? Sînt întrebări fără răs
puns care au circulat la Saigon 
în jurul acestei misterioase afa
ceri. Cert este că în urma in
vestigațiilor personale, avocatul 
George Gregory, care se însăr
cinase cu apărarea maiorului 
Thomas Middleton, declara : 
„Afacerea este clară, fiind mai 
mult de natură politică și nu 
criminală".

lată deci că pînă la urmă 
acuzarea de crimă a unor „be
rete,,verzi" s-a dovedit un sim
plu Accident fără urmări. Afa
cerea s-a mușamalizat, ei s-au 
reîntors în Statele Unite. Era în 
logica existenței și activității a- 
cestor forțe speciale cărora 
le-au fost încredințate treburile 
cele mai ingrate ale intervenției 
militare americane din Vietna
mul de Sud.

Dialogul de mai sus avea loc 
în salonul de onoare, rezervat 
oaspeților de seamâ. de la bazi 
aeriană Oakland din California, 
unde mai bine de 30 de ziariști 
înconjurau pe cei șapte _ militari 
arși de soarele tropicului, în uni
formă de parașutiști, care în 
urmă cu 22 de ore părăsiseră 
baza de la Bien Hoa. Fiecare 
avea în buzunarul său o permi
sie de 30 de zile și un ordin 
de afectare la unități neopera
ționale din Statele Unite. Ast
fel lua sfîrșit afacerea „bere
telor verzi”, deși în urmă cu 
trei sâptămîni autoritățile mili
tare americane din Saigon a- 
nunțau că ei vor fi judecați 
pentru crimă.

alegerile regionale au fost a- 
mînate pentru primăvară ; re
forma justiției; divorțul; toa
te au fost întîrziate și amina
te". Pentru soluționarea pozi
tivă a problemelor politice și 
sociale, Partidul Comunist Ita
lian subliniază în documentul 
Direcțiunii sale „că comuniștii 
sînt gata pentru o confruntare 
de poziții și de propuneri con
crete" cu P.S.I., pentru unirea 
tuturor forțelor de stînga, so
cotind în același timp un viitor 
cabinet de centru stînga, ca un 
pas înapoi față de cerințele 
actuale ale situației politice din 
țară.

în momentul de față, se dis
cută propunerile republicani
lor (pe care P.S.U. le-a respins 
de la bun început) privind un 
eventual guvern „în patru" din 
care să facă parte democrat- 
creștinii, socialiștii, socialiștii 
unitari și republicanii. Asupra 
a ceea ce nu se cade încă de 
acord sînt mijloacele și căile 
adecvate pentru ieșirea din ac
tuala criză politică și socială 
pe care comentatorii italieni o 
numeso „de fond". Reunirea în 
aceste condiții a celor patru 
partide amintite într-un așa 
numit „guvern organic de cen
tru stînga" pare anevoios de 
realizat, ca orice formulă de
pășită. Alternativa unor alegeri 
anticipate care ar evidenția din 
nou întărirea poziției și influ
enței partidului comunist gene
rează tendințe de căutare în 
vederea atingerii unui compro
mis.

DOINA TOPOR

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA TASS, la Moscova 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
patra sesiuni a Comisiei mixte 
permanente sovieto-franceze 
pentru cooperarea științifică, e- 
conomică și tehnică. în protoco
lul semnat cu acest prilej se a- 
rată că în cursul anului 1969 
legăturile în domeniul științei, 
tehnicii și economiei au conti
nuat să se dezvolte cu succes. 
S-a constatat cu satisfacție că 
în viitorul apropiat vor avea loo 
discuții directe între organisme
le de resort ale U.R.S.S. și 
Franței privind livrările de

Libia nu va mai admite
prezența bazelor militare 

străine
Colonelul Moamer El Gedafi, 

președintele Consiliului comanda
mentului revoluției, a declarat 
că „forțele armate libiene care 
au desfășurat revoluția în nume
le poporului nu pot să mai ad
mită prezența bazelor militare 
imperialiste pe teritoriul libian" 
— relatează agenția M.E.N. „Zi
lele acestor baze sînt numărate. 
Noi vom elibera teritoriul nostru 
de toate bazele imperialiste, ori
care ar fi prețul, pentru îndepli
nirea acestor obiective", a adău

A. IONESCU

gaze naturale din Uniunea So
vietică în Franța și livrarea de 
către Franța în. U.R.S.S. pe ba
ză de credit a unor instalații 
și conducte pentru industria de 
gaze. Părțile și-au exprimat 
satisfacția pentru semnarea a- 

, cordului de colaborare economi- 
co-comercială pentru anii 
1970—1974, prin care se prevede 
dublarea volumului schimburi
lor comerciale dintre cele două 
țări. în cadrul aceluiași acord, 
un. mare rol va avea construi
rea . în comun a unor mari 
complexe industriale în Uniu
nea Sovietică.

gat colonelul El Gedafi. Pe de 
altă parte, președintele Consiliu
lui comandamentului revoluției a 
enunțat principiile după care tre
buie să se orienteze politica ță
rii. Printre acestea el a mențio
nat evacuarea tuturor bazelor 
militare străine de pe teritoriul 
libian, o politică de neutralitate 
pozitivă, dezvoltarea legăturilor 
de colaborare și prietenie cu ță
rile care doresc să urmeze a- 
ceastă politică, ș.a.

