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DIN PLOIEȘTI

MILEA, ing. șef adjunct al 
Uzinei chimice. Dar antrepre
norul general, I.S-C.M, Brazi, 
ne dă asigurări că în lunile 
care urmează vor fi recuperate

1 BRIGADA „SClNTEII 
TINERETULUI"

• • NEAGU UDROIU
• ION CHIRIC
• ORESTEPLECAN

TRANSMITE î

Pe platforma Uzinei chimice Valea Călugărească

CARE VA FI IN FINAL
COTA REALIZĂRILOR?

I a Uzina chimică din Valea Călugărească, in anticamera inginerului șef 
adjunct cu probleme de investiții. Prin ușa care se deschide la intervale destul 
de scurte răzbat frînturi de conversație, se aud schimburi de replici, sînt chemați, 
din cind în cînd, pentru lămuriri suplimentare salanați din birourile învecinate.

Sîntem în 29 ale lunii și, ca de obicei la această dată, se analizează stadiul înde
plinirii investițiilor pe platformă. Prilej nimerit, așadar, să cunoaștem mersul 
lucrărilor pe șantier.

CATEDRA 
ȘCOLARĂ

— Acum, Ia începutul Iul 
noiembrie, planul de investiții 
este realizat într-un procent 
mult mai mic decît ar fi tre
buit conform graficelor, ne in
formează tov. GHEORGHE

DOUĂ FOTO*  
f GRAFI!

delGNCUCU
Vorbind despre orașul de 

1*  poalele Tîmpei, despre 
industria Brașovului, pime- 
’e trei nume care-ți vin în 
ninte, neștiind pe care să-1 
;pui mai întîi, sînt : „Stea- 
jul roșu". „Tractorul". „Rul
mentul".
Trei stele de primă mări- 

ne ale constelației economice 
iu numai a municipiului dar 
fi a țării, trei urine de 
prestigiu.

Fotoreporterul nostru Ion 
Cucu vă prezintă azi două 
fotografii din, trebuie să 
mai precizăm ? — una dintre 
ale : Uzina „Rulmentul".

Nu peste mult timp coloa
ne de rulmenți surprinse in 
instantanee vor face parte 
din angrenajul mașinilor 
unelte. Nu peste mult timp 
industria constructoare de 
mașini va beneficia de ro
iul muncii oamenilor de 
zici — majoritatea tineri — 
i priceperii și inteligenței 
or.

I im 
DOMNIE 

AOAME^ILOR
„No, fiindcă este 

aici, domnlșorule, In 
tara asta, o înaltă 
domnie a oamenilor, 
adică a noastră — 
fie a băleșilor ori a 
forestierilor, fie a 
celor din Industrii 

Iorl agricultură — 
este o domnie unită, 
In care flecare Ișl 
are loo la masa de 
cinste a omeniei".

in întregime restanțele lunilor 
trecute.

Asigurările provin de la tova
rășul CONSTANTIN RUGINĂ, 
ing. șef adj. coordonator a] lu
crărilor de pe platforma Va
lea Călugărească.

De ce să nu mărturisim, ne-a 
impresionat plăcut optimismul 
robust al interlocutorilor no
ștri, mai ales că datele ce 
ne sînt furnizate aparțin unei 
analize de ultimă oră.

Nu ne abținem însă, să în
trebăm :

— Care este perspectiva lu
crărilor în condițiile înăspririi 
vremii, ale înrăutățirii condiții
lor de lucru ?

Un moment de ezitare, apoi 
răspunsul:

— O astfel de situație ne pune 
în dificultate. Pentru că acum, 
de stat nu stăm prea bine, 
speranțele ne sînt în ce pu
tem face de acum încolo. Sîn- 
tem de fapt în ceasul al 12-lea. 
Sperăm să - putem trage tare 
cel puțin pînă la 15 noiembrie.

Iată de ce am întrebat : la 
sfirșitui lunii august realiză
rile atingeau 24,3 la sută din 
planul anual. La mijlocul Iul 
■octombrie 
pe 37 la 
perioadă

lucru erau excelente. A rămas 
restul de executat, în cursul 
uno.r luni aflate de regulă 
la discreția capriciilor vremii. 
De aici și concluzia că acum, 
cit este posibil, se cer depuse 
eforturi organizatorice deose
bite pentru ca ritmul de lu
cru să fie cît mai intens, să se

pună în valoare cît mai bine 
avantajele zilelor încă fru
moase. Ne îndeamnă la aceas
tă atitudine imaginile surprin
se pe șantier tocmai într-0 
asemenea zi, numai potrivită 
pentru a munci în ritm in-

(Continuare în pag. a III-a)

Una din fabricile platformei chimice de la Valea Călugărească 
își apteaptă, in același stadiu, de mai multe luni constructorii. 

Este o invitație directă
se ajunsese la aproa- 
sută. Rețineți, într-o 
cînd condițiile de

VIZOR
CĂTRE CREMENEA-ȘUIOR

Amețit de flăcările lungi ale 
codrilor atinși darnic de bru
mă și intrînd între răscrucile 
de la „Izvorul lui Pintea" și 
„Masa Domnilor", copacii s-au 
tras deodată înlături așezîn- 
du-mi sub ochi „marea de 
piatră" — zic, mi s-au așezat 
dinainte Munții Gutinului pe 
al căror vîrf, Cremenea-Șuior,

GH. ISTRATE

(Continuare în pag. a Vll-a)

DEZBATERILE

IDEOLOGICE
CADRUL OPTIM 
AL CONFRUNTĂRILOR 
DE OPINII

„Satul nu este oraș" — spun unii absolvenți. Desigur. Dar tocmai de aceea :

LOCUL FIECĂRUI TlNĂD PROFESOR 
SIE ACOEO ENDE NEVOITE SOCIETĂȚII 
I RECEAMĂ (I PRIORITATE»

CE ESTE PROFESORUL ? Inutil să mai spunem că pretutindeni trăiesc oameni, că elevi 
vin toți copiii țării, indiferent că s-au născut la București, la Satu Mare, în satele din Bărăgan 
1 în cătunele montane. Deci, într-o logică elementară, în toate aceste locuri profesorul este condi- 

esențială și determinantă, legat inseparabil, prin profesiune și destinație sociala, de educația 
ierei generații.

Anchetă de 
GALINA 

BÂDULESCU

conf. univ. ION
Puternica efervescență spi

rituală imprimată vieții publi
ce din țara noastră în ultimii 
ani, accentuată de hotărîrile 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român, au im
pus pe prim plan schimburile 
de idei, dezbaterile largi în 
cele maj variate probleme ale 
societății noastre socialiste. 
Este un fenomen cu multiple 
semnificații. relevantă fiind 
cu deosebire prețuirea pe care 
partidul nostru o acordă pu
nerii în acțiune și valorificării, 
celui mai de seamă atribut al 
omului, gîndirea creatoare.

Confruntările de opinii au 
un rol considerabil în stimu
larea vieții ideologice în răs- 
pîndirea și încetățenirea con
cepției materialist-'dialectice 
și istorice tn toate domeniile 
de activitate. întreaga istorie 
a marxismului demonstrează 
virtuțile creatoare ale schim
bului de idei, ale înfruntărilor 
de poziții. Concepția revolu
ționară a clasei muncitoare 
s-a cristalizat și a sucerit te
ren în gindirea omenirii nu
mai prin confruntarea cu con
cepțiile adverse, prin clarifica
rea chiar în interiorul mișcă
rii muncitorești a problemelor

ȘERBÂNESCU
controversate. Schimbul de 
opinii nu numai că nu a 
dăunat, ci a servit creșterii 
influenței marxismului.

Desigur, în condițiile victo
riei socialismului, cînd concep
ția materialistă a cucerit po
ziții dominante în viața socie
tății, în conștiința tuturor pătu
rilor sociale, dezbaterile ideolo
gice au ca obiectiv fundamen
tal clarificarea unor probleme 
noi pe care le ridică dezvoltarea 
socială, atît de accelerată, să 
ia atitudine împotriva uncr 
concepții retrograde, fie ră
mase din vechea orînd’iire, 
fie pătrunse din lumea capi
talistă.

Schimbul de opinii pentru a 
fi fructuos cere, întîi de toate, 
cunoașterea temeinică a feno
menelor, stăpînirea cît mai 
sigură a categoriilor și tezelor 
fundamentale ale materialis
mului dialectic și Istoric, eli
berarea de orice prejudecăți 
și formule apriorice. Congre
sul al X-lea a criticat cu in
transigență rămînerea în urmă 
a științelor sociale în raport 
cu exigențele actualei trepte 
de evoluție a societății româ-

(Continuare în pag. a Vll-a)

reaminti cîteva> utem _ -----  _
r cifre. Din 250 de profe

sori repartizați în jude- 
Ilfov

ît 130—140 (dăm o cifră re- 
vă pentru că Inspectoratul 
ețean încă nu cunoaște si- 
ția exactă). Ceilalți ? Am 
ercat să-i „descoperim", 
jltînd motivările, argu- 
itele acestei neprezentări. 
iscuțiile oferă, fiecare, 
te teme de meditație, ridică 
umărate probleme care vi
tă, pe o filieră precisă, 
italități, lacune de educație, 
ivertențe ale relației dintre 
esor și locul său de muncă, 
casă la Georgeta Gabriela 
oș, absolventă a Facultății 
limba și literatura română, 
ist repartizată la Luptători- 
inet. A avut bunăvoința 
a-și „vizita" locul 
că.
Școala este departe, 
•uri cu orașul. Comuna 
nuu amenințată de 

, izolînd uneori

nu s-au prezentat

fără 
este 

inun- 
oamenii

pentru luni de zile. Am dis
cutat cu o suplinitoare care, 
auzind că am terminat facul
tatea cu o medie mare, m-a 
întrebat : „Atunci ce cauți ■ la 
noi ?“, sfătuindu-mă să mă 
întorc acasă. Am asistat la 
niște examene de corijență. 
Copiii nici nu știau că sînt 
corijenți. au fost adunați în- 
tîmplător la școală, iar nivelul 
lor era mai mult decît nesa
tisfăcător, profesoara se stră
duia să afle eventualele cu
noștințe ale lor care, pe ic! 
pe colo, i-ar fi permis să-i 
treacă clasa. De1 altfel, i se 
transmisese de către director 
să le dea tuturor note de 
trecere pentru a nu orea greu
tăți.

Ne oprim aici. O profe
soară constată niște adevăruri 
dureroase. Observă copiii, slaba 
lor pregătire, 
învățătură.

condițiile de

(Continuare tn pag. a VI-a)

MOMENTE DECISIVE ÎN BĂTĂLIA RECOLTEI

LA C.A.P. TURENI-CLUJ, DINTRE TINERI

DOI MUNCESC
0 SLIEĂ LIPSESC

O SITUAȚIE CĂREIA TREBUIE 
SĂ I SE PUNĂ CAPĂT DE URGENȚĂ !

La Tureni, în județul Cluj, 
am ajuns către amiază. Ulițe
le nu sînt pustii. Ne întîmpi- 
nă spre surpriza noastră — 
știind ce lucrări urgente sînt 
înscrise la această dată pe a- 
genda campaniei agricole — 
o atmosferă urbană. Un du-te, 
vino permanent. Oameni care 
coboară sau așteaptă să urce 
în autobuze. Alții, stau în 
poartă și contemplă toamna 
încă darnică cu zile frumoase.

La întrebările noastre ce vi
zau mersul campaniei agricole 
de toamnă ni se răspunde prin 
prezentarea cifrelor la zi: din 
240 hectare cultivate cu po
rumb se recoltaseră 100, car
toful mai era de recoltat pe

6 hectare, iar sfecla de zahăr, 
deși dislocată, se mai afla în 
bună ' “ ‘
timpul 
bune 
fără 
prea 
data
30. La Cluj, în birourile orga
nelor agricole județene, pe a- 
cest motiv se pedala în apă
rarea nerealizării pină la 26 
octombrie a celor 34 de pro
cente din suprafața 
rumb. Treburile merg

parte pe cîmp. Deși 
este înaintat, zilele 

de lucru trec în zbor 
ca în cîmp să se afle 
mulți cooperatori. La 
de referință erau numai

de po-
anevo-

RUS
N. COȘOVEANU

ION

(Continuare în pag. a III-a)

PRACTICA ELEVILOR 
CLASELOR A II-A ÎN

STADIUL 
PROVIZO
RATULUI

Una din problemele care a 
suscitat cele moi multe discuții 
și a cerut o atenție deosebită în 
ansamblul general al măsurilor 
luate pentru debutul școlii gene
rale de 10 ani, a fost, și este 
încă, practica în producție a ele
vilor claselor a IX-a.

In contextul muncii de orienta
re profesională, organizarea prac
ticii în producție ar trebui să re
prezinte o etapă de verificare a 
aptitudinilor individuale ale tînă- 
rului într-o legătură nemijlocită 
cu activitatea practică efectivă.

„Pentru alegerea locului de 
muncă al elevilor, am studiat 
posibilitățile locale ți am ținut 
seama de opțiunea elevilor" — 
a explicat tovarășul profesor Șin- 
can Aliman, directorul Școlii ge
nerale nr. 2 din Slobozia. Acesta 
este răspunsul pe care l-am ob
ținut în 90 la sută din locurile 
unde am adresat întrebarea pri
vitoare la „criterii". Tovarășul in
spector Iulian Nica din Minis
terul Invățămîntului ne confirmă: 
„Pentru început, noi am lăsat 
școlilor libertatea de a se orienta 
fi de a rezolva problemele în ra
port cu posibilitățile locale". 
Or, poate că tocmai la început ar 
fi fost nevoie de o îndrumare 
mai precisă spre a se evita tato
nări și neclarități care se răsfrîng 
asupra muncii de instruire și e-

VERONICA BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a Vll-a)

TINERETUL și CULTURA

ȘTIINȚA 
ORGANIZĂRII
Ce fericit trebuie să fi fost, în veacul al XV-lea, Pico della 

Mirandola, convins fiind că știe „totul și ceva pe de-asupra" ! 
Un asemenea privilegiu n-a mai fost ursit și urmașilor însă, și 
cu atît mai mult vremii noastre, în care nu numai fiecare an, 
ci și fiecare zi constituie un pas în descifrarea tainelor exis
tenței. Dacă vom compara ritmul In care evoluează astăzi 
cunoașterea cu cel de pînă tn veacul nostru, vom avea ima
ginea unei umanități comparabilă cu un vulcan aflat veacuri 
de-a rindul în stare potențială, izbucnind din cind în cînd, 
pentru ca astăzi să erupă irezistibil. (Este o realitate faptul că 
ne aflăm pe orbita schimbului, a circulației de valori.) Nimeni 
nu poate trăi în afara ei, cei care o ignorează se autocon- 
damnă. I.ăsînd la o parte competiția pe planul bunurilor ma
teriale, să ne referim la cea intelectuală, nu numai pentru 
faptul că, se știe, inteligența umană a devenit marfa (horri- 
bile dictu !) cea mai scumpă...

Prin oameni ca Dimitrie Cantemir, Eminescu, Enescu, Brân- 
cuși, ca să nu extindem citarea în domeniul creației științifice, 
ilustrat cu tot atîta pregnanță, poporul român a dovedit, cu <l:ră- 
lucire, geniul său creator. Lecția celor mai buni este, pentru 
tineret, un stimulent puternic. De aceea, o popularizare mai 
intensă și mai decisă, ntai organizată și mai devotată a piscu
rilor culturii noastre răniîne o obligație a tuturor instituțiilor 
chemate să promoveze adevăratele valori.
_ Este adevărat că mulțimea cunoștințelor și ritmul îmbogă

țirii lor derutează și poate trezi la tineret un anume com
plex de inferioritate, o teamă de confruntare și de compe
tiție. Noroc, însă, că nimeni nu se trezește, dintr-o dată, 
în fața unui inaccesibil monument al culturii pe care să-l 
privească intimidat, ci il asaltează treptat, din frageda copilărie 
pînă la senectute. Se ridică, atunci, una din marile probleme, 
anume cea a organizării însușirii culturii, organizare ce tre
buie concepută ca o adevărată știință. Mutatis mutandis, omul 
de cultură se formează ca un atlet : prin exercițiu zilnic, in
tens, sistematic. Darurile naturale și capacitatea de efort nu 
sînt suficiente fără o dirijare rațională, riguroasă. Rolul pro
fesorilor este, aici, imens. O îndrumare luminată îi este ne
cesară tineretului ca și lumina. O deosebită importanță o 
capătă magiștrii, creatorii de școală, dascălii spirituali. Este 
un mare privilegiu pentru un tînăr de a crește în preajma 
unui mare profesor, pentru că tinerii au nevoie mai mult de 
modele decît de dădăceală sau de critici. Este decisivă disci
plina în muncă, răbdarea și perseverența. Geniul insuși nu 
este altceva decît o mare aptitudine pentru răbdare. Să nu 
ne cruțăm, să cruțăm pe alții, dar nici o dată pe noi. Să nu 
treacă nici o zi fără un minim folos în îmbogățirea minții și 
inimii : nulla dies sine linea (nici o zi fără un folos cit de 
mic) ziceau, în înțelepciunea lor, romanii. Să nu disprețuim 
niciodată IucruriTe ce ni se par mărunte, căci prin acestea 
ajungem la cele mărețe. Sau, dacă avem obsesia orgoliului, 
să disprețuim lucrurile mărunte numai după ce, mai întii, le 
cunoaștem. Dacă le vom cunoaște, însă, este sigur că ne vom 
revizui părerea despre ele, pentru că în realitate nimic nu 
merită a fi disprețuit sau ignorat. Pot fi întilniți, în Univer-

de POMPIL1U MARCEA

(Continuare in pag. a V-a)



LA 100 DE ANI DE LA PRIMA SA CĂLĂTORIE, LOCOMOTIVA 
„CĂLUGĂRENI" A REFĂCUT IERI CURSA BUCUREȘTI-GIURGIU

TAÎINOU
la Studioul //

DRAMATICE
1).
APA

în între-

CONDAM

sînt sigur 
alături de 
Constanța.
Ploieștiul

anul 
același

• Film cu trei stele: E> 
TERNA EVA

• Stagiune lirici T.V 
LEGIA PONTICA.

A in- 
roluri
Rem- 

Henry 
a pri-

spună cîteva 
noul ciclu.
în programe- 
această sta- 
ce cuprinde

„CASTELUL

Vineri, 31 octombrie, ora 10 
dimineața. Pe peronul Gării de 
Nord din București, pe ambe
le laturi ale liniei 14, foarte 
multă lume așteaptă întîlnirea 
cu trenul anului 1869. care va 
pleca de aici, reeditînd la in
terval de un veac, drumul de 
la București la Giurgiu.

E un moment emoționant, 
în care se întîlnesc festiv cele 
două capete ale unui secol de 
ridicare a poporului nostru pe 
solida scară a progresului. Pe
ronul e ocupat de persoane în 
costume de epocă. Pentru un 
moment reînvie aici ora 10,45 
de minute din acel octombrie 
de început al anului 1869. Lo
comotiva Călugăreni poartă ca 
pe o decorație inscripția plină 
de pitoresc astăzi : iuțeala ma
ximă 50 km. pe oră. Aflam 
din difuzoare că minuscula 
locomotivă poate dezvolta 300 
C.P. Pe linia alăturată, pen
tru un moment lăsată în um
bră, asistă solemnă, o locomo
tivă electrică gata să plece in 
cursă. Distanța parcursă în 
timp o putem privi tomparîn- 
d’u-le._ .Aceasta dîn urmă, regi
na Căilor Ferate Române care 
va face ca după 1975 locomo
tivele cu aburi să se retragă 
în muzee, poate dezvolta o 
forță de 7.100 C.P., fără să 
mai socotim „iuțeala" maximă 
și toate avantajele acesteia 
„Sărbătoarea, ne spune tova
rășul inginer Langiu Popescu, 
șef de serviciu la Direcția teh
nică din Ministerul Transpor
turilor, este și o sărbătoare a 
familiei ceferiștilor care împli
nește acum vîrsta respectabilă 
de 100 de ani".

Trenul anului 1869 întîlnește 
la fiecare pas însemnele obiș
nuite ale secolului XX. Puse 
alături, liniile de înaltă ten
siune, autoturismele, celelalte 
trenuri și obiectivele indus
triale întîlnite în cale, sînt în 
măsură să ne readucă la fie
care pas în prezentul încăr
cat de roadele științei acumu
late pe parcursul acestui secol 
pe care îl sărbătorim.

Ne apropiem de Giurgiu, 
însă cu pașii anului 1869. Dru
mul e făcut astfel ca și atunci, 
în două ore. fără să punem 
la socoteală întreruperile. La 
Giurgiu primirea culminează. 
Trenul vecin, personalul care 
trebuie să plece spre Bucu
rești, e plin pînă pe acoperiș 
de spectatori, iar pe peron nu 
ai unde 
pe cînd
Giurgiu, 
raportul 
tbr Florea. sîntem deja tn se
colul următor, al doilea de 
cîteva ore. Trecerea acestui 
prag e consemnată pe o pla
că comemorativă cu inscripția: 
„In această stație a
31 octombrie 1869 primul tren 
care a circulat pe linia Bucu
rești — Filaret — Giurgiu", 
și poartă data octombrie 1969.

să arunci un ac. Și 
șeful gării Băneasa- 
lon Ghîtcu. primește 
șefului de tren Nis-

sosit la

IUSTIN MORARU
L SA VA

• PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE: rulează la Timpuri 
Noi (orele 17—21 în continuare).

Sala Palatului): I-AUZI PLAIURI
LE CINTA — ora 19.30; Circul de 
Stat: RITMURILE ARENEI orele 
15 și 19,30.

tează violoncelistul Ilea Cătălin. 
• 21,00 Roman foileton „Lunga 
vară fierbinte" (XXV).

Ea Palatul C.F.R. din Capitală 
a avut loc, vineri după-amiază, 
o adunare festivă consacrată îm
plinirii a 100 de ani de la inau
gurarea liniei ferate București— 
Filaret . — Giurgiu, organizată 
de Ministerul Transporturilor și 
Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România

Participanții la adunare au a- 
doptat într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm o telegramă a- 
dresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului NICOLAE CEAUȘES- 
CU.

Dlrecția Generală a Poș
telor pregătește o emisiune 
de mărci poștale care va 
marca pentru prima oară în 
filatelia românească frumoa
sele obiceiuri și tradiții 
populare ocazionate de Anul 
Nou. Cele 4 valori care for-

TEREZA
KESOVIJA

înmează seria : 40, 55 bani, 1,50 
și 2.40 lei vor ilustra în or
dine : capra, sorcova, buhaiul 
și plugușorul. Pe fiecare 
marcă sînt reprezentate gru
puri de copii și pitorești cos
tume naționale. Două plicuri 
prima zi a emisiunii care 
ilustrează o alegorie a celor 
4 valori, completează intere
santa emisiune tematică.

UNUI BIRO-

deta : rulează la Bucegi (orele 
9 11,15. 13.30. 16; 18,15; 20,30).
• TINEREȚE FARA BATRINE- 

ȚE : rulează la Munca (orele 16: 
18: 20)
• MOARTEA _____ ______

CRAT : rcleazS la Victoria (orele 
13,30; 20,45)
• STELELE DIN EGER: rulează 

la Arta (orele 9.30—16 în continua
re: 19.30)
• BĂRBAȚI IN DEPLASARE : 

rulează la Flacăra (ora 20,30).
• PARISUL VESEL rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—16.15 în 
continuare)
• TIGRUL : rulează la Pacea 

(orele 13,45; 18; 20,15). înfrățirea 
între popoare (orele 15; 17.45: 20).
• OMUL CU ORDIN DE RE- 

PARTIȚIE rulează la Unirea (o- 
rele 20,15).
• FAMILIA NOASTRA TRAZ- 

NITA : rulează la Viitorul (orele 
15,30: 18: 10,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 

rulează Ia Flacăra (orele 15.30 : 18).
• VÎRSTA INGRATA : rulează 

la Rahova (orele 15,30; 18).
• ARUNCAȚI BANCA TN AER t 

rulează la Crîngasi (orele 15,30; 18:
20.15) . Progresul (orele 15.30; 18).
• OMUI, MOMENTULUI : rulea

ză la Cosmos (orele 15.30: 18;
20.15) .
• VIRIDIANA : rulează la Cen

tral (orele 9.30: 11,45: 14:
18,45: 21).

• DRAGOSTE LA LAS 
GAS rulează la Doina i 
11,30: 14; 1S.15-. 18,30; 20,45), 
mul Sării (orele 15: 17.30 : 20).
• VERA CRUZ rulează 

Popular (orele 15,30; 18; 20,30).

18.15;

VE- 
(orela 
Dn-

la

De curînd au fost terminale 
filmele ; „Conturul femeii și 
mișcarea" (regia — Octav Ioni
ță, imaginea — Andrei Placsin- 
tar, Vasile Mănăstireanu), „Mu
guri" (regia — Jean Petrovici, 
imaginea — Miliutin Obrado- 
vici), „Ritmuri argeșene" (regia 
— Pompiliu Gălineanu, imagi
nea — Mihai Marte) și „Deva 
700“ (regia — Al. Boiangiu, ima
ginea — Ștefan Fischer),

„Conturul femeii și mișcarea" 
este o invitație la o convorbire 
prietenească despre un adevăr 
pe care femeile îl ignora la 
vîrsta adolescenței, îl descoperă 
la 30 de ani și uneori îl regre
tă după ce au împlinit 40 de ani. 
Fiecare dintre noi constată că 
acele temei care practică zilnic 
exercițiul fizic, care înoată, 
schiaza, fac sport, își formează 
un corp armonios, sînt sănătoa
se și bine dispuse. Toate femeile 
cunosc aceste adevăruri — dar 
cîte le pun în practică 1 O în
trebare pe firul căreia filmul 
va încerca să demonstreze că 
fără gimnastică, fără mișcare 
frumusețea nativă a corpului 
femeii dispare, se atroiiază.

O întîlnire cu meleagurile ar
geșene transformate în șantie
re ale marilor construcții. cu 
Piteștiul cîndva pierdut in ano
nimat, dar care capătă fiziono
mia și dimensiunile orașului so- 
cialis' (in ultimii 3 anj și-a du
blat . jpulația și depășește acum 
100 uoo locuitori) ne va fi .pri
lejuită „e documentarul ,,‘liit- 
muri argeșene". De la Pitești 
la „Deva 700". Așezarea de la 
poalele vechii cetăți a împlinit 
700 de ani de existență docu
mentară. Autorii filmului u- 
rează orașului și locuitorilor 
săi „La mulți ani 1“. O urare 
dar și o invitație la o călătorie 
în istoria multiseculară a ora
șului.

Alături de aceste filme care 
vor rula în curînd pe ecranele 
cinematografelor, Studioul „Al. 
Sahia" are în lucru alte cîteva 
documentare ce abordează o 
problematică diversă. Ne vom 
reîntîlni cu Capitala în filmul 
„Contrapunct pe ulițele Bucu- 
reștiului". Regizoarea E. Guțu 
și Carol Kovacs realizează un 
experiment interesant. O pre
zentare a Bucureștiului de as
tăzi cu un comentariu avînd la 
bază texte aparținînd lui Matei 
Caragiale și Ion Luca Caragiale, 
Ion Heliade Rădulescu, Gala 
Galaction, Ion Ghica, Mihail 
Sadoveanu. Realizatorii încearcă 
să surprindă transformările pe 
care le-a suferit orașul nostru. 
O istorie prezentă prin text, 
un prezent obținut prin imagi
ne. Dacă filmul „Cind bărbații 
devin tați" (regia — Al. Boian
giu, imaginea — Ștefan Fischer) 
își propune a fi un studiu al 
bărbaților în așteptarea... tnoș-

Este seara. Ne a- 
flăm pe peronul Gă
rii de nord, cu cîteva 
minute înainte de 
plecare. Tereza Ke- 
sovija — amabilă ca 
întotdeauna — ne 
răspunde precis, ra
pid.

— Ce preferințe 
muzicale aveți 7

— „Nono, bunul 
meu Nono", cu care 
am obținut premiul 
I la festivalul de la 
Split.

— Ce cintec româ
nesc apreciați 
mod special 7

— „Ploaia și noi- 
Un cintec liric ex
trem de frumos, ce 
oferă mari posibili
tăți de interpretare...

— Ce cintăreață 
româncă de muzică 
ușoară simpatizați 7

— Pe Mihaela Mi- 
Duiosă. calmă,

caldă, expresivă, su
plă.

— Dar... Margare
ta 7

— Din păcate n-am 
văzut-o niciodată in
tr-un spectacol. As- 
cultîndu-i discurile, 

impresionat...

• LA NORD PRIN NORD-VEST: 
rulează la Floreasca (orele 9.30; 
13,30; 17.20).
• SOARELE VAGABONZILOR : 

rulează la Vitan (orele 15,30; 18).
• TESTAMENTUL DOCTORU

LUI MABUSE : rulează la Festi
val (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10: 13: 
15.30; 13; 20.30).
• MAI PERICULOASE DECIT

BĂRBAȚII : rulează la Luceafărul 
(orele 9: 11.15: 13.30; 16: 18.30: 21), 
’ " ’ 9: 11.15: 13.30:

rulează la Fe-

Bucurestl (orele 
16.30: 18.45: 21).
• OMUL CARE 

LIARDE rulează 
15,30: 18; 20,15).
• LUPII ALBI :______ ______

roviar (orele 9; 11: 13.30; 16; 18,30; 
21), Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30) Melodia (orele 9: 
11,15; 13.30 16; 18,15; 20,30).

• PARIA : rulează la Grlvi-
ța (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 10,15;
20,30).  Gloria (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30), Aurora (orele 9: 
11.15: 13,30 16; 18,15; 20.30). Tomis
(orele 9: 11.15: 13,30: 15.45: 18:
20.15).
• UN GLONTE PENTRU GE

NERAL; rulează ta Buzești (orele 
15,30; 18). Ferentari (orele 15,30: 
13: 20.15).
• ANGELICA ȘI SULTANUL : 

rulează la Glulesti (orele 15.30: 
18 : 20,30).
• COMISARUL „X*  ȘI BANDA 

„TREI CÎINI VERZI*  î rulează la 
Cotrocenl (orele 15,30; 18).
• SHERLOCK HOLMES : rulea- 

U la Molilor (orele 15,30; 18).

• BALTAGUL : rulează la Pa
tria (orele 9. 12: 15; 18. 21).

• CORABIA NEBUNILOR : ru- 
dează la Modern (orele 9,30, 13; 
16,30; 20). Flamura (orele 9' 12,30; 
16; 19). Victoria (orele 9,30: 12,30;
15.30) .

• BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Republica 
(orele 10,30: 12,45; 15; 17.15; 19,30; 
21.45).

• ARATA LUI MATEUS : rulea
ză la Buzești (ora 20,30).
• AVENTURA : rulează ta Uni

rea (orele 15.30, 18).
• SINGURĂTATE IN DOI : ru

lează la Cotrocenl (orele 20.30).
a CtND VOI FI MORT SI LI

VID : rulează la Miorița (orele 
9,30 11,30; 13.30; 16; 18,15. 20.30).
• MESTEACĂNUL : rulează la 

Moșilor 'ora 20.30).
• VIEȚI USCATE rulează la 

Vttan (ora 29.30).
• FRATELE DOCTORULUI HO

MER î rulează Ia Progresul (ora
20.30) .

a ATENTATUL DE LA SARA. 
JEVO : rulează la Volga (orele 
9,30—15.45 tn continuare ; 18,15;
20.30) .
• 8 IULIE : rulează la Lumina 

(orele 9.30—18 în continuare- 18.20:
20.30) .

a CONTESA COSEL : rulează la 
Dacia (orele 8.15—20 în continuare).

• ROȘII ȘI ALBI s rulează la 
Rahova (ora 20.30)
• OMUL, ORGOLIUL, VEN-

VALORA Mi
la Lira (orele

„Al. Sabia
tenitorului. „Corespondențe" 
(regia — Gabriel Barba) este un 
film cu tineri și despre tineri. 
O fată se adresează presei do
rind schimb de corespondență. 
Primește peste 600 de răspun
suri. Ce conțin aceste răspun
suri ? Cîte din ele sînt intere
sante ? Cîte reprezintă răspun
suri de prietenie și cîte sînt 
vulgarități ? Filmul încearcă o 
disecție în aceste probleme.

Și o informație de ultimă oră: 
Studioul „Al. Sahia" se află în 
preajma unei confruntări inter
naționale, Festivalul filmului do
cumentar de la Leipzig care se 
va desfășura între 15 și 21 no
iembrie 1969. Au fost trimise 
filmele ; „Lumina de pe Lotru" 
(regia — Ervin Szecler), „Con
turul femeii și mișcarea" (regia 
— Octav Ioniță) și „Quo vadi- 
mus 7“ sau „Sclavajul automo
bilului" (regia Mîhai Dumitriu).

MARIA MINCIU

NANILOR"
După ce a filmat la Bra

șov, Cetatea Rîșnov și Sighi
șoara, echipa de filmare 
„Castelul Condamnaților" 
condusă de regizorul Mihai 
Iacob s-a oprit la Hunedoa
ra. Aici, în decorul Castelu
lui Huniazilor, vor fi conti
nuate filmările. Scriitorul 
Nicolae Țic unul din autorii 
scenariului (la care au mai 
colaborat Mihai Iacob și 
Mircea Drăgan) ne-a spus — 
„Acțiunea filmului se petrece 
în ziua de 9 mai 1945, imediat 
după semnarea păcii. O uni
tate de soldați români — 
care ar fi trebuit să se în
toarcă acasă odată cu înche
ierea armistițiului — primește 
misiunea de a lichida un 
punct de rezistență al nem
ților ce nu recunoșteau pa
cea.

— Scenariul are la bază 
fapte reale 7

— La baza scrierii scena
riului au stat documente, jur
nale de front ale comandan
ților, documente de arhivă, 
iar în unele locuri unde s-a 
filmat, evenimentele s-au pe
trecut aievea.

— Interpreții 
principale 7

— Victor Rebengiuc, Peter 
Paul Hofer, Fory Etterle, 
Irina Gărdescu, Valeria Ga- 
giaiov și Octavian Cotescu.

rolurilor

Știți cum este insă 
in muzica ușoară... 
fără să vezi...

— Vă mai intoar- 
ceți in România 7

— Desigur I Chiar 
la începutul anului 
viitor, pentru televi
ziune... C, R.

SIMBATA 1 NOIEMBRIE

Opera Română : LUCIA DE LA- 
MERMOOR — ora 19,30; Teatrul 
NAȚIONAL „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia). ALIZUNA — ora 20; 
(Sala Studio): O FEMEIE CU 
BANI — ora 20; Teatrul de Come
die: OPINIA PUBLICĂ - ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): VICTIMELE 
DATORIEI - ora 17,30; LUCEA
FĂRUL — ora 20; (Sala Studio): 
COMEDIE PE ÎNTUNERIC — ora 
20; Teatrul Mic : MĂRIA 1714 — 
ora 20; TANGO — ora 15 ; Teatrul 
,.C. I. Nottara” (Sala Magheru): 
O CASA ONORABILA — ora 
19,30; (Sala Studio) ANONIMUL — 
ora 20; Teatru! Ciulești COMEDIA 
ZORILOR — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Vasllescu’’: DE LA BACH 
LA TOM .TONES — ora 19,30: Tea
trul Țăndărică (Cal. Victoriei): E- 
LEFANȚELUL CURIOS — ora 17 ; 
NOCTURN I - ora 21: (Str. Aca
demiei)- CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 12; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy): CAFEAUA CU LAPTE DE 
ADIO — ora 19,30; (Cal. Victoriei): 
FEMEI, FEMEI, FEMEI — ora 
18,30; Ansamblul „Ferlnlța*  (la

O comedie muzicală, eu 
titlul original „It started 
with Eve“, realizată în anul 
1941, cu Charles Laughton 
în rolul principal. Actor și 
realizator (a regizat un sin
gur film), Laughton s-a născut 
în 1899 în Anglia și a murit 
în 1962 la Hollywood, 
terpretat o serie de 
printre care : Neron, 
brandt, Quasimodo și 
VIII, rol pentru care 
mit în anul 1933 premiul 
Oscar (2.XI. 20,30, pr. ~

• Tele-cinemateca: 
DE PLOAIE

Filmul realizat în 
1957 după piesa cu 
titlu scrisă de Michael Vin
cente Gazzo, are în distribu
ție pe : Eva Marie Saint (Ce
lia), Don Murray (Johnny) 
și Anthony Franciosa (Polo) 
La festivalul de la Veneția 
din anul 1957 Apa de ploaie 
a obținut trei premii : Pre
miul criticii italiene, premiul 
Oficiului catolic Internațio
nal și Cupa Volpi pentru in
terpretare masculină acorda
tă lui Anthony Franciosa. 
Regizorul filmului, Fred Zin- 
nemann (n. 1907 la Viena) a 
fost prezent pe ecranele ci
nematografelor noastre cu 
filmul „Un om pentru eter
nitate" (5.X1. 20,00 pr. 1). ION PASAT

NOIEMBRIE

Iuri Nikulin — fostul clown 
ajuns vedetă a filmului sovie
tic — e protagonistul peliculei 

„Mîna cu briliante"

Trei premiere românești, ,1a 
puțin timp după .Baltagul" iată 
o nouă confirmare că și în cine
matografie toamna se., face a- 
ritmetică. Deci . RĂZBOIUL 
DOMNIȚELOR, a doua produc
ție de lung metraj (prima „Ca
mera albă") a unui documenta
rist, Virgil Calotescu ; BALADA 
PENTRU MARIUCA și CĂLDU
RĂ. debuturi cinematografice 
ale unor proaspeți absolvenți ai 
I.A.T.C.-ului : tandemul Con
stantin Neagu și Titel Constan- 
tinescu la „Balada" și Șerban 
Creangă la „Căldura". T. S.

Momentul de maxim interes 
al săptămînii muzicale îl repre
zintă turneul Orchestrei simfo- 
nioe a Filarmonicii din Lenin
grad sub conducerea dirijorului 
Evghenie Mravinski. Formația 
leningrădeană a întreprins în 
ultimele decenii turnee în zeci 
de țări ale Europei, Americii, 
Asiei, bucurîndu-se peste tot de 
un răsunător succes Istoria Fi
larmonicii din Leningrad este 
strîns legată de activitatea di
rijorului E. Mravinski Posesor 
al unui vast repertoriu, în care 
un rol preponderent îl ocupă 
creațiile compozitorilor sovie
tici, E. Mravinski s-a impus de 
4 decenii în lumea muzicală 
drept un dirijor de o strălu
cită și individuală concepție in
terpretativă.

Cu mult interes așteptăm, de 
pildă, interpretarea Simfoniei a 
V-a de Șostakovici — lucrare 
care sintetizează îndelungate

S1MBĂTĂ 1 NOIEMBRIE 1969

PROGRAMUL I
• 18,00 Buletin de știri • 18,03 

Fragment <lin spectacolul „Papu- 
eiada" de Camil Petrescu. Trans
misiune de la Teatrul Țăndărică 
O 18,30 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! • 19,30 Telejurnalul 
de seară • 20,00 Film serial „Răz
bunătorii". „Visuri nemărturisite". 
• 20,50 Tele-enciclopedia • 21,50 
123 de minute și un secol — re
portaj de Alexandru Stark. Acum 
100 de ani a fost Inaugurat tra
seul de cale ferată București — 
Giurgiu. Reportajul va evoca a- 
cest moment o 22,15 Varietăți pe 
peliculă • 22,45 Telejurnalul 
noapte • 23,00

de 
Program de ro

manțe Interpretate de Pi șa Neicu 
șl Stellcă Apăru. Acompaniază 
formația Instrumentală condusă 
de Mielu Florescu.