INTERNAȚIONALE
• LA CAIRO s-a deschis pri

ma ediție a Tîrgului internațio
nal specializat în mașini și uti
laje agricole și produse agro-a- 
limcntare. Alături de țara gaz
dă, la tîrg sînt reprezentate și 
alte 18 state. România participă 
cu o expoziție ce înfățișează o 
gamă variată de exponate 
printre care tractoare, mijloace 
de transport auto, utilaje pen
tru șantierele de construcții, 
mașini-unelte, pompe, mașini și 
unelte-agricole, precum și un 
sortiment variat de produse a- 
limentare.

Standul românesc a fost vizi
tat de către Hassan Abbas Zaki, 
ministrul economiei și comerțu
lui exterior al R.A.U., de Sayed 
Marei, ministrul agriculturii șl 
reformei agrare, și de alte per
sonalități oficiale. înaltele per
sonalități au apreciat sortimen
tele bogate și calitatea produ
selor românești expuse, dintre 
care multe constituie obiectul 
schimburilor comerciale dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Unită.

• LA SYDNEY s-a deschis 
Tîrgul internațional organizat 
anual în acest oraș al Austra
liei. România este prezentă pen
tru a treia oară la tîrg cu o ex
poziție generală de mărfuri am
plasată pe o suprafață de peste 
550 mp. Sînt expuse diverse ma
șini și utilaje, produse finite și 
semi-finite din lemn, un sorti
ment variat de produse ale in
dustriei ușoare și alimentare.

COMUNICAT 
cu privire la cea de-a 43-a ședință 
a Comitetului Executiv ai Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
între 15 și 17 octombrie a avut 

loo la Moscova cea de-a 43-a șe
dință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. Ea ședință au partici
pat reprezentanții țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în Comitetul 
Executiv : T. Țolov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populara 
Bulgaria, F. Hamouz, vicepre
ședinte al Guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovacia, G 
Weiss, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, D. Gom- 
bojav, viceDreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole. P. Jarosze
wicz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, G. Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România. A. Apro. vicepreședin
te al guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar. M 
Leseciko. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

_ La ședința Comitetului Execu
tiv a participat. în conformitate 
cu convenția dintre C.A.E.R. și 
guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, D. Djo- 
kovici, membru al Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F.I.

Ședința a fost prezidată de P. 
Jaroszewicz, reprezentantul Re
publicii Populare Polone, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone.

_ Ea ședința Comitetului Execu
tiv a fost examinată problema 
referitoare la stadiul îndeplini
rii planurilor de lucru desfășu
rate ale grupurilor de lucru, 
create prin hotărîrea celei de-a 
41-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv pentru elaborarea proiec
tului programului complex de 
perspectivă privind adîncirea și 
perfecționarea în continuare a 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. și s-a efectuat un 
schimb de păreri în această 
problemă. Au prezentat ranoar- 
te : P. Jaroszewicz, președintei» 
Comitetului Executiv, N. Bai
bakov, președintele grupului d* 
lucru pentru coordonarea pla
nurilor. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 
al planificării al U.R.S.S., V. Ki
rillin, președintele grupului d» 
lucru pentru problemele colabo
rării tehnico-științifice, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de stat pentru ști
ință și tehnică al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., J. Trendota, 
președintele grupului de lucru 
pentru problemele valutar-fi- 
nanciare, ministrul finanțelor al. 
R. P. Polone, J. Biro, președin
tele grupului de lucru pentru 
probleme de comerț exterior, 
ministrul comerțului exterior al 
R. P. Ungare, M. Seifryd, pre
ședintele grupului de lucru în 
domeniul dezvoltării tuturor ti
purilor de transporturi. minis
trul transporturilor al R. P. Po
lone, N. Faddeev, președintele 
grupului de lucru pentru pro
bleme juridice si organizatorice, 
secretarul C.A.E.R., H. Kînev în 
numele președintelui grupului 
de lucru pentru elaborarea pro
blemei colaborării țărilor inte
resate. membre ale C.A.E.R.. în 
domeniul agriculturii și indus
triei alimentare, adjunct al mi
nistrului agriculturii si indus
triei alimentare al R. P. Bulga
ria,. H. Merbach, în numele, pre
ședintelui Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru standardizare 
vicepreședinte al Comitetului de 
standardizare al R. D. Germane.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de informări ale repre-

• Nava cosmică ,,Soiuz-8" iși continuă zborn'
Vineri, la 12,26 ora Moscovei, 

după îndeplinirea programului 
stabilit, nava cosmică „Soiuz-7“, 
pilotată de echipajul format din 
Anatolii Filipcenko, Vladislav 
Volkov și Viktor Gorbatko, a a- 
terizat în zona dinainte stabilită 
de pe tititoriul Uniunii Sovieti
ce, la 155 km nord-vest de ora
șul Karaganda.