PROGRAMUL H

• 20.00 Muzică de jazz tn Inter
pretarea Iul Guldo Manusardl 
• 20,20 Cărți ol autori • 20,25 Re
citalul de sîmbătă seară. Interpre-

O primă emisiune, 
tr-un ciclu ce se va transmite 
o dată pe lună. Am rugât-o 
pe Florica Gheorghiescu — 
șefa redacției de muzică cla
sică — să ne 
cuvinte despre

— Am inclus 
Ie televiziunii 
giune lirică, 
spectacole de operă, operetă 

și balet, din dorința de a 
răspunde, în acest fel, cere
rilor tot mai numeroase ale 
iubitorilor genului.

— Ce cuprinde reperto
riul ?

— Lucrări de valoare din 
creația muzicală românească 
și universală. De remarcat, 
că toate spectacolele vor fi 
premiere absolute pe țară. 
Iată cîteva titluri „Nunta" 
balet de Doru Popovici ; o- 
perele „Meleagridele" de O. 
Cuclin și „Ioana pe rug" de 
Honneger; și operetele : 
„Frederica" de Lehar și „Ca
melot" de Loewe.

— Iar următoarea pre
mieră 7

— Un montaj după opera

Dintre filmele străine ne sînt 
prezentate cîteva producții care 
să dea prestigiul oricărui reper
toriu.

• Cuplul Elisabeth Taylor — 
Richard Burton într-un film de 
Franco Zefirelli după o piesă de 
Shakespeare . FEMEIA ÎNDĂ
RĂTNICĂ. (Cite „nume" pentru 
un singur. . afiș !)

• BLOW-UP — ultimul suc
ces al cineastului Michelangelo 
Antonioni, turnat în Anglia cu 
o distribuție „insulară" David 
Hemmings, Vanessa Redgrave, 
Sarah Miles și., regina neînco
ronată a manechinelor ■ celebra 
Verushka.
• Și multe ecranizări . după 

DOstoievschi - FRAȚII KARA
MAZOV ; după Boleslav Prus 
— PĂPUȘĂ : după Anna Se- 
ghers - MORȚII RAMlN TI
NERI ; după Francoise Sagan — 
VA PLACE BRAHMS 7; după 
Karl May - ÎN ÎMPĂRĂȚIA 
LEULUI DE ARGINT'

• De amintit, de asemenea, o 
coproducție bulgaro-italiană 
încoronată cu un premiu la Ve
neția - GALILEO GALILEI, 
filmele sovietice NOILE AVEN
TURI ALE RĂZBUNĂTORILOR 
și MINA CU BRILIANTE, fil
mul maghiar inspirat din eve
nimentele care au urmat revolu
ției sfaturilor în 1919, IMPOS
TORII, și comedia cehă CĂ
SĂTORIE PRIN MICA PUBLI
CITATE.

Dintr-o listă atît de bogată, 
în săptămîna următoare 
două „Femeia îndărătnică" 
„Mîna cu briliante" 

Visul unei nopți de veri 
de Benjamin Britten, in 
gia lui Marianti Batiu 
concursul orchestrei și 
listilor Operei române 
Cluj (6.XL 19,50 pr. 1).

• CHEIA ORAȘULUI
•misiune concurs

Concursul devine intere
sant Echipa Sucevei are trei 
chei și conduce în clasament.

— Cine va opri Suceava 7
— O întrebare legitimă — 

tmi spune Emil Ghițulescu 
realizatorul emisiunii — dacă 
ne gîndim că Baia Mare n-a 
reușit, lașul a cedat, iar Ba
căul i-a dat viză de liberă 
trecere. Peste cîteva zile Ga- 
lațiul va înfrunta pe actua
lul lider al concursului 
nostru.

— Și credeți că orașul de 
pe Dunăre va opri drumul 
spre mare și spre Capitală 
al Sucevei 7

— De un lucru 
La 8 noiembrie 
Galați, vor fi și 
și Bucureștiul. și 
și oltenii și toate orașele care 
nu au intrat încă 
cere.

— De ce această
— Pentru că o

prezență 7 
eventuală 

a 4 „cheie" la Suceava ar 
micșora enorm șansele altor 
orașe la Premiul cel Mare. 
(8.XI, 18,00 pr. 1).

Vanessa Redgrave eroina ce
lebrului „Blow-up“

f' Is'}

doar

căutări ale compozitorului, ți pe 
care orchestra din Leningrad a 
interpretat-o In primă audiție 
mondială, în urmă cu 35 de 
ani, în octombrie 1934.

Din programele acestei săp- 
tămîni, interesantă prin eveni
mentele ei simfonice, mai re
marcăm includerea tn concertele 
Filarmonicii „G. Enescu" a unei 
mai vechi lucrări a lui Anatol 
Vieru : „Cantata anilor lumină".

în sfîrșit, din agenda muzica
lă a săptămînii, mai amintim 
concertul orchestrei Simfonice 
a Radioteleviziunii dirijată de 
Iosif Conta, dedicat In exclusi
vitate unor lucrări concertante 
în interpretarea violonistului 
Ion Voicu. Printre alte piese în- 
tîlnim în program Concertele 
pentru vioară și orchestră de 
Beethoven și Brahms — pietre 
de încercare pentru orice mare 
solist

DUMINICA 2 NOIEMBRIE 198» 
PROGRAMUL I

• 8,45 Deschiderea emisiunii. 
Pentru pionieri și școlari. La șase 
pași de o excursie — emlsiune- 
concurs • 10,15 Ora satului • 
11,15 Concert simfonic. In pro
gram : Simfonia a IX-a „Din lu
mea nouă" de Antonin Dvorak. 
Interpretează orchestra simfonică 
a Radioteievizlunli. Dirijor Gon
zales Mantiei (Cuba) • 12,00 De 
strajă Datriel • 14,30 Fotbal : Di
namo București — U.T.A. Trans
misiune de la Stadionul Dinamo 
• 16,30 Maiorul Vifor — film se
rial, producție a studiourilor so
vietice (ultimul episod) • 17,10 
Realitatea Ilustrată • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 Cronica 
duminicală • 10,30 Telesport • 
20,00 Sărbătoarea vinului (Intend 
ziune) • 20,30 Film cu trei stele i 
Eterna Evă comedie muzicală cu 
Charles Laugton • 22,10 Dansul 
orelor: emisiune muzlcal-coregra- 
flcă • 22,45 Telejurnalul de
noapte.

PROGRAMUL n 

• 18,38 Seară de teatru „îngriji
torul*  de Harold Pinter • 21,**  
Roman foileton (reluare).

FESTIVALUL 
NATIONAL

Âl TEATRELOR

S-a spus tn discuțiile foarte 
substanțiale desfășurate ieri pe 
marginea piesei lui D. R. Po
pescu, „Acești îngeri triști*,  că 
ne aflăm în fața unui eveni
ment, al dramaturgiei origina
le, remarcabil nu atît prin con
diția sa excepțională cît dim
potrivă, prin senzația că el des
chide un drum de mare since
ritate și originalitate care poate 
fi extrem de productiv pentru 
întreaga noastră mișcare teatra
lă. Am văzut, în sfîrșit, o piesă 
despre tinerii zilelor noastre, 
gînditâ și scrisă într-un desă
vârșit dispreț față de toate pon- 
cifele, într-un divorț definitiv 
de clișee, cu o autentică forță 
a candoare: și intransigenței.

Colectivul Teatrului din Tg. 
Mureș s-a simțit angajat cu o 
pasiune puțin obișnuită în adu
cerea acestui text pe scena 
Festivalului Credința regizoru
lui Eugen Mercus și a actorilor 
Anca Neculce-Maximilian, Ion 
Fiscuteanu, Victor Strengaru, 
Ștefan Sileanu și alții în valo
rile piesei și în însemnătatea 
ideilor ei, a produs un specta
col impresionant despre car" 
s-a afirmat că reprezintă unu", 
dintre cele mai importante mo
mente ale acestui Festival. Se 
înțelege că. revizuindu-ne cu lu
ciditate entuziasmul primei reac
ții, vom reveni în detaliu asu
pra spectacolului. Deocamdată 
să-1 reținem ca pe un moment 
teatral absolut memorabil

• Of LOM-IA CLUJ
Luni seara pe scena Teatru

lui Național din Cluj, va ră
suna gongul inaugural' al celei 
de a IV-a faze de zonă a Fes
tivalului national a] Teatrelor 
dramatice. Participă cele mal 
bune Spectacole cu piesele dîn 
dramaturgia originală ale ur
mătoarelor teatre :
/cTe“}ruJ - Național din Cluj 
(Saptamina patimilor, de Paul 
Anghel și Curcubeu] negru de 
Teodor Boșca) : Teatrul ma
ghiar de Stat din Cluj (Nu 
sînt Turnul Eiffel de Ecaterina 
Oproiu și Pygmalion și Galateea 
de Paskandi Geza) ; Teatrul de 
Stat din Baia Maro (Răzvan și 
Vidra de B P Hașdeu și 
Travesti de Aurel Baranga); 
Teatru! de Stat din Turda 
(Rapsodia țiganilor de Mircea 
Ștefănescu și Asasinatul de pe 
Plaja pustie de Vasile Rebrea- 
nu); Teatrul de Nord din 
Satu_ Mare -secția română 
(Curierul de seară de Romu
lus Vulpescu Și Inundație de 
Teodor Mazîlu) ; Teatru] de 
Nord din Satu Mare — secția 
maghiară (Primăvară tirzle de 
Horia Lovinescu).

Ca și în precedentele etape, 
ziarul nostru își va ține Ia 
curent cititorii cu desfășurarea 
spectacolelor de la Cluj.

SEBASTIAN COSTIN

COMITETUL DE STAT PENTRU 
CULTURA Șl ARTA

OFICIUL DE SPECTACOLE Șl 
TURNEE ARTISTICE PREZINTĂ LA 

SALA PALATULUI

ORCHESTRA SIMFONICĂ
A FILARMONICII
DIN LENINGRAD

colectiv artistic emerit, decorat cu Ordinul „Steagul Roșu 
al Muncii"

Dirijor EVGHENI MRAVINSKI

artist al poporului al U.R.S.S., laureat al premiului „Lenin"

LUNI 3 NOIEMBRIE, ORA 20
ÎN PROGRAM :

SERGHEI PROKOFIEV: SIMFONIA A Vl-A 
P. I. CEAIKOVSKI : SIMFONIA A V-A

MIERCURI 5 NOIEMBRIE, ORA 20
DMITRI ȘOSTAKOVICI : SIMFONIA A V 

A. K. GLAZUNOV: SIMFONIA A V-A
’-A

LA CLUJ CONCERTELE VOR AVEA LOC 
LA CASA UNIVERSITARILOR IN ZILELE 
DE 7 NOIEMBRIE, ORA 20
Dirijor ALEXANDR DMITRIEV

în program : Dmitri Șostakovici: Uvertură festivă
Rodion Scederin : Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră 
Solist Nicolai Petrov.
P. 1. Ceaikovski: Simfonia a IV-a

Șl 8 NOIEMBRIE, ORA 20
Dirijor EVGHENI MRAVINSKI

în program : S. Prokofiev : S imfonia ■ Vl-a 
P- I. Ceaikovski : Simfonia ■ V-a

PENTRU CONCERTELE DIN BUCUREȘTI 
BILETELE SE VIND LA CASA O.S.T.A 
CALEA VICTORIEI 68-70, TEL 13.53.75
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(Urmare din pag, I)

ios pentru că se lucrează mai 
mult cu bătrîni și cîteva fe
mei, ni se repeta mereu. Cît 
despre tineri, la comitetul ju
dețean U.T.C. n-am putut afla 
nimic. Discuțiile referitoare 
la campanie, din capul locu
lui se vedeau fără subiecți. 
„Pentau mobilizarea celor cîțl- 
va. care mai sînt totuși pe 
ici pe eolo — ni s-a apus 
întregul nostru activ « 
în teren șl toate aoțiur
ce le întreprindem sînt subor
donate campaniei1*.

Trecînd prin mai multe sa
te ale județului, aveam 
constatăm că lucrurile
stau chiar așa. La Deușu, la 
Bbrșa, la Așchîleul Mare, la 
Vîlcele, bărbați în toată 
rea, tineri în floarea vîrstei 
am întîlnit peste tot: pe uli
țele satului, la căminele cul
turale, magazinele 
numai în lanurile de 
nu prea. La Tureni, 
mai în amănunte.

Cînd este vorba de drep
turi, numărul celor care le 
"plicită cooperativei agricole, 

mare. Unitatea numără 
877 membri cooperatori apți 
de muncă, dintre care 500 
reprezintă potențialul perma
nent. Și totuși, în cîmp, 
acum, cînd se cere depus un 
ultim efort în vederea strîn- 
gerii recoltei pentru care s-a 
muncit un an de zile, sînt 
numai 30. 30 în cîmp, dar 15 
în birouri. De ce ? Răspunsul 
vine singur. Pentru că facto
rii cărora le revine sarcina 
mobilizării, sarcina de a ale
ge din toate problemele ce 
le ridică cooperativa pe cele 
care __ ,__ 21 2.......... „21
{iirect încheierea grabnică și 
ără pierderi a campaniei, 

poartă 
nă cu 
lui. discuții interminabile și, 
judecind după efect, despre 
orice numai despre mobiliza
rea oamenilor nu. Și dacă 
din punctul de vedere al 
răspunderii direct profesiona
le, organizatorice, apelul ba
te către conducerea C.A.P.-u- 
lui și a organelor agricole ju
dețene de resort, 
educativă, 
răspunderi 
mici — apelurile sînt adre
sate și organizației U.T.C. La 
comitetul județean U.T.C. ni 
se spusese că tineri nu prea 
sint, dar că, totuși, activiști 
în teren sint trimiși. La Tu
reni, îl rugăm pe președin
tele cooperativei să ne în
drume către secretarul orga- 

-irizației U-T.C. Am primit un 
Răspuns prompt: așa ceva nu 

există. Și totuși tineri în sa
tul acesta sînt. Numai pe o 
distanță de 200 de me
tri, mergînd pe una dintre uli
țe, din 20 de săteni cîți am 
întîlnit, 7 erau tineri. Ne in
teresăm din nou la comite
tul județean U.T.C. ; cerem 
să ni se comunice cifra din 
registrul de evidență. Aflăm : 
„Organizația din Tureni nu
mără 168 uteciști, dintre ca
re 102 din rîndul țăranilor 
cooperatori. Acolo este și in
structorul județean Alexandru 
Duca11.
Duca11. Unde anume se află el ? 
Cînd a venit ?

întrebărilor, 
noastre de a 
cit ceva, nu le _ 
răspuns. în sat toată lumea 
știe că în sprijinul campaniei 
au venit de la județ repre
zentanți de la diferite orga
ne, despre activiștii U.T.C., 
însă, nimeni. Conducerea coo
perativei nici pe secretarul 
organizației U7T.C. nu-1 cu
noaște. Printre cei 30 care 
se aflau în cimp, tineri erau 
numai 2. Doi din o sută doi. 
Iată două cifre care spun 
mai mult decît orice alte co
mentarii.

sătești, 
porumb 
intrăm

fl

să 
nu

(Urmară din pag. I)
Ici-colo pilcuri de oameni 
de vorbă fără să observe 
trece timpul, în defavoarea

influențează în mod

prin birouri, împreu- 
reprezentanții județu-

pe li”ie 
mobilizatorică — 

cu nimic mai

încercărilor 
afla cit de 

găsim nici un

e altfel în 
sțului Cluj, 

tradiție a 
au susți- 

oătrînii — 
jenați, pen- 
iguri nu o 

inai pot continua. Țin ștafeta 
V '.întinsă, așteptînd să o preia 
"'tinerii. Și dacă unii sînt gata 

pentru acest gest frumos, al
ții stau în espectativă. pro
blemele ce se ridică în coo
perativă și care trebuiesc ur
gent rezolvate rămîn fără aju
torul lor. în această situație, 
comitetul județean U.T.C. are 
obligația de a interveni de 
urgență pentru a urni 
rile din loc. Iar acum, 
campania de recoltare 
de întîrziată în acest 
reclamă 
tenilor 
trebuie 
problemele 
și ce se 
le care 
direct 
nieă.

lucru- 
cînd 

destul 
județ 

cîmp prezența să- 
la mic la mare, 
aleagă din toate 
ce le ridică satul 

cer rezolvate, pe ce- 
influențează în mod 
încheierea ei grab-.

în 
de 
să

U.A.S. din institut. Mo
de bilanț și de perspec- 
în activitatea asociațiilor 

Conferința prile- 
i primul rînd, o ana- 
iltilaterală privind ati-

rința 
ment 
tivă 
studențești, 

Ijuiește, în
liză mul______  r____  __
tudinea viitorilor ingineri față 
de principala lor îndatorire — 
pregătirea profesională. Tot
odată vor fi dezbătute aspectele 
care reflectă viața politico-ideo- 
logică și cultural-artistică din in
stitut, activitatea din cămine, de 
la cantină. Referatul Consiliu
lui va cuprinde, fără îndoială, în 
acest sens date, situații și fapte 
edificatoare. Desigur, în Confe
rință vor lua cuvîntul numeroși 
studenți care vor completa re
feratul, exprimîndu-și opinia în 
legătură cu unele neajunsuri 
existente încă în munca aso
ciațiilor, făcînd propuneri pentru 
activizarea colectivelor anilor și 
facultăților. Convinși că în ca
drul Conferinței se vor depune 
eforturi pentru a se găsi cele mai 
potrivite modalități care să de
termine creșterea rolului asocia
țiilor în viața Institutului poli
tehnic din București, precum și 
o mal frecventă participare a 
studenților la activitatea ob
ștească, ne înscriem și noi „la 
cuvînt*,  prezentînd spre dezba
tere cîteva adnotări privind 
relația itadent-asociațla stu
dențească.

★
Ni i-a părut fireso ca în

această etapă, cînd i-au . înche
iat adunările generale de ale
geri în cadrul anilor și confe
rințele la nivelul facultăților, 
să sondăm opinia studenților 
despre ceea qe a însemnat pen
tru ei evenimentul alegerilor 
în organizația din care fac par
te. Mai cu seamă că impresiile 
sînt proaspete, puternice. Ni s-a

J
fac parte. Este adevărat, de 
multe ori asociațiile nu reușesc 
să-i antreneze în activitate prin 
acțiuni pe măsura exigențelor 
acestora, nu reușeso să Ie tre
zească Interesul pentru mani
festării*  pe care le organizează. 
Asistăm de multe ori la activi
tăți formale, neinteresante. Dar 
aici se impune o întrebare :

această adunare. Răspund cu 
pasivitate :

Aurică Mihai — „Nu mi-a 
convenit să pierd o jumătate 
de zi pentru o ședință. Anul 
trecut am participat la aduna
rea de alegeri și nu s-a discu
tat nimic important. De ce era 
să mai merg anul acesta ?“

Nicolae Matei — „Eu am

Cine asigură PRESTIGIUL
ASOCIAȚIEI STUDENȚEȘTI?

.....

DIN INSTITUTUL POUTEHNK-BUCUREȘTI

părut, de asemenea, firesc să 
constatăm, cu acest prilej, că cei 
mai mulți studențl au o partici
pare activă la viața asociațiilor. 
Dar am întîlnit și numeroși stu- 
denți care sînt departe de pre
ocupările asociațiilor, dezinteresați 
de ceea ce se întîmplă în organi
zația lor, în colectivul din care

oare asociația studențească 
există tn afara colectivului stu
dențesc ?

Iată, discutam cu doi stu- 
denți din anul III — Meoanică. 
N-au participat la adunarea ge
nerală a asociației din anul lor. 
Ii întrebăm, firește, ce motive 
au determinat absența lor la

un mare număr de studenți se 
scuză pehtru dezinteresul față 
efe activitatea asociațiilor, mo- 
tivînd că aceasta nu răspunde 
preocupărilor și aspirațiilor lor. 
întrebăm din nou: Oare aso-

cum 
lucrărilor (foto nr. 1), O auto
macara, utilaj deosebit de so
licitat, întîrzie să fie pusă la 
treabă (foto 2). ignorîndu-se 
finmația cuiva că „dereglarea 
în folosirea acestora poate da 
totul peste cap". Iar ceva mai 
departe, tot în șantier bineîn
țeles (foto 3), o macara pe șe
nile, cu motorul pus în func
țiune, stă singură pe o rază 
de zeci de metri. Iar situația 
nesatisfăcătoare a drumurilor 
în șantier 1 pune sub semnul 
îndoielii buna 
de la primele 
ploaie.