Cosmonauții au fost întîmpi- 
nați cu căldură la locul ateriză
rii de grupe de recuperare, in
structori sportivi, prieteni și zia
riști. Cosmonauții au comunicat 
acestora că se simt excelent. Pri
mul control medical operativ e- 
fectuat la locul aterizării a rele
vat că ei au suportat cu bine 
condițiile zborului cosmic și că 
după aterizare funcțiile lor fi
ziologice s-au readaptat condi
țiilor terestre.

Realizarea coborîrii pe Pămînt 
a decurs conform programului 
stabilit. Orientarea navei și pu
nerea în funcțiune a motoarelor 
instalațiilor de frînare a fost ur
mată de operațiunea desprinderii 
compartimentelor navei și apara
tul de coborîre cu echipajul res
pectiv s-a înscris pe o traiectorie 
spre Pămînt. După frînarea aero
dinamică și coborîrea dirijată în 
atmosferă, a fost pus în func
țiune sistemul de parașutare. Mo- 

zentanților țărilor în Comitetul 
Executiv despre stadiul pregăti
rii în țări a materialelor legate 
de elaborarea proiectului pro
gramului complex. Comitetul 
Executiv a adoptat în aceste 
probleme hotărîri corespunză
toare.

Comitetul Executiv a exami
nat informarea cu privire Ia 
rezultatele primei etape a con
sultărilor bilaterale dintre țările 
membre ale C.A.E.R. în proble
mele colaborării economice pe 
perioada 1971—1975. Comitetul 
Executiv a relevat că, consultă
rile bilaterale dintre organele 
de planificare ale țărilor, desfă
șurate cu antrenarea largă a mi
nisterelor, departamentelor și 
organizațiilor economice din ță
rile membre ale C.A.E.R., vor 
permite țărilor să soluționeze o 
serie de probleme importante aie 
colaborării economice și să în
cheie convenții și acorduri eco
nomice interguvernamentale, 
precum și convenții și acorduri 
privind specializarea și coopera
rea în producție, să convină în 
mod preliminar volumele livră
rilor reciproce pentru o serie de 
tipuri importante de materii 
prime și produse finite. Totoda
tă, s-a menționat că unele pro
bleme esențiale necesită în con
tinuare consultări bilaterale și 
elaborarea lor.

Comitetul Executiv a reco
mandat țărilor membre ale 
C.A.E.R. să desfășoare a doua 
etapă a consultărilor bilaterale 
în așa fel încît să asigure coor
donarea definitivă a planurilor 
pe anii 1971—1975 în termenele 
prevăzute prin hotărîrea celei 
de-a 23-a sesiuni (speciale) a 
Consiliului.

Comitetul Executiv a ascultat 
raportul Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria chi
mică, prezentat de G. Wis- 
chovski, președintele Comisiei, 
ministrul industriei chimice al 
R.D.G., cu privire la rezulta
tele preliminare ale examinării 
problemelor colaborării în dez
voltarea industriei chimice și a 
celulozei și hîrtiei, pe perioada 
după anul 1970, alese de către 
țări, probleme care determină 
dezvoltarea unei structuri avan
sate a industriei chimice și a 
celulozei și hîrtiei și care con
tribuie, la chimizarea principa
lelor ramuri ale economiei na
ționale a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

în cursul elaborării proble
melor menționate, Comisia per
manentă C.A.E.R. pentru indus
tria chimică, a prezentat o se
rie de propuneri concrete pen
tru dezvoltarea colaborării în 
domeniul industriei chimice, ce
lulozei și hîrtiei din țările mem
bre ale C.A.E.R., în special cu 
privire la problemele dezvoltă
rii, prin eforturile țărilor inte
resate, a bazei de materii prime 
pentru unele producții chimice, 
ale colaborării în domeniul 
științei, tehnicii și producției pe 
perioada 1971—1975. S-a men
ționat că aceste propuneri se 
vor folosi de către țări în cursul 
tratativelor bilaterale privind 
coordonarea planurilor pe pe
rioada menționată.