CE ASCUND _......... ..
LIBERE DIN REGISTRELE 

DE ANGAJARE
Sintem la Comitetul județean 

Prahova al U.T.C. Am venit 
aici și - din ddrința firească de 
a cunoaște preocupările sale 
pentru mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea sarcinjlor eco
nomice ale acestui an. Dar mai 
ales îndemnați de explicația 
la nerealizările de pînă ‘ acum 
pe șantierul vizitat, oferită 
obsesiv : „n-am avut forță de 
muncă suficientă". în august 
au lipsit în jur de 430 de 
oameni, din aproape 1 000 cîți 
erau necesari. în această situa
ție s-a recurs, vrînd nevrînd, 
la detașări temporare, la mina 
de lucru improprie pentru ba
nul mers al lucrurilor.

Organizația U.T.C. are înda
torirea de a îndruma tinerii 
spre șantiere, de a sprijini ast
fel concret, la obiect, prin efor
tul său, crearea condițiilor fa
vorabile pentru accelerarea lu- 
cărilor de investiții. Avem ca 
partener de discuție pe tova
rășul GHEORGHE MARINICA, 
secretar al Comitetului jude
țean Prahova al U.T.C. Aflăm 
că biroul județean U.T.C. a 
analizat o asemenea problemă 
într-una din ședințele 
Ne pregătim creionul 
teptăm să reproducem

a

circulație încă 
picături de

SPATIILE

TUL măsurilor itabilite >n 
urma analizei declanșate-

— Ar fi frumos dacă am pu
tea să spunem că am trimis 
pe șantiere un anumit număr 
de tineri. N-am reușit însă 
pină acum nimic...

Așadar, totul s-a oprit aici ! 
O analiză, între altele, pe a- 
genda biroului județean mă
surată la o bună bucată de 
vreme de Ia consumarea sa 
prin lipsa totală de ecou în 
sfera de probleme pe care 
propusese s-o soluționeze.

CARE

COTA

și-o

una din sarcinile da maximă 
importanță îndrumarea de că
tre organele și organizațiile 
U.T.C. a tinerilor pentru a se 
califica șl lucra în sectoarele 
deficitare la capitolul forțe de 
muncă. Acesta a și fost sensul 
recomandării de acțiuni pentru 
a atrage șl trimite organizat 
tineri pe 
strucțiî șl 
solvențîlor 
liceelor de 
neîncadrați

Ni se repetă răspunsul :
— Nu am reușit nimic pînă 

acum.
Ne gîndim că poate ar 

exista acțiuni în curs de des
fășurare pe care ni 
tea detalia mai bine

șantierele de con- 
în special a ab- 

școiilor generale și 
cultură generală 
în producție.

le-ar pu- 
șeful sec-

VA FI ÎN

U.T.C. dinorganizațîilor 
școli.

Rămînem surprinși, 
însărcinat prin, funcția, 
atribuțiile ' 
munca pe 
distribuit 
altă zonă, 
portantă, dar cu care nu are 
nici o tangență, lăsîndu-și baltă 
propriile obligații, ca și cum 
aici totul ar merge strună. 
Să ne mai mirăm atunci că 
nu s-a întreprins nimio pen
tru a îndruma 
șantiere, că nu 
anihilarea fluctuației, implaca
bil la numeroase locuri de 
muncă ?

— Timp de trei luni, ne spu
nea tovarășul ing. Al. Balotă, 
șeful șantierului de la Valea

Omul 
prin 

sale să coordoneze 
această pistă este 
cu seninătate într-o 

incontestabil im-

susținută" n-am mai 
Răspunsul îl cuno-

tineri spre 
se izbutește

FINAL
REALIZĂRILOR?

ciația există în afara 
lectivului studențesc ? Cine vor 
ei să vină în anul lor, în facul
tatea lor și să le organizeze mun
ca, să conceapă manifestări care 
să le placă, să-i captiveze? Cine 
vor acești studenți 
adunarea generală 
cuprinse „în sfera 
rese"?

Irina Bălănică și 
lescu, din anul V al Facultății 
de electrotehnică, au ținut să 
aprecieze adunarea generală a 
colectivului din care fac parte 
ca fiind „cea mai interesantă 
și cea mai utilă din întreaga 
lor carieră studențească". Pe ce 
se bazează această afirmație ? 
Ce înseamnă, de fapt, o adu
nare interesantă și utilă ?

Sofia Vasilescu: „Deși sîn- 
tem după patru ani de stu
denție, în această adunare 
ne-am cunoscut mai bine. Abia 
acum am descoperit personali
tatea colectivului nostru. Ne-am 
spus părerile deschis, critic, am 
făcut propuneri, am stabilit 
concret conținutul activității în 
perioada care urmează. în tim
pul dezbaterilor s-au afirmat 
maturitatea în gîndire și o con
cepție clară despre menirea 
'noastră ca studenți și ca vii
tori specialiști cu pregătire su
perioară".

Irina Bălănică : „Acum nu 
așteptăm pe nimeni din afară 
ca să lucreze pentru noi. Da 
fapt, colegii care au fost aleși 
în birou sînt cei mai potriviți 
să mobilizeze și să activizeze 
resursele noastre interne".

★
Poate că în Conferința de 

astăzi vor fi aduse critici acti
vității asociațiilor studențești 
din institutul politehnic. Poate 
că li se vor reproșa factorilor 
responsabili că nu au fost su
ficient de activi, că nu au con
sultat în suficientă măsură 
masa studenților, că multe din 
manifestările și acțiunile orga
nizate au fost formale, neinte
resante. Astfel de critici nu vor 
fi nejustificate. Dar Conferința 
va trebui să răspundă la o în
trebare : ce trebuie făcut pen
tru a se schimba mentalitatea 
acelor studenți care consideră 
că' în cadrul asociațiilor, nu ei 
sînt cei chemați să pună umă
rul la conceperea și organizarea 
unor acțiuni utile și intere
sante ?

CO-

să ridice în 
problemele 

lor de inte-

Sofia Vasi-

convocat prima 
dar s-a amînat 

nu s-a 
doua 

m-am mai dus..."
Un amănunt : cei 

denți nu au fost curioși să 
nici măcar cine dintre colegii 
lor a fost ales secretarul birou
lui asociației din an.

Marius Țuca — anul II, Me
canică — a fost ales de către 
colegii săi delegat la Confe
rința U.A.S. din facultate. Dar 
nu s-a ostenit să-și îndeplineas
că acest mandat. De altfel, în 
anul universitar trecut a făcut 
parte din biroul anului. Acum 
nu a mai fost reales. II între
băm :

— Ați fi dorit să fiți reales ?
Răspuns prompt :
— Nu!
— De ce ?
— Pierdeam timp. Erau șe

dințe multe, nici nu prea știam 
cum să lucrez...

într-o cameră, trei studenți 
au organizat un „colocviu" in
tim ! Facem cunoștință cu ei : 
Mihai Baciu — din anul I Me
canică, Mircea Bogdan, anul 
III automat’că; Cornel Ioniță, 
din anul II. Chimie industrială. 
Nici unul nu a participat la 
adunarea generală a anului 
său. Motivul : au fost convinși 
că nu se vor discuta probleme 
cuprinse în sfera lor de inte
rese ?!...

cazul să accentuăm că

fost cînd i-a 
oară adunarea, 
din cauză că 
majoritatea ; a

întrunit 
oară nu

doi stu- 
afle

„muncă 
întrebat, 
șteam...

— Noi ____
tradiție în domeniul mobilizării 
tineretului pe șantiere. S-ar 
putea, cred, apela, la forța de 
muncă din județele vecine, 
Dîmbovița, Buzău...
• Eram tentați să punem noî 
mina pe telefon și să solici
tăm sprijinul comitetelor 
dețene vecine. Ca să 
părăm însă gazdele 
le-am lăsat lor această 
tate.

Cît privește tradiția 
s-a făcut referire, o cunoaștem. 
Ne așteptam tocmai să-i aflăm 
noile valențe, acțiunile con
sistente nou organizate. Fap
tul că cu cîțiva ani în urmă 
tineri prahoveni au fost mo
bilizați de organizațiile U.T.C. 
să lucreze pe marile șantiere 
de la Galați și Brazi este un 
element care acuză o dată în 
plus situația actuală.

Ce se va întreprinde de acum 
încolo ? Iată întrebarea de 
maximă actualitate. Așteptăm 
ca ceea ce trebuie făcut, să se 
concretizeze în planul muncii 
concrete al biroului județean 
Prahova al U.T.C. și, desigur, în 
rezultate.

avem o oarecare

ju- 
nu su- 
noastre, 
posibili-

ta care

ADRIAN VASILESCU 
ION CHICIDEANU

a-

in
el i-

a do- 
cadre 
comi-

coordo- 
al U.T.C. 
trasat ca

sale. 
Și aș- 
EFEC-

TELEGRAME — EXPRES

alDar dacă în restul timpului 
nu s-a mișcat un deget pen
tru a deplasa lucrurile din 
loc, căutăm să descifrăm cele 
întreprinse acum. în ultimele 
săptămîni, pe aceste 
nate. Plenara C.C. 
din octombrie a.c, a

torului Tineret Muncitoresc 
comitetului județean.

— Se află în teren ?
r- Poate chiar pentru a 

treprinde ceva în această 
recție ?

— Nu. Este inclus într-o bri
gadă care studiază activitatea

• CĂTRE? MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI

Repartițiile date pentru utilajele necesare dezvoltării capacităților 
de producție la Uzina chimică Valea Călugărească prevăd livrarea 
acestora după cum urmează : 30 la sută în ir. III/1970, și 70 la sută 
in tr. IV/1070. Ce vor monta constructorii în primul semestru al 
anului, astfel ca activitatea lor să fie ritmică și de bună calitate ?
• CĂTRE I.P.R.A.N.
Constructorul — I.S.C.M. Brazi — reclamă lipsa de fermitate în 

adoptarea unor soluții din proiectare. .Cum explicați că aproape un 
sfert din documentația anului viitor este neexecutabilă datorită ne- 
precizării soluțiilor definitive la unele obiective ?
• CĂTRE COMITETUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL U.T.C.
Așteptăm invitația să urmărim la lucru, pe șantiere, tinerii îndru

mați să lucreze acolo de organele șl organizațiile U.T.C. prahove-^ 
ne, la apelul lor.

Călugărească, am recrutat 
proape trei sute de muncitori. 
Din păcate, o parte din ei au 
și plecat.

O informație care conduce 
la două concluzii. ÎNTÎI : că 
posibilități de recrutare a for
ței de muncă există, valorili- 
cabile atunci cînd se depun 
eforturi pentru a Ie depista. 
DOI : se impune o susținută 
muncă educativă în rindui ti
nerilor atît înainte de anga
jare cit și după aceea, astfel 
ca ei să înțeleagă cit se poate 
de exact rolul lor pe șantier. 
Altfel, consecințele lipsei de 
maturitate se fac vizibile de 
la primul contact cu șantierul.

Am recurs la exemplul d'e 
mai sus tocmai pentru 
vedi că resurse de 
există. De altfel și la 
tetul județean U.T.C. se bănu
iesc asemenea posibilități :

— Mai ales din localitățile de 
deal cred că am putea aduce 
pe șantiere tineri.

— Cum ?
— Printr-o muncă susținută..• 
Dar cine facă această

EXPLICAȚIILE
^LATURĂ

CAUZELE, CI
LE... EXPLICA
„Punctul de plecare și de 

sosire al întregii activități11, 
sau „Coordonată esențială a 
muncii noastre11 — erau de pă
rere, într-o armonioasă coin
cidență de expresii, membrii 
comitetelor comunale U.T.C. 
și activiștii comitetului jude
țean cu privire la programul 
de activități al organizației. 
Cel puțin teoretic însă, pentru 
că în realitate lucrurile sînt la 
o respectabilă distanță de a- 
ceste puncte de vedere.

Arătam deja, iar exemplele 
confirmau, că programele nu 
înseamnă peste tot o necesi
tate reală pentru activitatea 
organizației. ci — fapt cu to
tul regretabil — se transformă 
uneori într-o simplă hîrtie, ce
rută undeva mai sus. în mod 
logic, ar trebui într-adevăr să 
fie „un punct de plecare11 pen
tru că trasează jaloanele tutu
ror eforturilor unei etape ur
mătoare și, în același timp, 
„un punct de sosire11 pentru 
că presupune o continuă în
toarcere la el spre a fi con
fruntat cu etapele realizării 
sale concrete. Dar. după păre
rea șefului secției organizato-

rice de la Comitetul județean 
U.T.C. Sălaj, Iosif Tișa — și 
nu-i numai părerea sa — pro
gramei® constituie de multe 
ori doar mijlocul de a scăpa cu 
fața curată la un eventual con
trol. în ciuda unor asemenea 
critici ascuțite la adresa co
mitetelor comunale U.T.C., nici 
la județ nu mi s-a părut însă 
că s-ar acorda vreo atenție cu 
mult mai deosebită programe
lor lor de activități.

Nimic de zis, la Sălaj am 
întîlnit, totuși, semnele unor 
preocupări mai insistente pen
tru apropierea programelor 
comitetelor comunale U.T.C. 
de activitatea concretă a orga
nizațiilor, de problemele lor 
cele mai importante, încer- 
cîndu-se în primul rînd înlă
turarea frazelor de tipul „Vom 
urmări*  sau „Ne vom aduce 
contribuția1*, care se potri
vesc peste tot și nicăieri. O 
primă dbvadă este chiar și 
faptul că aici s® obișnuiește 
aducerea cîte unul exemplar 
dip programul de activitate 
al comunei, la fiecare început 
de trimestru, la centrul de ju
deț — ceea ce are o expliea-

ție și o justificare pline de 
rațiune î „Nu ne întîlnim cu 
toți secretarii pe teren într-un 
trimestru, și atunci e mai bine 
să avem programele aici, ca 
să le urmărim și să-i ajutăm 
îrr. realizarea lor". Și e mai 
bine, într-adevăr, însă nici 
de data aceasta încercările de 
modificare a unei îndelungi 
obișnuințe n-au fost duse pînă 
la capăt, cu consecvență.

Am luat și eu programele 
de activități din trimestrele 
iii și IV — orînduite alfabe
tic în dosare special destina
te —■ ca să-mi dau seama de 
eficiența intervențiilor fă-

Și pentru că secretarii comi
tetului județean U.T.C. n-au 
făcut-o sau au făcut-o, mă rog, 
dar pe sărite, i-aș invita acum 
să citim împreună, cu 
atenție, programele de activi
tăți ale comitetelor comunale 
U.T.C., pentru a ne convinge, 
tot împreună, că formalismul 
evident în multe din ele nu 
li se datorește numai lor, ci 
în aceeași măsură și comite
tului județean, prin simplul 
fapt că îl acceptă cu pasivi
tate, cu oarecare resemnare 
chiar.

Mai întîi — ședințele. încep 
cu ele pentru că mă silesc 
chiar indicațiile comitetului

recomandat ca ședințele 
comitet să existe înainte 
toate, poate crea impresia fal
să că ședințele contează cel 
mai mult, că de ele depinde 
totul și că la acestea se re
duce, de fapt, activitatea co
mitetului comunal. Lucru care 
s-a și întîmplat în multe co
mune — Benesat, Marca, Ip, 
Carastelec și altele — unde 
programele de activități nu 
cuprind altceva decît ședințe
le de comitet, sau unde numă
rul ședințelor programate este 
cu mult mai mare decît obiec
tivele activității propriu-zise. 
Ca să vedeți cîte încurcături 
pornesc dintr-o simplă dorin-

cute la comune. Mal înainte 
însă am trecut pe la toți se
cretarii comitetului județean 
U.T.C. și 
rînd i ați 
activități 
observații 
dată ce gestul centralizării lor 
la județ se motiva prin do
rința de a Ie urmări și a da 
ajutor în realizarea lor, între
bările pe care le-am pus mi 
se păreau obligatorii. Dar 
m-am convins imediat că fu
sesem prea indiscret. Răspun
surile cădeau mereu pe de lă
turi I

— Nu m-am uitat prin toa
te, ci numai prin unele, pe 
linia secției

— Le-am 
pe cele din 
răspund...

— M-am uitat, desigur, dar 
n-am avut timp să le văd mai 
serios.

i-am întrebat, pe 
citit programei® de 
ale comunelor ? ce 
aveți de făcut ? O

mele... 
răsfoit mai mult 
sectorul de care

județean U.T.C. El a dat linia 
ca în fruntea programelor de 
activitate, în deschidere, să fi
gureze în primul rînd ședințe
le de comitet. „Pentru că ne 
e și nouă mai ușor, cînd le 
cercetăm, să ne extragem da
tele. Facem și noi la județ o 
planificare cu toate ședințele 
de comitete comunale și de 
aceea...11 — precizează din nou 
Iosif Tișa. Ceea ce te poate 
face să bănuiești că, de fapt, 
nu pentru îndrumare și aju
tor se adună programele la 
județ, ci pentru a putea în
tocmi și el încă o planificare. 
In orice caz, de ajutorul și 
sprijinul și umărul pus pînă 
acum m-am convins din înseși 
spusele secretarilor, așa că nu 
rămîne decît cea de a doua 
posibilitate, oricît de puțin 
bănuitor aș fi. însă nu lucrul 
acesta ml se pare cel mai im
portant, ci altul. Faptul că s-a

ță de comoditate a județului I 
De aief izvorăsc însă și alte 

încurcături, mai mari. Faptul 
că într-un mare număr de co
mune obiectivele activității e- 
conomice, cele legate de par
ticiparea tinerilor la muncă în 
C.A.P., sînt pur și simplu ig
norate, este o altă consecință 
a atenției exagerate îndrep
tate spre ședințe. Și dacă lip
sesc, dar lipsesc cu desăvîrși- 
re, nici nu poți adăuga altce
va, pentru că e limpede că 
punctul acesta, al prezenței 
tineretului în activitatea eco
nomică, nu intră nici măcar la 
periferia sferei de preocupări 
a comitetului. în schimb, ceea 
ce mi se pare paradoxal, șe
dințe despr® participarea la 
muncă există. Cu teme preci
se i La Crasna — 
șl producția** ;
„Mobilizarea 
muncă' sau

„Tineretul 
la Chieșd — 
tineretului la 

„Preocuparea

pentru realizarea angajamen
telor1* ; la Ip : „Antrenarea ti
neretului...1* ș.a.m.d.. Dar, și 
tocmai aici intervine ciudățe
nia, mai înainte de aceste șe
dințe nu se vede nici o ac
țiune concretă, nici o inter- 
v’enție în vederea pregătirii a- 
nalizei propuse, nu există nici 
un indiciu că cineva ar vrea 
să urmărească mai îndeaproa
pe „antrenarea tineretului11 sau 
„mobilizarea tineretului11 pen
tru a o pune în discuția co
mitetului. Și astfel discuțiile 
au loc în gol, fără să se fi ini
țiat anterior acțiuni specifice 
în domeniul respectiv, îneît 
rămîi, vrînd-nevrînd, cu regre
tul că despre muncă se vor
bește doar în ședințe. Sau, 
alte exemple : în unele locuri 
întîlnești, totuși, niște încer
cări timide, ca la Valcău, cîte 
o dezbatere intitulată cam vag 
și totodată pretențios : „Cum 
trebuie să muncim pentru a 
contribui la întărirea econo
mică a C.A.P. și grija față de 
avutul C.A.P.11. Dar nu mică 
e mirarea cînd, în altă comu
nă, la Coșeiu, de loc apropia
tă de prima, dăm peste aceeași 
temă, formulată cu exact ace
leași cuvinte pretențioase, lu
cru care nu poate 
zultatul surprinzător 
nei comunicări prin 
tie între cei doi 
tari, ci mai degrabă 
cința trecerii aceluiași 
vist județean prin ambele co
mune. Cea mai bună dovadă 
că nici aceste încercări, așa 
timide cum sînt, nu pornesc de 
la cei în drept să le facă.

în sfîrșit, în domeniul acti
vității politico-ideologice, care 
în cele mai multe programe 
se intitulează „Conferințe și 
expuneri11, tot pentru că așa a 
fost dată recomandarea, .nici 
nu găsești altceva decît con
ferințe și expuneri, și anume 
„Lupta pbporului român11 — 
în- vreo 10—12 comune, „Româ
nia în războiul antihitlerist1* 
— în alte 10—12, sau în ace
leași, „Știința și ț religia11 în 
încă 10—12, și tot așa. Mereu

fi re
al u- 
telepa- 
secre- 
conse- 

acti-

aceleași titluri de conferințe 
repetate de la comună la co
mună și de la sat la sat, toate 
sau aproape toate trimise de 
la județ și citite și recitite fără 
nici un criteriu sau cel mult 
în funcție de apropierea vre
unor evenimente sau sărbă
tori. De aceea e și normal ca 
în acest sector de activitate să 
nu găsești nici o încercare 
de a închega acțiunile politi- 
co-ideologice într-un sistem 
unitar, de a le imprima o a- 
numită continuitate, pentru 
că numai cu cîteva titluri de 
conferințe și expuneri nu se 
poate îndrăzni spre așa ceva 
și pentru că alte activități, 
proprii și personale, comunele 
nu mai fac. Iar. pe de altă 
parte, despre o acțiune intr-a
devăr bine gîndită și desfășu
rată pe o perioadă mai mare 
de timp, inițierea de către co
mitetul județean U.T.C. a unor 
cercuri politice destinate toc
mai satelor, programele pen
tru trimestrul TV aproape că 
nu suflă nici un cuvînt,' deși 
organizarea cercurilor s-a fă
cut mai de mult. Poate tot 
din cauză că organizațiile co
munale n-au simțit că acțiu
nea le aparține și lor altfel 
decît prin simpla participare.

Primul secretar al comite
tului județean, loan Moraru, 
îmi mărturisea și el că for
malismul acestor planuri și 
superficialitatea lor îi dau 
de gîndit de multă vreme, că 
îl frămîntă serios căile de re
zolvare a situației. Dar mi se 
pare ca numai frămîntările 
nu sînt suficiente pentru a în
lătura fenomenul. Absența 
unor inițiative proprii, a 
unei vieți interioare specifice 
în multe din organizațiile co
munale. U.T.C., își are una din 
cauze și în sărăcia programe
lor, pe care le întocmesc fără 
să-și propună nimic — iar 
faptul acesta cere măsuri fer
me de revitalizare a modului 
cum se face planificarea mun
cii.

D. MATALA
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SURPRIZELE PALEONTOLOGIEI '
Șl CELE CE NI LE 

REZERVA GENETICĂ !

„HOMO" a apărut 

acum 2000000 de 

ani / EVOLUȚIA

LUI A ÎNCETA T ?

5

dr. CONSTANTIN MAXIMILIAN

Începînd cu Darwin, dar poate 
chiar mai de timpuriu, o dată cu 
„Filozofia zoologică" a lui La
marck, ideea de evoluție a spe
ciilor a înscris in vasta sa arie 
de necunoscute și de investigații, 
problema filogenezei umane. Suc
cesiunea rapidă a descopeririloi 
arheologice cit și zelul celor ce 
căutau să stabilească o schemă 
cit se poate de sigură a strămo
șilor omului, au lăsat pentru 
mult timp ca fixă accepțiunea 
potrivit căreia cel mai vechi stră
moș umanizat a fost Pitecantro- 
pus erectus. Cei mai generoși 
dintre antropologi acordau omu
lui o vechime de cel mult un 
milion de ani. Totuși se admi
tea ideea că între maimuță și 
Pitecantrop lipsește cezura sau 
„inelul de legătură". Fiecaie 
nouă descoperire de (hominid își 
revendica acest „merit", iar în 
acest haos au apărut australopi- 
tecii. Aria vastă și numărul mare 
de descoperiri ale acestei noi ca
tegorii antropomorfe au făcut să 
se creadă timp îndelungat că ei 
au lămurit în mare parte dilema 
ascendentului Pitecantropului.

Dar iată că din miraculosul 
tezaur antropologic al Africii cen
trale, în Tanzania, la Olduway, 
arheologul L. S. B. Leakey a- 
nunța în urmă cu cîțiva ani des- 
copeririea unor fragmente de 
oase craniene și ale membrelor, 
pe care le-a atribuit nu unui aus- 
tralopitecin ci unui „foarte înde
părtat și adevărat precursor al lui 
Homo". A „apărut" astfel homi- 
nidul care â suscitat controver
sele cele mai pătimașe și cu cele 
mai adînci implicații științifice — 
Homo habilis. Ca primă noutate, 
Homo habilis devansează apari
ția omului cu încă un milion de 
ani, preluînd „rolul" australopi- 
tecului.

Ce aduce nou această desco
perire în teoria evoluției omului ? 
Oare doar poziția stratigrafică a 
lui Homo habilis sau caracterele 
sale morfologice (Homo habilis 
are capacitatea craniană de 680 
c.c„ iar Australopitecii au în me
die 530 c.c.) au exclus Australo
pitecii din linia directă a evolu
ției umane ? Care a fost „soarta" 
acelor specii cu caractere homi- 
nide care nu se situează pe a- 
ceastă traiectorie ?

Căutînd să aflăm răspunsurile,

l-am solicitat pe dr. CONSTAN
TIN MAXIMILIAN, șeful secto
rului de genetică umană din In
stitutul C. I. Parhon.

— Din permanenta nevoie de 
simplificare umană și sub influ
ența geneticii, — ne-a declarat 
interlocutorul nostru — materia
lul antropologic acumulat pînă în 
prezent a început să fie restruc
turat. Această inițiativă a apă
rut în urma descoperirii lui 
Homo habilis și cel puțin geneti
cienii au acceptat ideea că în 
istoria omului nu au existat de- 
cît cel mult trei specii, cu mai 
multe rase sau subspecii. Cele 
trei componente fundamentale 
sînt: Homo habilis, HOmo erec
tus (sau marea familie a Pitecan
tropului, Sinantropului etc.) și 
Homo sapieds. O asemenea sim
plificare poate părea surprinză
toare, dar ea pleacă de la defi
nirea genetică a speciei: grupuri 
de populații care prin încrucișare 
dau descendenți fertili. în spiri
tul acestei definiții, asemănările 
sau deosebirile în cadrul aceleiași 
populații nu mai au nici o im
portanță. Senzaționala descope
rire recent efectuată în sud-vestul 
Etiopiei pe valea Omo este o 
dovadă elocventă a acestei afir
mații. Este vorba de trei cranii cu 
aceeași vechime — 35 000 de ani 
— care sînt atît de deosebite în- 
cît la prima vedere creează im
presia că aparțin unor specii deo
sebite, dar datele științifice de
monstrează că toate trei aparțin 
lui Homo sapiens. Aceste cranii, 
ce pun de fapt mai multe pro
bleme decît soluții, ar putea con
stitui o dovadă că în Africa lan
țul evoluției umane a fost neîn
trerupt de multe milioane de ani.

în același timp însă, după 
toate probabilitățile, Africa a 
trăit mai multe încercări de 
umanizare, unele au supraviețuit 
mai puțin, altele mai mult și pro
babil au depășit chiar granița 
între terțiar și cuaternar. Austra- 
lopitecul este una din aceste în
cercări eșuate, el parcurgînd un 
timp, în paralel, linia evoluției 
perene, pierzîndu-se apoi sub ac
țiunea selecției naturale. Antropo
logii acceptă însă cu mai pu
ține îndoieli faptul că în urmă 
cu două milioane de ani a apărut 
Homo habilis, ca cea mai veche

mărturie a trecerii de la mai
muță la om, care a rămas pe 
scena evoluției, probabil foarte 
mult timp.

Ultima descoperire de la Oldu
way, efectuată în urmă cu cîteva 
luni, a scos la iveală un nou 
fragment de craniu, mult mai 
bine conservat, aparținînd lui 
Homo habilis. Această descope
rire, coroborată cu cele anteri
oare, a condus la concluzia că 
acest predecesor al lui Homo 
erectus avea mersul biped și, lu
crul cel mai surprinzător și im
portant, confecționa unelte și 
toate acestea cu mult timp îna
intea australopitecului.

— Făcînd un salt în timp pînă 
la noi, Homo sapiens recens, se 
poate vorbi de o continuare a 
procesului evolutiv, de o viitoare 
modificare a actualei morfologii 
umane ?

— Dacă vă referiți numai la 
aspectul biologic și deci la posi
bilitatea apariției unei noi specii, 
atunci răspunsul este cert: NU. 
Firește că trebuie să vă explic 
un asemenea răspuns categoric.

Elementele indispensabile care 
operează asupra evoluției umane 
sînt mutația și selecția. Mutații 
apar mereu, așa cum au existai 
de-a lungul întregii istorii a vie
ții. Selecția naturală însă, nu mai 
poate acționa la fel de eficace 
ca înainte deoarece elementul 
ei cel mai important — evoluția 
nu poate avea loc decît în popu
lații mici și izolate suficient de 
mult timp. Dacă în ultimii o sută 
de mii de ani, atunci cînd specia 
umană era alcătuită din populații 
reduse ca număr și relativ înde
părtate, nu a apărut o nouă spe
cie, este imposibil ca în condi
țiile actuale să mai poată avea 
loc un asemenea fenomen. Va 
continua însă să evolueze omul- 
culturgl, în sensul larg de civi
lizație, adică tot ceea ce trans
mite omul urmașilor săi nebiolo
gic. AJm exțștă încă un imens 
potențial cerebral care așteaptă 
să fie valorificat. Nu noi ne 
vom adapta mediului ci invers. 
Orice presupunere că omul mi
leniilor viitoare va fi deosebit de 
cel de azi aparține fanteziei. Să 
nu uităm că noi sîntem marea 
victorie a evoluției.

P. S.
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„HOMO BIOLOGICUS" 
cuceritor al spațiului 
cosmic, dar și al propriului
său univers

interior

prof. dr. docent VICTOR PREDA
membru corespondent al Academiei

UN COMUTATOR ELECTRIC 
ACȚIONAT CU PRIVIREA

Revista Organizației mondia
le a sănătății (O.M.S.), face un 
scurt inventar al beneficiilor 
pe care medicina „terestră" 
le-a realizat de pe urma pro
greselor înregistrate de cea 
„cosmică". In primul rînd se 
constată o serie de progrese 
într-un domeniu pînă acum ne
glijat de medici: omul sănă
tos. Necesitatea de a suprave
ghea și antrena cosmonauții a 
dus Ia dezvoltarea cunoștințe

lor asupra reacțiilor unui or
ganism bine pus la punct. S-au 
dezvoltat spectaculos telediag- 
noza și telecontrolul, tehnici ce 
vor salva multe vieți atunci 
cînd vor fi introduse pe scară 
largă. Modul de sterilizare a 
navelor spațiale poate fi adap
tat pentru aceeași operație în 
cazul clădirilor mari (spitale
lor) ; un material plastic lichid 
ce se întărește aproape instan
taneu, dar poate fi curățat ușor, 
va fi utilizat la acoperirea in
strumentelor chirurgicale îna

Revoluția științifico-tehnică 
contemporană înglobează la loc 
de frunte și descoperirile efectua
te în domeniul biologiei. Se 
poate spune că aceste descoperiri 
au un caracter tot atît de impre
sionant ca și cele din domeniul 
fizicii sau chimiei. Poate că „re
voluția" biologică actuală va a- 
fecta viața omenească în aceeași 
măsură, dacă nu mai mult, decît 
revoluția tehnologică. Prof. dr. 
docent Victor Preda, membru co
respondent al Academiei și biolog 
de reputație internațională este 
interlocutorul nostru pe această 
temă ;

— Semnificația actualelor des
coperiri biologice este atît de 
multiplă, de vastă, îneît unii bio
logi contemporani nu ezită să 
considere că aceste descoperiri 
întrec chiar în importanță desco
perirea focului, a agriculturii, a 
olăritului sau a tiparului. Aplica
rea cunoștințelor biologice la stă- 
pînirea mediului înconjurător ca 
și la personalitatea umană face ca 
omul să treacă — așa cum spune 
biologul Jean Rostand — la 
faza de „homo biologicus", la 
faza în care omul devine stăpîn 
pe caracterele sale biologice. A- 
ceasta va permite ca modul de 
existență al omului din anul 2000 
să se desfășoare nu numai pe alte 
coordonate biologice, ci și — ca 
o consecință a acestora — și pe 
alte coordonate sociale și etice. 
Căci aplicațiile descoperirilor bio
logice actuale ne fac să întreză
rim evoluția viitoare a genului 
uman și — în consecință — exis
tența sa viitoare.

— Este cunoscut faptul că o 
gamă întreagă de cercetări au 
permis — și vor permite și în 
continuare — stăpînirea mediului 
viu de către om prin modificarea 
dirijată a acestui mediu. Care 
este sfera cea mai eficientă și 
spectaculoasă de investigații pe 
acest plan ?

— Vreau să subliniez de la în
ceput că stăpînirea mediului viu 
— vegetal și animal — are și 
acum o covîrșitoare importanță 
pentru ființa umană, ținînd seama 
de faptul că omul își petrece în
treaga existență în acest mediu 
și este permanent influențat de 
el. Este totodată cunoscut faptul 
că în ultimele decenii numeroase 
experiențe — aplicate deja în

practică — au condus la crearea 
de către om a unor ființe noi pe 
care natura nu le cunoaște. Este 
suficient să amintim numeroșii 
hibrizi dintre diferite specii, va
rietăți vegetale sau animale care 
sînt o creație originală a omu
lui. Obținerea, de pildă, a hibri
dului măr-păr sau a hibridului 
roșie-ardei sînt exemple conclu
dente în această direcție. Mai 
mult, omul a reușit să provoace 
și mărirea productivității 
plantelor cultivate sau a ani
malelor domestice, mărirea 
calității produselor vegetale 
și animale (cu rol deose
bit în alimentația omului sau în 
alte activități umane), o rezisten
ță 3 acestor ființe la acțiunea 
factorilor nocivi ăi mediului. 
Consecințele acestor descoperiri 
constau în primul rînd în posi
bilitatea tot mai mare de a 
alimenta oamenii de pe planeta 
noastră, permițînd astfel nu nu
mai o dezvoltare demografică în 
condiții tot mai satisfăcătoare, 
dar și o sporire a vitalității și 
viabilității speciei umane.

— Progresele medicinii, în
registrate în strînsă legătu
ră cu noile cuceriri ale
biologiei, sînt și ele ui
mitoare. Acestea, alături de 
evoluția condițiilor sociale, au 
permis — și vor permite pe mai 
departe în viitor — extensia du
ratei vieții și păstrarea unui grad 
de vigoare tinerească la o vîrstă 
înaintată. Astfel, omul a ajuns să 
aibă în țara noastră o durată me
die de viață de 68 de ani față de 
omul din 1930, care avea o du
rată medie de viață de 
42 ani. Metodele geriatriei 
vor permite, fără îndoială, 
o și mai substanțială pre
lungire a vieții umane. Experien
țele actuale privind culturile și 
transplantele de organe (inimă, 
rinichi, ficat) deschid și ele mari 
perspective pentru viitor. Ce 
elemente noi, revoluționare, pot 
interveni, după părerea dv. în a- 
ceastă privință ?

— Culturile de organe embrio
nare sau adulte, precum și cultu
rile de embrion total în primele 
sale stadii de dezvoltare, 
care au reușit pînă în 
prezent, permit să se în
trevadă posibilitatea ca — în 
viitor — să se poată ajunge la

cultura embrionului pe tot cursul 
dezvoltării sale, realizîndu-se, pe 
această cale, înlocuirea gestației 
naturale — din uterul matern — 
cu o gestație artificială într-un 
mediu de cultură. Cum la acest 
ultim mediu se pot adăuga sub
stanțele cele mai variate, e de 
presupus că prin aplicarea dozată 
a acestora dezvoltarea embrionu
lui cultivat să poată fi orientată 
în direcția voită. Se poate astfel 
întrevede că omul viitorului — 
dezvoltat artificial — va poseda 
calitățile dorite.

Cercetări recente permit, să 
se presupună că — în viitor 
— se va putea ajunge prin anu
mite mijloace la o normalizare a 
informației ereditare afectate în 
cazul bolilor ereditare. Experien
țele de sintetizare biologică a 
ADN-ului pun premisele sinteze
lor de ADN pornind de la țe
suturi umane normale, acest ultim 
ADN putînd înlocui — prin anu
mite metode — ADN-ul a cărui 
informație ereditară este defec
tuoasă. Pe de altă parte, terapeu
tica modernă este în căutarea de 
substanțe medicamentoase care, 
avînd o anumită acțiune asupra 
informației ereditare, ar putea 
corecta informația ereditară de
fectuoasă, restabilind o informație 
ereditară normală. Iată deci că 
cercetările biologiei vor putea 
duce la schimbarea dirijată a 
eredității umane conform unor 
scopuri bine determinate.

Trebuie să adăugăm la cele 
spuse faptul că anumite cerce
tări permit să se întrevadă posi
bilități de creștere a nivelului in
teligenței și stimularea ei sau 
chiar argumentarea capacității de 
memorie a unui individ și trans
ferul de memorie de la un in
divid la altul. De asemenea, este 
de presupus că se vor crea con
diții pentru modificarea — prin 
anumite mijloace — a tempera
mentului sau voinței omului și se 
va putea ajunge, în ultimă in
stanță, la modificarea dirijată a 
întregului psihism omenesc.

Toate acestea ne determină să 
afirmăm că „homo biologicus" 
va fi și pe plan fizic și psihic la 
înălțimea titlului său de cuceritor 
al cosmosului.

H. L.

intea operațiilor. Un dispozi
tiv electronic care permite as- 
tronauților să acționeze un co
mutator electric prin simpla 
schimbare a direcției privirii 
lor poate fi adaptat spre a 
servi persoanelor paralizate. 
Un scaun autopropulsor cu opt 
picioare a fost dezvoltat după 
modelul vehiculelor destinate 
explorării Lunii. El poate ur
ca și coborî scările. Costume
le spațiale, modificate, care 
produc propria lor atmosferă 
și își reglează automat tempe

ratura sînt utile in combaterea 
incendiilor. Ia munca în turnă
torii ș.a.

O MIE DE BOLI 
EREDITARE

Specia umană este afectată 
în prezent de o mie de boli 
ereditare.. Speranțele medicinii 
de a învinge măcar o parte din 
aceste maladii sînt astăzi sus
ținute de genetică. Intervenind 
la nivelul cromozomilor, gene
ticienii pot dirija ereditatea 
plantelor și animalelor obți- 
nînd noi soiuri cu calități de

terminate. Evident, ei speră să 
poată interveni și la om pentru 
a repara, la nivelul celulei și 
al cromozomilor, micile erori 
ale naturii. Pentru a aprecia 
finețea unor asemenea opera
ții: dacă într-o moleculă dc 
hemoglobina, ce conține 600 de 
aminoacizi așezați într-o anu
mită ordine, unul singur e în
locuit apare o maladie gravă 
a sîngelui. Problema este : cum 
să poată fi restabilită ordinea 
inițială. O chestiune de tehno
logie...

De foarte multă vreme biologii, medi
ci'. se străduiesc să deslușească mecanis
mele care controlează procesele biologice, 
să le influențeze. înrîurind sistemele de 
reglare.

O retrospectivă a etapelor parcurse pe 
drumul ce duce spre această țintă va tre
bui să consemneze, de la început, figura 
biologului sovietic Alexandr Gurvici. La 
vremea sa, în 1923, el s-a impus atenției 

confraților săi printr-o ipoteză pe care 
mulți au socotit-o ca ținînd de domeniul 
fantasticului. N-ar fi exclus, afirma A 
Gurvici, ca în organismul viu să existe 

cimpuri biologice. N-ar fi exclus, adăuga 
Gurvici, ca între celule să existe modali

tăți aparte de contact, de exemplu, prin 
mijlocirea unor raze.