Comitetul Executiv a aprobat 
activitatea Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria chi
mică cu privire la elaborarea 
principalelor probleme ale co
laborării țărilor în dezvoltarea 
industriei chimice și a celulo
zei și hîrtiei pe perioada după 
anul 1970 și a dat sarcina să fie 
continuată această activitate.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reci
procă. 

toare speciale au asigurat ateri
zarea lină a navei.

Zborul navei cosmice „Soiuz-7“ 
s-a încheiat cu succes. Echi
pajul a îndeplinit un larg pro
gram de cercetări tehnico-științi
fice și biologico-medicale.

Zborul navei cosmice „Soiuz- 
8“ continuă.

La începutul celei de-a 67-a 
rotații, vineri după-amiază, a 
fost realizată o transmisiune de 
televiziune din cabina navei 
„Soiuz-8“, în timpul căreia cos
monauții au comunicat că ei con
tinuă să pună la punct noi me
tode de navigație autonomă în 
scopul obținerii posibilității de 
a stabili singuri parametri or
bitei. Cosmonauții au efectuat, 
de asemenea, observații asupra 
unui ciclon în regiunea Africii.

Potrivit rapoartelor lui Șatalov 
și Eliseev, aparatele și instala
țiile navei funcționează normal. 
Parametrii fiziologici ai cosmo- 
nauților sînt, de asemenea, nor
mali.

Crearea unor stații orbitale 
constituie una din problemele 
centrale ale cosmonauticii zile
lor noastre, a declarat unui co
respondent al ziarului „KRAS- 
NAIA ZVEZDA" specialistul șef 
în elaborarea laboratorului cos
mic sovietic de sudură. Labora
toarele extraterestre — de exem
plu cele meteorologice, de obs< «■ 
vații asupra Soarelui, cele c M 
vor servi drept porturi pentr). 
navele interplanetare — vor li 
construite mai întâi pe Pămînt, 
apoi desfăcute în părți. Părțile 
vor fi plasate pe orbite separate, 
apoi adunate într-un singur tot. 
De aici rezultă importanța deo
sebită a sudării în Cosmos, a sub
liniat savantul sovietic. însușirea 
acestei tehnologii va permite să 
se facă repararea stațiilor orbi
tale care au fost folosite timp 
mai îndelungat, și să se realizeze 
în spațiul extraterestru unele 
construcții speciale, care practic 
nu pot fi obținute pe Pămînt.

Pentru stabilirea de legături 
cosmice Ia mare distanță sînt ne
cesare antene uriașe — cu dia
metrul de ordinul miilor de me
tri — deoarece numai astfel s-ar 
putea auzi glasurile din galaxii 
îndepărtate. Sudura în Cosmos 
va permite obținerea unor astfel 
de antene.

Navele cosmice „Soiuz" sînt 
dotate cu un sistem special care 
le permite realizarea aterizări.^ 
dirijate. Acest sistem se comptr-jr 
ne dintr-un computer instalat la 
bordul navei, un giroscop și di
ferite aparate indicatoare.

ORIENTUL 
APROPIAT

Memorandumul 

guvernului R. A. U. 

adresat Consiliului 
de Securitate

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ ZIA
RUL „AL AHRAM" Mohamed 
Hassan El Zayat, șeful delega
ției R.A.U. la O.N.U., a primit 
instrucțiuni din partea guver
nului său să înmîneze un me
morandum președintelui Consi
liului de Securitate în care „să 
atragă atenția acestui organism 
al O.N.U. asupra rolului jucat 
de personalul militar al S.U.A. 
în forțele armate israeliene".

„Republica Arabă Unită — se 
arată in memorandum — consi
deră un lucru grav declarația 
ambasadorului S.U.A. la Tel 
Aviv prin care se permite cetă
țenilor israelieni de origină a- 
mericană să-și păstreze și cetă
țenia americană chiar dacă ser
vesc în forțele armate israe
liene".

„R.A.U. consideră aceasta 
drept o atitudine ostilă fățișă 
nu _numai față de Egipt ci .și 
față de celelalte țări arabe", se 
subliniază în memorandum.

Un nou incident 

iordaniano-israelian
După cum a anuțat un purtă

tor de cuvînt militar israelia- 
forțele aeriene ale Israelului 
bombardat joi obiective miH- 
tare și concentrări ale forțelor 
palestiniene aflate pe teritoriul 
Iordaniei la sud de Marea Moar
tă — relatează agenția FRANCE 
PRESSE. Forțele palestiniene, a 
precizat purtătorul de cuvînt. au 
deschis în noaptea precedentă 
foo de mortiere asupra unei u- 
zine israeliene aflate la sud de 
Marea Moartă.

Șase avioane militare israe
liene au bombardat joi trei re
giuni de pe teritoriul Iordaniei, 
a anunțat un purtător de cu
vînt militar iordanian — rela
tează agenția REUTER. în cursul 
bombardamentului, care a du
rat o oră, au fost înregistrate 
pierderi ușoare.
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