Un pas înainte în găsirea răspunsului 
la întrebarea : ce anume reprezintă aceste 
cîmpuri, care este rolul lor în organism ? 
— a fost făcut după un șir de ani, mai 
precis la începutul deceniului 7. Este data 

la care au început cercetările întreprinse 
la Institutul de medicină din Novosibirsk. 
Conduse de un tînăr profesor, Vlail Kaz- 
naceiev, ele au oonfirmat efectul Gurvici, 
dpmonstrînd că este vorba de un caz par
ticular încadrat în legitatea generală a 
autodirijării sistemelor vii cu ajutorul 
cîmpuriior electromagnetice.

Pînă în prezent, se aprecia că rolul 
fluxurilor luminoase ultraslabe se rezumă 
la a impulsiona diviziunea celulei, soco- 
tindu-se că natura este aceea care a pro
gramat mitoza din ea, mitoză ce se desfă
șoară în chip de sine stătător, după ac-

VIATA ÎN ORGANISMUL NOSTRUA
E DIRIJATĂ DE 

cîmpuri 
ELECTRO- 

MCNET/CE 
SPECIALE ?

țiutjea razelor. In aceasta șl rezidă ..efec
tul Gurvici". Ajunși în acest punct, e 
necesară descrierea unei alte experiențe 
făcută în laboratorul de culturi tisulare 
al Institutului de medicină din Novosi
birsk. în retorte cu două funduri se află 
două culturi tisulare, două sisteme vii 
Separate prin distanță șl prin pereți de 
cuarț, cele două grupuri închise nu dispar, 
de nici un mijloc chimic de contact din 
cele cunoscute științei. Apoi, una din cul
turi este infectată cu un virus Și atunci 
în „grupul nr. 1“, începe molima. Ea este 
urmărită cu vădită indiferență, prin gea
mul de cuarț, de „locuitorii" sănătoși din 
„grupul nr. 2“ Dar asta numai o vreme, 
deoarece la Un moment dat, urgia se a- 
bate și asupra lor. tabloul bolii se repro
duce ca într-o oglindă în cultura neinfec
tată. Este, însă, de ajuns ca fundul de 
cuarț, care, amintim din nou, lasă să trea
că tazele ultraviolete, să fie înlocuit cu 
o sticlă simplă, pentru că „grupul nr. 2“ să 
se afle în afară de orice pericol Rezultă 
așadar, că, în cazul de față, avem' de-a 
face cu o formă de legătură intercelulară 
pe frecvențe de raze ultraviolete

în 1963, Ludmila Kulikova, care lucrea
ză la Institutul de medicină din Novosi
birsk, a depistat luminiscența sîngelui 
oamenilor sănătoși în gama vizibilă a spec
trului. N-a fost însă singura descoperire, 
căci s-a mai constatat că fiecărui proces 
biochimic care însoțește viața îi corespun
de o frecvență proprie de radiație. De aici 
se poate trage concluzia că, prin modifi
carea frecvenței, aceste procese pot fi di
rijate, concluzie ce deschide vaste pers
pective de activitate pentru terapeuți și 
balneologi.

— După cîte se vede — e de părere 
Vlail Kaznaceiev, rector al Institutului de 
medicină dir Novosibirsk — cîmpurile 
electromagnetice endo celulare și celulare 
împreună cu cîmpurile sîngelui vascular, 
reprezintă un fenomen ccmplex, unic, în 
sistemele biologice. Este vorba de un a- 
tribut indispensabil al vieții și cercetările 
pe acest tărîm oferă mari perspective 
pentru diagnostic și tratament Dacă viața 
s-a format pe Pămint, înseamnă că și cîm
purile ei electromagnetice au apărut în 
condiții terestre. Ele sînt legate de cîm- 
pul Pămîntului Dar atunci cînd omul va 
pătrunde în Cosmos, această legătură se 
va întrerupe Se pune întrebarea : Viața I 
se va mai păstra ea ore, atunci ? De-a 
lungul eîtor generații va putea ea continua 
în noile condiții ? încă nu știm... Dar, e- j 
vident, ne apropiem de un mod nou de a 
înțelege viața și, implicit, de valorificarea i 
unor principii noi de dirijare, de contro
lare a sistemelor biologice. -

E. G. I



m început ancheta noastră privind o altă

A
lătură a comerțului de artă — artizanatul și obiec
tele de artă populară — de la magazinul spe
cializat din Bd. Magheru nr. 9. Ce se poate cum
păra aici ? Orice, ca-ntr-un bazar oriental, de care 
se deosebește numai prin faptul că nu se practică 

Miimbul în natură. Și ca-ntr-un veritabil bazar întîlnești 
. „Siecte utile și foarte multe inutile, obiecte de bun gust și infi
nit mai multe de un gust îndoielnic. Dar la urma urmelor poats 
că farmecul unui asemenea comerț stă în primul rînd în plă
cerea de a descoperi cu prețul unei insistențe obositoare obiec
tul dorit, de a te amuza în fața confuziei în gust, de a remarca 
— e drept eu o satisfacție rău ascunsă — ce limite poate

• „FRUMOSUL" LA EL ACASĂ SAU NOUA VOCAȚIE 
A MINISTERULUI COMERȚULUI INTERIOR.

• SĂ NE HOTARÎM : MAGAZIN ORI MUZEU ?
• CERAMICĂ DE... STAVROPOLEOS.
• ...Șl CONSECINȚA El LOGICA: SA FIE MUTAT 

HOREZU LA BUCUREȘTI.
• DESPRE FINALURI— SI DESPRE PLĂCEREA DE A 

MONOLOGA.

atinge vulgaritatea In artă.

în magazinul citat aproape 
toate gusturile sînt satisfăcute. 
„Frumosul*  e doar la el acasă. 
De aici se pot procura covoa
re, scrumiere, flori de plastic, 
candele, papuci de casă, oglinzi, 
poșete, luminări etc. etc. Unui 
spirit tenebros, amator de gro
tesc, li recomandăm niște ghtoa- 
Se și alte oîteva instrumente 

e tortură pentru sume variind 
pentru flecare exponat intre 100 
și 200 de lei. Ori măști. Ori 
niște balauri. Ori o veioză dră
guță reprezentând o peșteră din 
care zboară, dasfășurindu-șl 
satanic aripile, un liîiac. Ori 
niște contorsionate rădăoini de 
copac care nici nu se silesc să 
tie altceva decît oe sînt, deci, 
„neprelucrate*  (ambele piese se 
pot vinde șl separat la prețurile 
de 680 șl 460 lei). Unei per
soane îndrăgostite de Istorie 
îi recomandăm o aplică repre- 
eeottnd pe regina Nefertit! sau 
șarpele descoperit cu ani In 
urmă la Constanța, ori o fotoge
nică luptă cu un zimbru reali
zată în metal ciocănit (chipuri
le „Descălecatul Moldovei"). 
Pentru gusturi rustice există 
aici mici butoiașe de țuică, fuse, 
ori pirostrii cu căldări puse pe 
foc, pe care de obicei scrie 
România, probabil în intenția de 
«'•oferi turiștilor străini avizi de 

' jtoresc, o mostră, de „specific 
National" rei cu gusturi domes
tic își pc.t procura tocătoare 
de vinete frumos ornate ori 
piulițe de lemn pentru strivitul 
usturoiului. Evident nu pentru 
usturoi, ci... așa, de ornament, 
pentru a le regiza cu _ gust pe 
o etajeră sau pe o bibliotecă. E 
interesant de remarcat că ele 
sînt de fapt obiecte strict utili
tare, cumpărate la prețuri de
rizorii de la magazinele de me
naj pentru ca, apoi, o simplă 
dar magică scrijelare exterioară 
să le transporte pe tărîmul ar
tei, evident la prețul de 100 
de lei bucata. Nu putem trece 
nici peste lampa de gaz de ce
le mai diferite dimensiuni care 
ne urmărește ca o blestemată 
emblemă. Pentru alte preferin
țe, sau pentru nici o altă prefe
rință dar — totuși ! — pentru 
cei „cu dragoste de frumos" am 
cita plăcile de lemn pe care sînt 
desenate geamii turcești, căței 
cu funde la gît ori cîte un pirat 
cu turban, cu pipă, cu cercel în 
ureche și, bineînțeles, fără un 
ochi.

Firesc, am întrebat o vânză
toare cine realizează aceste „lu
crări de artă".

— Cum cine ? Artiștii!
— Care artiști 7 Membri ai 

Uniunii artiștilor plastici, ai 
Fondului plastic ?

— Și din aceștia, dar mai pu
țini....

— Poate membri al coopera
tivelor profilate pe artizanat?

— Ar vrea UCEGOM-ul să 
realizeze asemenea lucrări...

— Bine, bine, dar cine sînt ar
tiștii în definitiv ?

— Artiști amatori.
— Care amatori ?
— Amatori domnilor, amatori 

au înțelegeți, amatori ! ne-a 
'răspuns agasată vînzătoarea.

— Cine îi primește aci, cine le 
selecționează lucrările ? insis
tăm totuși.

— Un juriu.
— Cine formează juriul ? • •••••••••

" , Anchetă realizată de VICTOR PARHON

ECHILIBRU 
SAU CONTINUITATE?

Valentin Silvestru — Atunci 
cînd trecem la practica teatrală 
propriu-zisă nu mai există re
pertoriu — noțiune de ordin 
strict teoretic și cultural — ci 
repertorii, adică unități de mă
sură ale orientării fizionomiei 
distincte a fiecărei instituții de 
artă scenică în parte. Ca atare, 
ponderea repertoriului clasic — 
căci există o pondere necesară, 
o nevoie de echilibru pe care 
literatura clasică o satisface și 
trebuie s-o satisfacă — este de
terminată de preocupările indi
viduale ale fiecărei echipe ar
tistice, atunci cînd e vorba de o 
echipă și nu de o alcătuire în
tâmplătoare, de oameni cu in
terese divergente Este vorba în 
fond, de asigurarea unui echili
bru de structuri dramatice, de 
tipologii, de facturi artistice și 
poate că nu termenul de echi
libru este exact, ci acela de spi
rit de continuitate, fără de care 
n-am putea înțelege coordona
tele esențiale ale dezvoltării 
noastre spirituale în toate do
meniile.

Valeriu Moisescu. — „Echili
brul*  între repertoriul clasic șl 
cel modern este încă o preju
decată. Un repertoriu repre
zintă programul artistic și ideo
logic al unui teatru, în timp ce 
echilibrul este un criteriu for
mal, pentru că repertoriul se 
greează exclusiv pe criteriul

— Niște tovarăși.
— Care tovarăși ?
— Nu știu.
— Poate știți măcar cine con

duce juriul, cine e președinte
le juriului ?

— Asta da, tovarășul respon
sabil al magazinului universal 
„Eva", magazin de eare apar
ținem de fapt.

Am mulțumit frumos pentru 
explicații și ne-am dus la maga
zinul „Eva". Responsabilul lip
sea'. 11 înlocuia un vînzător da 
la raionul încălțăminte. Ni s-a 
oonflrmat într-adevăr că preșe
dintele juriului e tovarășul res
ponsabil care selecționează și 
fixează prețul lucrărilor sin
gur, deoarece juriul nu se mai 
oompune decît dintr-o singură 
persoană, o funcționară a maga
zinului oare are drept sarcină 
primirea obiectelor...

— De la oricine ? am tntre- 
bat-o.

— Da.
— Dacă eu și oodegul meu am 

descoperit că avem talent, că 
în școala primară am fost 
„buni" la lucrul manual ori la 
desen și, în sfîrșit, dacă am con
fecționat ceva, pisici din pluș, 
să presupunem, ni le-ați primi 
spre vînzare ?

— Da. Cu o condiție însă. Vi 
se percepe un impozit de 28 
la sută din valoarea obiectului.

— Asta e tot ?
— Nu. Dacă ați fi membri ai 

unei uniuni de creație ori ai 
Fondului plastic vi s-ar percepe 
o taxă de 30 Ia sută.

Am mai aflat că acest maga
zin, magazin de vînzare prin 
consignație, este patronat de 
întreprinderea I.C.S. Romarta, 
care patronează încă alte două 
magazine situate în centru] o- 
rașului, unde nu există mari di- 

unei platforme ideologice și es
tetice. Nu un spectacol care 
spune ceva și șapte care nu 
spun nimic, ci exprimarea unui 
punct de vedere. Și sînt con
vins că se poate exprima un 
punct de vedere mai ales pe un 
repertoriu clasic.

PREJUDECATA 
„ACCESIBILITĂȚII"

Alexandru Paleologu — Soco
tesc că nu ne putem pasiona de
cît de ceea ce angajează con
știința, și sînt convins că reper
toriul clasic poate s-o facă, dacă 
este înțeles în esență. Dar nu 
trebuie să ne speriem prea mult 
de așa-zisa inaccesibilitate a 
unor texte clasice : pînă la urmă 
tot ce este autentic și apelează 
la conștiința omului devine ac
cesibil. Problema nu este a ac
cesibilității repertoriului clasic 
în sine, ci a regizorilor care să 
fie în stare să descopere esența 
permanentă — virtualmente 
existentă în fiecare text clasic 
— și s-o facă sensibilă. Cea mai 
mare îndrăzneală, cel mai șo
cant paradox sînt fecunde șl 
ajung pină la urmă chiar eta
loane, dacă sînt rodul unei gîn- 
diri responsabile și esențiale. 
(Ar fi suficient în acest sens 
exemplul spectacolelor „Troilus 
și Cresida" de Shakespeare In 
regia lui David Esrig sau „Ll- 
vada cu vișini*  de Cehov, îtv 
regia lui Lucian Pintllle).

Dacă socotesc că este necesar 
să existe interpretări canonice

ferențe atît în repertoriul cît șl 
în calitatea „obiectelor de artă", 
după cum am putea constata. 
Și acum o situație pe care o 
știu mulți : I.C.S. Romarta este 
patronată de D.G.M.M., care la 
rîndul său este patronată de Mi
nisterul Comerțului Interior i 
concluzia acestor filiații cunos
cute este totuși surprinzătoare : 
Ministerul Comerțului Interior 
a ajuns nu numai să vîndă 
„arta", dar să o și patroneze.

*
In magazinele Fondului plas

tic se primesc numai obiecte 
realizate de către cei care-și 
justifică calitatea de artiști (cel 
puțin prin statutul lor de mem
bri ai Uniunii sau ai Fondului), 
obiecte care țin evident ceva 

ale marilor clasici — printr-0 
accepție de prestigiu muzeal, 
cum ar fi Comedia franceză — 
cred, în același timp, că cea mai 
mare primejdie este superstiția 
intangibilității acestei accepții 
canonice. Sînt convins că nu se 
poate face orice din orice și că 
este ilegitim ca sub pretext de 
experiment să mergi Ia inter
pretări arbitrare și originalități 
elaborate — originalitatea nu se 
caută, se găsește.
EXISTA O SCOALĂ DE ACTO

RIE PENTRU REPERTORIUL 
CLASIC ?

Alexandru Paleologu — Toc
mai pentru că nu există o ase
menea școală m-aș opune re
prezentării tragicilor greci : nu 
i-am putea juca responsabil și 
autentic, deoarece nu avem la 
ora actuală actori formați in 
disciplina unui asemenea teatru 
și nu se cunoaște nici măcar 
alfabetul tragediei grecești. Este 
nevoie de o știință a impostorii 
vocii, de o dicțiune perfectă, 
de o cunoaștere și de o exerci
tare a mijloacelor fizice — voce, 
corp, mișcare — pe care noi, în 
mod paradoxal, le învățăm 
de-abia acum, din experimen
tele cele mai moderne, de la 
Artaud sau Grotowski. Chiar în 
momentul de față, sub numele 
de teatru total se scoate din 
totalitate tocmai cuvîntul: 
„descoperim" expresia fizică, 
dar uităm importanța cuvîntu
lui. 

mai sus ștacheta bunului gust, 
deși n-am putea afirma că toa
te exemplarele expuse te cu
ceresc și te îndeamnă să le 
cumperi. Oricum, atmosfera este 
ceva mai elevată. Chiar ușor 
snobă. Aci poți cumpăra o sim
plă ceașcă de cafea din lut ars 
pentru suma de 50 de lei cu 
aerul că ți se oferă de fapt 
drept chilipir vreun porțelan 
chinezesc rar, vechi de cinci 
secole cel puțin, sau poți cum
păra o greoaie, o inestetică 
oglindă cu miner de ceramică 
sau de metal pentru sume va
riind între 200 și 300 de lei, 
oglindă pe care, judecind după 
preț, ar trebui să o ocrotești 
cu o grijă nespusă de parcă 
ar fi cel puțin venețiană. Aci 
totul e unicat. Totul e „artis
tic". Ce, parcă un cumpărător 
caută un serviciu din sticlă,

N-am să fiu niciodată alături 
de acei care, în numele respec
tului clasicilor și al cuvîntului, 
repudiază creația regizorală și 
expresia corporală, care repu
diază limbajul teatral complet, 
total, dar niciodată nu voi ac
cepta ca teatru bun acela în 
care nu se înțelege textul și în 
care literatura, poezia drama
tică, ajung să fie ultragiate. Ad
mit că se poate face pe un text 
ilustru un spectacol care l-a 
luat ca pretext, insă atunci tre
buie prezentat ca atare „după 
pretext clasic", pe cînd ultra
gierea textului pe parcursul 
unui spectacol c'asie înseamnă, 
în ultimă instanță, a milita pen
tru incultură.

— Ce propuneți ?
— Este absolut necesar să se 

restructureze in tot adevărul lui 
și cu tot prestigiul lui vechiul 
concept de declamație. Terme
nul nu mai are azi decît un 
sens peiorativ, care trebuie di
sociat de sensul lui originar. So
cotesc că odată cu exercitarea 
mijloacelor fizice de expresie 
este indispensabilă o exercitare 
și o impostare rațională, științi
fică vocii Trebuie ca actorul 
să ajungă să poată dispune fără 
limite de vocea lui și de rosti
rea cuvîntului.

O NOUĂ PERSPECTIVA 
DE REPERTORIU

Marietta Sadova — Pentru ca 
un repertoriu să aibă un rol 
educativ nu e suficientă o sin
gură tragedie t în fiecare sta
giune trebuie jucat un clasic, 
un mare romantic, un Shakes
peare. Sîntem responsabili de 
spectatorii care îi formăm. Dacă 
fiecare epocă are teatrul pe 
care și-l merită, fiecare teatru 
are spectatorii pe care și-i for
mează.

Nu există o problemă reală a 
didacticismului repertoriului 
clasic. Numai teatrul prost face 
didacticism. Tot așa nu există 
nici o adevărată problemă a 
inaccesibilității sau a neaccep- 
tării repertoriului clasic de că
tre public. Cînd nu ajungem la 
înțelegerea și acceptarea publi
cului cu teatrul clasic pe care-1 
facem fnseamnă că nu l-am fă
cut bine.

REPERTORIUL CLASIC 
$1 TINERETUL

Ion Manițiu — Mi se pare că 
una dintre problemele care con

pentru lichior sau pentru apă, 
ca să le folosească ? De vreme 
ce sînt pur și simplu căutate 
formele cele mai incomode, 
cele mai ilogice, cele mai în
zorzonate e clar că sînt special 
destinate unor muzee de familie 
sau unor eventuale donații 
(post-mortem) către muzeul de 
artă.

Din cauza aceasta totul costă 
și foarte mult. Se percep „taxe 
de supralux*.  Arta „costă". 
Cine nu vrea artă poate să-și 
bea foarte bine cafeaua și în 
cești de doi lei bucata. Fon
dul plastic justifică aceste 
sume prin cererea artiștilor, 
justificată la rîndul ei de seria 
mică a lucrărilor, care este și 

tinuă să fie înțelese greșit este 
aceea a repertoriului pentru ti
neret. Oare nu aici ar trebui sâ 
introducem masiv piesele cla
sice, piesele pentru cultura ti
neretului ? In loc să atragem ti
neretul la teatru, oferindu-i po
sibilitatea frecventării celor mai 
solide valori literare ale reper
toriului universal și împărtăși
rea din patrimoniul lui spiri
tual, ii . oferim uneori insigni
fiante piesuțe „pentru tineret", 
care sfîrșesc chiar prin a-1 în
depărta de teatru.

în marile centre de cultură, 
cu un numeros tineret univer
sitar și liceal, ar trebui să 
existe o preocupare constantă a 
teatrelor pentru cicluri de ini
țiere în cultura teatrală, prin 
conferințele de duminică dimi
neața, a căror strălucită ținută 
intelectuală a ilustrat-o cîndva 
Ion Marin Sadoveanu S-ar pu
tea găsi, evident, forme și mo
dalități noi, atractive, diferite 
de la un teatru la altul, adec
vate mediei de vîrstă a publicu
lui și etapei pe care o parcurge 
în procesul de învățămînt me
diu sau universitar în orice caz 
e cu totul regretabil că gene
rații întregi de studenți termină 
cei cinci ani ai Universității 
fără să fi văzut un Hamlet, un 
Don Carlos, un Cyrano.

Marietta Sadova — N-ar tre
bui exclusă nici modalitatea re
citalului din dramaturgia cla
sică, în care actorii par să aibă

Mai mult decît diversitatea opiniilor — privind ponderea, 
funcțiile sau delimitarea repertoriului clasic — ancheta noas
tră credem că evidențiază o concludentă convergență a aces
tor opinii asupra numeroaselor carențe pe care le prezintă re
prezentarea repertoriului clasic în etapa actuală a mișcării 
noastre teatrale. Faptul că succesele internaționale ale teatru
lui românesc au avut ca punct de plecare, în majoritatea lor, 
texte clasice nu constituie decît o pledoarie în plus pentru 
trecerea la o nouă etapă în reprezentarea repertoriului clasic, 
aceea a prospecțiunilor de aaîncire și cuprindere amplă, a 
structurilor repertoriale de perspectivă și continuitate, urmă
rind eficiența politicii lor culturale.

Deschiderea unei dezbateri asupra prezenței repertoriului 
clasic tn noua stagiune și în cele ce-i vor urma, credem că 
poate oferi creatorilor artei scenice românești nu numai o 
reală bază de discuție și un subiect de meditație asupra ca
ratului social al responsabilității lor profesionale, ci și o in
vitație colegială, de lucru, la elaborarea unor structuri re
pertoriale de perspectivă, fncepînd cu tnsăși reconsiderarea 
actualelor proiecte repertoriale, ceea ce ar face sesizantă, încă 
In această stagiune, eficiența concluziilor ce se impun.

nu este pînă la urmă o justi
ficare. Un artist nu creează o 
scrumieră cu pretenția de a 
se exprima, de a crea acele 
unicate, acele opere care să-1 
„reprezinte", ci cu intenția — 
credem noi — de a crea pur 
și simplu un obiect util, plăcut,
de bun gust. Fondul plastic ar 
trebui să substituie „ororilor 
mortificate", cum le numea ci
neva, create pentru nu știm 
ce fel de interioare, pentru nu 
știm ce fel de arhitectură, 
obiectul de serie mică și mij
locie din care să desprindem, 
o dată pentru totdeauna că bu
nul gust rezidă în funcționali
tate, în simplitate, în logica 
formelor, obiect de o mare 
accesibilitate ca preț. Dar pen
tru .asta ar trebui să se schim
be o întreagă concepție (și nu 
numai niște simple condiții 
tehnice, cum crede conducerea 
acestei instituții) despre frumo
sul cotidian conceput astăzi ea 
o podoabă greoaie, ca o su
perbă inutilitate. Spunem, „ar 
trebui", căci acolo unde s-a 
statutat „oroarea", gustul îndo
ielnic, destul de greu se poate 
reclădi altceva, și încă repede.

★
Există în București vreo șapte 

săli spațioase situate In centru 
(pe bulevardul Magheru, pe 
Calea Victoriei, în strada 
Lipscani etc) săli patronate de 
UCECOM, unde alături de ar
tizanat se poate achiziționa și 
artă populară adică acele obi
ecte de lemn încrustat sau țe
sături care, pe măsură ce de
vin „mai românești*,  își pierd 
?iartă orice individualitate er
istică, implicit ealltatea, cari- 

caturizînd jenant niște proto
tipuri prestigioase.

Tot din aceste magazine se 
poate procura ceramică de 
Vama, Marginea, Rădăuți, Ho
rezu etc., etc., fabricată — așa 
cum am aflat din etichetele 
aplicate pe flecare piesă în 
parte — în strada Stavropo- 
leos nr. 15. Un centru puternic, 
productiv de ceramică în plin 
oraș — iată ceva interesant, 
fie și ca idee. Odată ajunși 
aici am fost dezamăgiți însă. 
Aci nu erau decît birourile... 
centrului de ceramică. Centrul 
propriu-zis se afla undeva pe 
strada Popa Savu (de fapt, o 
unitate a cooperativei _,Arta 
aplicată"). Am descoperit aci o 
serie de lucruri „interesante", 
în aceste ateliere se copiază 
orice fel de ceramică dar mai 
ales cea românească (evident, 
cu un coeficient de „interpre
tare" personală), ca și ceramică 
modernă inspirată de formele 
celei populare. Cine sînt cera- 
miștii ? Olari din satul Piso, 
acum angajați ai cooperativei, 
care fac zilnic naveta între Ca
pitală și satul lor de baștină. 
Cineva își va fi pus inteligen
ta întrebare : de ce să-i lăsăm 
să-și facă olăria tradițională în 
satul lor (unde au de altfel un 
pămînt special) și să nu-i adu- 

mai mult curaj și prin care pu
tem sonda, de fapt, receptivita
tea publicului, dispunînd apoi 
de un indiciu în plus la alcătui
rea repertoriului. Marile perso
nalități actoricești trebuie să 
joace marile roluri ale reperto
riului clasic, care să le exprime 
și prin care să se poată ex
prima.

Iar ucenicia în teatru în
seamnă frecventarea reperto
riului clasic cu modestie pro
fesională. Nu pot fi toți regi
zorii geniali încă de la ieșirea 
de pe băncile școlii.

Alexandru Paleologu — Am 
impresia că tînăra generație 
nefiind afectată de prestigiile 
clișeului, de prestigiile acade
mice, de „culturalitate", are și 
poate să aibă cu clasicii un ra
port mult mai viu, mai în 
esență, decît generațiile mai 
virstnice care, oricît de eman
cipate. sînt totuși apăsate de 
aceste prestigii culturale. Poate 
că nevăzînd jucat suficient re
pertoriul clasic, în acele modele 
de autoritate din interpretările 
posibile, generațiile mai tinere 
au o lipsă de reprezentare a 
formelor, o lipsă de cultură a 
spectacolului, dar, cum pe de 
altă parte sînt mai puțin afec
tate de clișee, ele dispun virtual 
de posibilitatea abordării inge
nue, apte să dezvolte cele mai 
neașteptate, dar legitime inter
pretări. 

cern la București ca să ne facă 
produse de serie mare, obiecte 
de artă, normate și retribuite 
cu ora ? Seria mare și renta
bilitatea impunînd diviziunea 
muncii s-a ajuns ca nici un olar 
să nu mai știe acum să facă o 
strachină de la început pină la 
sfîrșit; s-au specializat, unii 
frămîntă lutul, alții modelează, 
alții, desenează, după cum o 
altă parte se ocupă numai de 
arderea ceramicii. Și urmarea 
este că acești autentici creatori 
populari au devenit niște sala- 
riați oarecare, la rînd cu cei 
care produc nasturi, catarame 
sau butoni pentru cămăși. Am 
putea atunci să întrebăm con
ducerea UCECOM-ului de ce se 
oprește aci, de ce nu merge 
pînă la capăt, de ce nu intro
duce naveta și pentru olarii 
de la Horezu sau Vama sau 
Bihor sau — și mai lesnicios 
— de ce nu mută aceste cen
tre la București aci unde se 
string toate „mințile luminate" 
și „mîinile îndemînatice",' aci 
de unde se răspîndesc apoi toate 
ideile fructuoase ? De ce, dacă 
am pornit-o pe această pantă, 
să nu mutăm opera lui Brân- 
cuși de la Tîrgu Jiu la Bucu
rești (se pare că un timp a 
dospit șl o asemenea idee) sau 
chiar Voronețul sau Sucevița? 
în orice caz nu ni se par mai 
absurde aceste alternative de
cît aceea de a muta un întreg 
centru de ceramică tn inima 
Capitalei.

La întrebarea noastră privind 
rațiunea existenței acestui cen
tru în oiuda faptului că ajun
ge pînă la noi șl ceramică au
tentică. de calitate (desfăcută 
prin contractări individuale cu 
creatorii populari de către 
Fondul plastic prin unitățile 
sale de desfacere) ni s-a răs
puns că n-au ce face, acesta a 
fost primul centru de cera
mică creat de cooperație, că 
abia după aceea a venit și 
ldeea înființării unor coopera
tive de olărie în diverse cen
tre tradiționale din țară. Acum 
ce să facă, să-l desființeze pe 
cel din București ? E destul de 
productiv. Și ar mai fi un ar
gument. Unul „subtil", de or
din artistic. Ceramica de 
...Stavropoleos e mai frumoasă, 
mai lucioasă, mai corect lu
crată (citește mecanic), cu 
smalțuri de mai bună calitate 
și în consecință am fost asigu
rați că e preferată atît pe pia
ța internă, cît și la export. în 
fața unei nedumeriri, a unei 
nemulțumiri evidente în atitu
dinea noastră interlocutorii de 
aici au ținut să ne liniștească. 
Se vor mai înființa centre de 
ceramică în București. Cu o 
voce mai joasă, sigură, care nu 

ȘTIINȚA ORGANIZĂRII
(Urmare din pag. 1)

sitațe, studenți tn litere care tratează cu suveran dispreț cele 
mai elementare norme de compoziție, de stil și ortografie, pre- 
tmpnd a se ocupa de „probleme majore, elevate" etc. E ușor 
de bănuit ca aceștia sînt tocmai semidocții, cei care nu știu 
normele compoziției, stilului și ortografiei și dintre eare se 
recrutează 'mPoștorii. Un student în litere care n-a trăit chinul 
elaboram unei fraze, un student în biologie care n-a urmărit 
ore întregi o insecta minusculă, un plastician care n-a ames
tecat, cu indirjire, toate culorile ca să obțină nuanța pe care 
o dorește, reprezintă materia primă ideală pentru ratați Do
rința, legitima, de originalitate și personalitate se asimilează 
nu o data cu neconformismul facil, cu excentrismul, ceea ce e, 
aesiffUr. H11 uivonil r»; nuntii _ ___ ’alții nu in-

Există la unii tineri un anume teribilism care se manifestă 
în diverse moduri, de regulă prin „jemanfișism" și infatuare 
prin înclinația de a eticheta sentențios, prin lipsa de nuanță și 
finețe in judecarea valorilor culturii. De multe ori, între cei 
care reclamă mai mult lauda publică, convinși că o merită

------ --- jw. vw.vuvov, nu rarcuri, u uuiuume
de cruda intoleranța față de valorile consacrate, mai ales 
atunci cînd nu le sînt suficient cunoscute. Fără o documentație 
temeinică, ei prind din zbor anumite idei de-a gata, fără a

Nu este vorba, deci, de o asimilare, ci, mai totdeauna, de o 
mimare, de mutarea unei mode care, ca orice modă este 
efemeră. Desigur, fenomenul e, într-un fel, firesc, tinerii n-au

?"ginabtate și personalitate se asimilează 
desigur, uu juvenil, ci pueril. Căci, a nu fi ca 
seamnă a fi tu însuți.r ' ■*  ■ ■; ___ v
p”: di^e'i’e JVod“ri>_ dȘ. regulă prin „jemanfișism" 
finețe în judecarea valorilor culturii. De multe

sînt oameni tineri și tot ei dovedesc, nu rareori, o atitudine 
de cruda intoleranță față de valorile consacrate, mai ales 
atunci cînd nu le sînt suficient cunoscute. Fără o documentație 
temeinică, ei prind din zbor anumite idei de-a gata, fără a 

stăpini argumentația și rațiunea ce se ascunde în spatele lor. 
Nu este vorba, deci, de o asimilare, ci, mai totdeauna, de o 
mimare, de imitarea unei mode care, ca orice modă este 
efemeră. Desigur, fenomenul e, într-un fel, firesc, tinerii n-au 
ajuns încă să știe atît de multe ca să-și dea seama cît de pu
țin știu, conștiința limitelor proprii e un produs al cunoaș
terii mature. A-ți cunoaște propria ignoranță, iată partea cea 
mai bună a cunoașterii. Cei care l-am avut profesor pe Tudor 
Vianu ne aducem aminte că fiecare prelegere și fiecare semi
nar al său constituiau strălucite lecții de disciplină intelectuală 
și de modestie. Pentru Vianu, ca și pentru toți marii pro
fesori și învățați, adevărata cultură trebuia să realizeze în 
primul rînd un mod de a gîndi, o disciplină intelectuală. Căci, 
la urma urmei, folosind un paradox cu tîlc, cultura înseamnă 
ceea ce rămîne după ce ai uitat tot ce ai învățat. O memorie 
fidelă șl numai atît este dușmană culturii pentru că împiedică 
acel attitude du moi, fundamental în progresul gîndirii. în 
mulțimea și labirintul cunoștințelor avem nevoie de un' fir 
al Ariadnei și apoi de putința reconstituirii sistematice sau, 
cum spunea, așa de inspirat, prozatorul Al. Ivasiuc în cadrul 
rubricii de față, din haos imens, capacitatea de informație 
trebuie transformată In cosmos.

admitea replică am fost infor
mați că în urma unor „indica
ții" Fabrica de cărămidă „7 No
iembrie" de pe Colentina va 
începe în curînd să producă și 
ceramică artistică.

Finalul acesta îl scriem pen
tru cititori... și pentru plăcerea 
noastră, pentru că n-avem nai
vitatea să credem că Fondul 
plastic sau UCECOM-ul sau 
„Metalo-globus", „Metalo-cas- 
nica" sau „Industria lemnului*  
sau toate industriile locale ro
mânești (vai cum am nedreptă
țit la început Ministerul Comer
țului Interior !) vor renunța așa 
ușor la producerea și desfacerea 
atît de mănoasă a acestor „pro
duse artistice", ce nu se deose
besc cu mult de cele din „expo
ziția" c,u tragere Ia sorți din 
Tîrgul Moșilor făcute — cum ie 
recomanda „creatorul*  lor — 
„din mintea mea, cu mîna mea 
proprie".

Nu avem fixații. Să se ocupe 
oricine de artă — și TAROM-ul 
și COLOROM-ul și RECOM-ul, 
și UCECOM-ul — numai să o 
facă cu înțelegere și competență. 
UCECOM-ul. de pildă, orga
nizează din timp in timp 
reușite conferințe de presă în
soțite de expoziții interne cu 
aerul că el a descoperit și că 
este, de fapt, unicul păstrător 
„uns*  al tezaurului artei noastre 
populare, ori expoziții festive, 
dar mai ales reorganizează și 
vinde. $1 fac multe călătorii de 
documentare.

Cum reorganizează ? Iată cî- 
teva exemple. în centre de tra
diție din Moldova se cos covoa
re oltenești. La Săliște, lîngă Si
biu, oamenii nu mai știu să coa
să si să țeasă modelele tradiți
onale, ci execută alături de co
voare oltenești și comenzi cu su
biecte exotice pentru străinăta
te (cu niște palmieri, cu niște 
tigri din cîte am putut să des- 
Îrindem noi în acea fază de e- 
aborare).
După cum obiceiul înfloririi 

chimirelor mai dăinuie doar în 
decorarea curelelor de ceas sau 
curelelor de pantaloni. La Mar
ginea, unul dintre cele mai con
servatoare centre de ceramică, 
(cu un registru redus de forme, 
păstrate secole în șir nealterate) 
se produc astăzi scrumiere, sfe
șnice, păhărele de lichior, puș
culițe, piese „copiate" de obicei 
din cărți, intr-un registru foar
te bogat de circa 200 de forme 
— cum ne-a informat președin
tele cooperativei — registru ca
re va deveni — vai ! — cu tim
pul. și mai bogat.

Și toate . acestea în detrimen
tul creatorilor populari individu
ali nu numai de la Marginea, 
creatori pe care cooperația îi a- 
duce fie în situația de a ac
cepta, fie în situația de a re
nunța treptat Ia meșteșugul lor.

.Tot UCECOM-ul, care a „re- 
vitalizat" cît și cum s-a pri
ceput meșteșugurile populare, a 
trecut și la import de meșteșu
guri, trimițînd specialiști în Chi
na de unde ne-a adus, într-o va
riantă cu totul personală, acel 
artizffnat de j.enilie (artizanat 
confecționat din fibre de vîscoză, 
care închipuie de obicei subiec
te exotice, păsări rare, tigri, 
maimuțe cățărîndu-se în palmi
eri, artizanat care poate fi în- 
tîlnit în orice tutungerie din ța
ră). Vorba e să ai bani de chel
tuit, că ideile vin gîrlă

N-aș putea, totuși, afirma că 
la UCECOM nu există și simț 
autocritic. Am auzit în diverse 
conferințe de presă și smerita 
replică „s-au făcut și greșeli 
tovarăși, dar acum..." — replici 
în care nu credem atît.a vreme 
cît „marfa artistică" de care 
vorbeam n-a evoluat ci inva
dează parcă mai îngrijorător, cu 
mai mare și nestingherită fre
nezie, piața. La ce bun s-au 
cooptat artiști de prestigiu în 
consiliul artistic al UCECOM-u
lui dacă nu drept paravan, 
drept soluție liniștitoare pentru 
continuarea acestui comerț cu 
obiecte dubioase, pentru co
merțul cu această ceramică de 
Stavropoleos, pentru comerțul 
cu acele tragice măști de pri
veghi din ținuturile Vrancei, de
venite acum drăguțe brelocuri 
pentru acel comerț care mîine 
ne va servi cu fantezia pe care 
i-o cunoaștem stilouri sub for
ma „Coloanei infinite" a lui 
Brâncuși. Comerț pe care acești 
artiști nu putem crede că l-a» 
putea accepta vreodată.

C. R. CONSTANTINESCU
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ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ

..........'

de CAROL ROMAN

ANASTASIOS ORLANDOS
Savantul grec de 

renume internatio
nal, academician, se
cretar general al re
numitei Societăți de 
Arheologie din Ate
na, s-a născut la 23 
decembrie 1887 la 
Atena. In anul 1908 
a căpătat diploma 
de inginer din par
tea Politehnicii na
ționale, iar în anul 
1915, titlul de doc
tor' In filologie la 
Universitatea din A- 
tena. Timp de 4 ani 
a urmat cursurile de 
arhitectură antică 
grecească ținute de 
marele cercetător 
WillTeim Dorpfeld.

încă din primii ani 
de activitate a par
ticipat la unele din
tre cele mai însem
nate expediții gre
cești și străine ce au 
făcut cercetări ar
heologice în Grecia. 
Astfel a colaborat la 
săpăturile arheolo
gice din Keranos cu 
Alfred Brttckner, și, 
mai tîrziu, la săpă
turile din antica Ilia- 
da făcute de Institu
tul arheologic aus

triac. Utilitatea omu
lui de știință grec în 
cadrul acestor expe
diții a fost subliniată 
în numeroase rînduri

de către eminenți 
arheologi.

Numele acad. Or
landos devine deo
sebit de cunoscut în

urma însemnatului 
său aport adus în ca
litate de arhitect res
taurator al monu
mentelor antice de 
pe Acropole. In 
urma calităților ști
ințifice dovedite, cit 
și a spiritului de or
ganizare științifică 
de care a dat dova
dă, savantul a fost 
numit directorul res
taurațiilor monumen
telor antice din în
treaga Grecie.

O preocupare con
secventă a academi
cianului Orlandos a 
constituit-o activita
tea la catedrele uni
versitare ale diferi
telor discipline din 
cadrul Politehnicii și 
Universității atenie
ne. Un număr de ani 
a fost rector al Po
litehnicii și decan al 
Facultății de Filozo
fie. In anul 1926 a 
fost ales membru al 
Academiei grecești. 
Savantul este mem
bru al unor renumite 
academii din Viena, 
Paris, New York, 
Bruxelles, Palermo.

Publicăm alăturat 
răspunsul la ancheta 
noastră internațio
nală pe care ni l-a 
oferit cu amabili
tate.

N. GRIGORE, Roman: 
Sînt realmente fericit că 
situația dumneavoastră cu 
Lăcrămioara s-a limpezii 
și că totul merge bine. Din 
clipa asta încep și eu să 
cred că rubrica noastră, e 
intr-adevăr, in stare de mi
nuni. Felicitări l

T. A., Suceava : Inten
țiile dumneavoastră morbi
de sînt nejustificate. A da 
naștere unui copil, indife
rent de împrejurări, nu mi 
se pare a fi in nici un caz 
o rușine. Gura lumii va o- 
bosi repede. Dar între timp 
probabil că situația se va 
rezolva. Depinde in mare 
măsură de dumneavoastră.

RAMONA, Vaslui : Îmi 
mărturisiți că v-ar place e- 
norm să deveniți lucrător 
în organele noastre de Se
curitate, deoarece visați de 
mult la o profesie palpi
tantă și aventuroasă. Mă 
întrebați dacă fetele pot 
îndeplini astfel de munci. 
Nu știu. Probabil că da 
Pentru informații, adresa- 
ți-vă organelor locale res
pective.

PAUL LEONTE și 
NECȘULESCU MIHAI, 
Arad : „Ne adresăm rubri
cii „De la om la om" în
tr-o chestiune care ne in
teresează și care, din inves
tigațiile noastre, reiese a 
fi de o importanță covîrși- 
toare pentru o anumită ca
tegorie de cetățeni și în 
special pentru tineret. Ne 
referim cu prioritate la a-

cea categorie de oameni 
care au profunde comple
xe psihice de inferioritate 
datorită fie înălțimii lor 
reduse, fie constituției fizi
ce slabe sau uneori numai 
din lipsa armoniei fizicului 
lor. Bine intenționați și din 
spirit de reciprocitate, noi, 
semnatarii acestor rinduri, 
venim în întîmpinarea do
rinței dumneavoastră expri
mată în numărul 6 341 al 
„Scînteii tineretului" de a 
avea nu numai rețeta și 
manualul respectiv de cul
turism, ci chiar și de apa
ratul care duce la rezultate 
nesperate, miraculoase. 
Este vorba de aparatul 
„Super-Perfecto" și metoda 
„Super-Systems", elabora
tă de Institutul Internațio
nal „American W. B. S.“ 
care, pe lingă faptul că pot 
lungi omul cu 10—15 cen
timetri, îi pot și modela, 
după dorință, forma corpu
lui, puțind corecta chiar 
defecte ortopedice, consi
derate pînă acum ireversi
bile. Am corespondat cu 
institutul amintit, nereu
șind insă să obținem apa
ratul șl metoda, deoarece 
trebuie achitată anticipat 
sau contraramburs contra
valoarea lor: 272 franci
francezi. In scopul binefa
cerii multor cetățeni, vă 
rugăm pe dumneavoastră 
să uzați de toate posibili
tățile ce le aveți pentru a 
obține o rezolvare favora
bilă problemei abordate. 
Primiți expresia sincerelor 
noastre considerațiuni".

POPA VIORICA, Ilfov: 
„Sînt născută în orașul Za
lău, în anul 1952, pe ziua 
de 7 mai. Acum sînt inter
nată intr-un institut de re
educare și mai am puțin 
pînă la îndeplinirea majo
ratului, după care voi păși 
pe noile trepte ale socie
tății. Dar eu nu știu nimic 
despre mama mea și acest 
lucru îl doresc foarte mult.

am auzit că mama mea a- 
devărată se numește Petrilă 
Maria și că a fost milițian- 
că la Alba Iulia. Aș dori 
foarte mult să aflu de e- 
xistența ei și să o văd mă
car o singură dată. Ajuta- 
ți-mă să-mi găsesc liniștea 
sufletului meu. Ei îi trans
mit aceste cuvinte : Mămi- 
co, nu uita că Viorica te 
așteaptă cu multă nerăb-

scrisoarea sa plină de pro
fundă înțelegere umană. 
De aceea v-aș ruga pe 
dumneavoastră să-mi co
municați dacă s-a înființat 
un muzeu memorial C. I. 
Parhon, deoarece aș vrea 
să depun acolo scrisoarea 
pe care o păstrez și care 
ilustrează o anumită latură 
a personalității marelui 
nostru savant.

rinzii din provincie, ca și 
cînd aceștia nu au aceleași 
drepturi cu cei din Capi
tală și din orașele mari, 
unde există o supraaglome
rare de personal și tehnică 
medicală.

In încheiere, aș sugera 
editarea unei reviste de e- 
ducație pentru toate vîrs- 
tele, care ar putea cuprin
de săptămînal rubricile

( CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ j

De la OM la OM
Ea m-a părăsit la virstă de 
6 luni, aruncindu-mă pe 
ciment, la ușa mamei mele 
adoptive, de la care nu am 
putut învăța nimic fru
mos. Din spusele vecinilor,

de ION BĂIEȘU
dare să te întorci la ea, o- 
ferindu-i dragostea părin
tească cu care ai ocolit-o 
atîția ani".

Ne abținem că oomentăm în vreun fel scrisoarea 
dumneavoastră foarte delicată sau să ne manifestăm 
compasiunea. Am expediat chiar astăzi o adresă or
ganelor de Miliție, rugîndu-le să vă ajute în regăsirea 
mamei.

V-am dat exemplul meu 
pentru a vedea ce înseam
nă înțelegerea și recunoș
tința în lelațiile de la om 
la om. Nu mai sînt nece
sare alte comentarii, nu 
mai este necesar să reve
nim la birocrația și nepă
sarea micilor organisme 
sanitare din Capitală, care 
nu vor să știe și de sufe-

„De la om la om", „Fap
tul divers", „Omul față în 
față cu el însuși", „Să dis
cutăm despre tinerețe, e- 
ducație, răspunderi", popu
larizarea unor prevederi 
ale Codului penal și alte 
materiale. Cred că eficien
ța educativ-socială ar fi 
mai mare decît în prezent, 
cînd asemenea materialo 
apar separat, dispersate în 
diferite ziare".

ȚARÂ, ISTORIE,

GENERAȚII...
de ANASTASIOS ORLANDOS

Subiectul propus spre discuție mi se pare 
a fi pe cît de dificil, pe atît de atractiv. 
Spun dificil deoarece numai cine n-a avut 
de-a face cu oamenii tineri într-o formă so
cial organizată nu-și poate forma o idee 
despre. multitudinea de probleme, frămîntări 
ori delicate căutări ce răvășesc această virstă 
miraculoasă. Cît privește latura atractivă a 
subiectului, n-ai decît să privești și să te ex- 
taziezi de freamătul unei aule pline cu stu- 
denți, capabili să se minuneze și să se en
tuziasmeze în fața unei demonstrații științi
fice, ori a vreunui argument deosebit în ca
drul unei demonstrații, pentru a înțelege că 
acești tineri au marele har al sensibilității, 
al capacității de a prelua și duce mai departe 
tot ce a fost creat mai valoros de umani
tate.

înainte de toate mi-1 imaginez pe omul 
tînăr ca pe un îndrăgostit de tot ceea ce se 
întîmplă în jurul său — ca preocupare ce-i 
antrenează inteligența și simțirea. Aș în
drăzni să cer tînărului multă patimă în ceea 
ce întreprinde. Dar o patimă nobilă, crea
toare, lucidă. Pentru că una este să vrei bi
nele și progresul celor din jur, și alta să te 
ambiționezi îndărătnic, uitînd ce vrei și ce 
urmări pot avea actele tale. îmi place să-i 
știu pe tineri aidoma unor albine harnice, 
manifestînd o dragoste sacră pentru lucru
rile pe care sînt investiți să le facă și că
rora să le dăruiască întreaga lor viață, în
treaga lor putere și spiritualitate.

Poate că nu aș fi îndrăznit să vă spun' 
cele de pînă acum, dacă semnatarul acestor 
rînduri nu ar fi fost în tinerețea lui un în
drăgostit de tot ceea ce a avut de între
prins, dacă nu ar fi fost învățat chiar din 
anii adolescenței să respecte munca și pe 
oamenii care o stimează la rîndul lor, înăl- 
țînd-o printr-un exemplu înaintat.

Biografia mea cuprinde momentul unic 
cînd mi-a revenit sarcina de a îndeplini 
munca de arhitect-restaurator șef din cadrul 
echipei conduse de eminentul om de știință, 
grec ce a fost N. Balanos, de pe Acropole. 
O întreagă perioadă din viață mi-am petre
cut-o, între anii 1910 și 1917, printre arheo
logi, arhitecți, restauratori, oameni, deși ti
neri, extrem de capabili și posedînd solide 
cunoștințe de istorie antică.

în toată această perioadă am simțit în 
Inimă fiorul unui îndrăgostit. Gîndul la 
opera pe care aveam s-o realizăm, faptul că 
tocmai nouă ne fusese încredințată misiu
nea de a aduce la lumina contemporaneită
ții minunatele vestigii ale civilizației antice 
grecești, ne copleșea. Numai că această stare 
se traducea prin zile și nopți de muncă, prin 
probe extrase de pe întregul teritoriu al ce
tății, prin încercarea unor piste care nu în- 
semneau decît speranță, deoarece de aci și 
pînă la întîlnirea cu obiectele antice dezgro
pate și apoi extragerea lor intactă era o cale 
lungă.

Această strădanie, uneori chinuitoare, de
seori cu minime șanse de reușită, simțeam 
că ne aduce valori în plus pe plan uman. 
Mă refer Ia faptul că deveniserăm mai sen
sibili la tot ceea ce făceam, obiectele cău
tate ne legaseră de ele dar și pe noi, oame
nii tineri, între noi. Pasiunea depusă în ac
tele noastre ne înlesnea cuprinderea afec
tivă a valorii umane pe care avea s-o re
prezinte, de pildă, Atena melancolică ori Aris- 
tion, însemne ale unei civilizații trecute dar 
perpetuate prin existența umană, prin sen
sibilitatea artistică.

Azi s-ar putea să apară neverosimilă can
titatea de muncă depusă de echipa noastră 
la restaurarea Cavalerului atenian în costum 
de arcaș ; însă apropierea totală de obiectul 
muncii noastre, aprofundarea migăloasă ba
zată pe sensibilitate, intuiție, cunoștințe — 
ne-a permis o recîștigare integrală a sculp
turii. Și, socotesc, dacă n-am fi fost înar
mați cu atributele de bază ale tinereții — 
dăruire degajată, capacitate de entuziasmare, 
starea de visare și înălțare umană în mo

mente cînd te îndrepți înspre realizarea 
unui scop — n-aș vrea să fiu sentențios și 
să zic că n-am fi ajuns la vreun rezultat 
satisfăcător, dar ar mai fi trebuit să treacă 
un număr de ani...

După cum aș dori să mă refer și la ma
rea dragoste de țară pe care am deosebit-o 
la tînăra generație contemporană. în întreaga 
lume națiunile doritoare de înflorire sînt 
avide să-și cunoască tot mai bine trecutul, 
înaintașii, tradițiile și obiceiurile. Și aceasta I 
nu din conservatorism, ci din dorința gene- I 
rațiilor tinere de a se mișca în cadrul isto- | 
riei țării lor, purtînd respectul cuvenit celor | 
ce le-au făurit edificiul național pe care ei I 
se vor strădui să-l înalțe, să-i înmulțească 
valorile și potențele. Pentru că există o le
gătură strînsă, intimă, între mersul spre vii
tor și tradiție. Și numai o generație sănă
toasă de tineri care are sădită în inimi un 
profund sentiment patriotic, numai aceea va 
putea să aducă progresul în lume prin în
florirea propriilor națiuni.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că 
niciodată n-au fost descoperite atîtea vesti
gii ale trecutului ca acum, cînd se constru
iește atît de mult în întreaga lume. Grăbind 
mersul nostru spre viitor, accelerăm pune
rea în lumină a trecutului. Numeroși savanți 
tineri au dat un mare impuls tehnicii mun
cii arheologice, datorită introducerii diferi
telor cercetări ale științei. Așezările milenare 
îngropate sînt detectate cu metodele aero- 
foto-arheologice, în timp ce pentru stabili
rea vechimii obiectelor se folosesc metode 
ca aceea a radiocarbonului sau cea argon- 
potasiului prin care se poate stabili și o ve
chime de pînă la 2 milioane de ani. A apă
rut și s-a dezvoltat mult arheologia marină... 
Remarc toate acestea pentru a exprima in
teresul sporit al epocii noastre față de isto
ria popoarelor, a națiunilor, preocupare ma
joră căreia tineretul îi acordă și trebuie 
să-i acorde cît mai mult din timpul său.

în acest context de idei, mi-aș permite să 
fac cîteva remarci Ia adresa României și a 
tineretului său.

Am reflectat mult și îndelung asupra că
lătoriei mele în țara vecină din Balcani. Aș 
putea zice că m-a frapat înclinația unanimă, 
descoperită atît la oameni în plinătatea de 
vîrstă ca și la tineri, înspre cunoașterea 
mesajului pe care l-au lăsat înaintașii ge
nerațiilor ce trăiesc în plin secol XX pe stră
vechile meleaguri românești.

N-aș vrea să se înțeleagă ori măcar să se 
reducă această reflecție doar la sensul strict 
al faptului că în școlile de toate gradele is
toria țării se află la locul cuvenit. Mă re
fer la cu totul altceva. Și anume, în pere
grinările mele la Curtea de Argeș, Dobro- 
gea, Constanța, Tomis, am constatat răspîn- 
dită la toate nivelurile, o bogată informație 
asupra strămoșilor românilor. Elevi, stu- 
denți, muncitori, funcționari — cu toții știau 
de existența diferitelor însemne ale unor ci
vilizații înaintașe de pe aria teritoriului pe 
care locuiau, le vizitaseră și cunoșteau deta
lii și istorii pe care sînt convins că ar dori 
să le știe orice om de știință ce se inte
resează de acest teritoriu, locuit cîndva de 
daci și romani și din zămislirea cărora au 
purces, peste secole, românii.

Predînd la catedra de civilizație a popoa
relor antice a Universității din Atena, în 
mai multe rînduri le-am vorbit studenților 
despre această trăsătură a românilor de a 
cinsti după cum se cuvine înaintașii, obice
iurile și moravurile ce formează patrimo
niul spiritual al națiuni? române, faptele 
înscrise în conștiința națională și care au 
însemnat tot atîtea trepte înspre formarea 
entității naționale românești.

Și cred, că un popor ce-și iubește trecu
tul, nu poate fi decît un constructor desă- 
vîrșit al vieții sale contemporane, pe care, 
la rîndul său, o va dărui ca o treaptă de 
piedestal generațiilor viitoare.
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Vestea pe care mi-o dați m-a copleșit realmente. 
Faptul că există pe această lume un aparat miracu
los, în stare să facă din oamenii mărunți de statură 
niște giganți, sporește încrederea mea în tehnică pînă 
la fanatism. In momentul de față nu mai am nici o 
îndoială că, dacă această firmă „American W.B.S." se 
pune serios' pe lucru, în curînd piticii din întreaga 
lume vor rămîne o tristă și duioasă amintire. \Vă 
promit că voi face tot ce-mi stă omenește în putință 
ca sa pun mîna pe respectivul aparat, cît mai repede. 
La început îl voi încerca pe mine. Dacă el va reuși 
să. mă salte chiar și cu o jumătate de centimetru, 
voi lansa imediat un mesaj către toți oamenii mă
runți, și ne vom pune cu toții pe treabă. Pînă atunci, 
să ne păstrăm calmul și demnitatea.

FELIX I. TUDOSE, co
muna Piscu Vechi, Dolj : 
Deși doar în virstă de doi 
ani și cinci luni, scrisoarea 
ta către tatăl care te-a pă
răsit, uitînd apoi să-ți tri
mită pensia alimentară este 
formidabilă. Las la o parte 
fragmentele sentimentale 
ale scrisorii și mă opresc 
la aceste rînduri care se 
adresează conștiinței fago
tului : „...oare sentimentul 
patern, conștiința matale 
nu te zdruncină cînd în 
momente lucide ai timp să 
știi ce înseamnă un copil?" 
Fără îndoială că există o 
mare dreptate în aceste cu

vinte, dragă Felix, dar (in
tre noi, bărbații, fiind vor
ba) nu cred că are rost să 
pierzi timpul cu scrisorile. 
Adresează-te justiției.

ST. D., Arad : Sînteți 
foarte amărît că v-ați prins 
iubita cu cioara vopsită 
(expresia vă aparține), adi
că scriind o scrisoare al
tuia, și mă întrebați dacă 
s-o iertați sau nu. Eu cred 
că da. A scrie nu mi se 
pare o faptă prea urîtă. 
Eu, de pildă, fac chestia 
asta zilnic și nu mă jenez 
deloc.

• ••••ooee

Dr. ION ALEXANDRU 
— Optași, județul Olt: 
„Vreau să mă refer la 
scrisorile tînărului Gheor- 
ghe I. din Curtea de Ar
geș și Toma Traian din co
muna Miheș, județul Mu
reș, la răspunsul dat de 
do. acestui al doilea sufe
rind care și-a pierdut par
țial auzul. Mă revoltă, ca 
probabil pe mulți cititori 
ai ziarului de sîmbătă 11 
octombrie a.c., „birocrația, 
indolența, reaua credință 
și nepăsarea micilor orga
nisme sanitare" care, în loc 
să ajute, împiedică sau în
lătură posibilitățile menite 
să schimbe soarta și viața 
unui bolnav care ar putea 
da, după vindecare, un 
randament de muncă spo
rit. Dar părerea mea este 
că birocrația, indolența, in
cultura nu pot fi învinse 
numai cu foiletoane, critici 
și proteste la ziar. Ar tre
bui niște măsuri mai seve
re față de aceste „bătrîne 
și flăminde fiare". Din rîn- 
durile următoare se va ve
dea ce însemnează înțele
gerea, ca și recunoștința 
pentru binele pe care cine
va ți-l face cînd ești în 
momente de suferință, fie 
ea materială, spirituală sau 
de orice natură ; această 
înțelegere și acest bine pot 
să-ți schimbe tot restul 
vieții, în bine pentru tine 
și pentru cei din jurul tău. 
Iată despre ce este vorba .- 
prin 1957 eram muncitor

necalificat într-o fabrică 
de textile din București, 
lucram în trei schimburi și 
eram tare strîmtorat cu ba
nii. Aveam nevoie de mal 
multe cărți pentru a-mi 
pregăti examenul de ad
mitere la facultate și nu-mi 
ajungeau banii ca să cum
păr aceste cărți. O idee 
bine inspirată m-a îndem
nat să solicit ajutor regre
tatului acad. prof. dr. C. I. 
Parhon. După cîteva zile 
am primit o scrisoare de 
răspuns și o sumă de bani 
de la omul înțelegător 
C. I. Parhon (care sînt con
vins că a mai ajutat și alți 
tineri cu posibilități mate
riale modeste), iar înțele
gerea sa (nu banii) m-a 
impresionat enorm. Gestul 
acesta m-a ajutat să-mi 
procur cărțile și cursurile 
necesare, dar în același 
timp mi-a hotărît pentru 
totdeauna mersul în viață. 
După reușita la examenul 
de admitere la Institutul 
de medicină din Timișoara, 
ale cărui cursuri le-am ter
minat cu succes, în anul 
1965, am devenit medic, 
iar în prezent, împreună 
cu soția, acordăm asisten
ță medicală unei populații 
de peste 5 000 oameni. în 
tot timpul studiilor am in
format periodic în scris pe 
bătrtnul savant despre pre
gătirea mea profesională ș> 
am căutat să învăț cît mai 
mult. In acești 12 ani am 
păstrat permanent cu mine

Vă mulțumesc pentru rîndurile pe care nl le-ați 
adresat și care vin în sprijinul intențiilor noastre de < 
bunăvoință față de toți cititorii rubricii. In legătură 
cu prima tugăminte, vă promit în scurtă vreme un7 
răspuns. Propunerea privind o revistă de educație mă 
depășește.

BOBOAIA FLORIȚA, 
comuna Poșaga, județul 
Alba : „Mă adresez dum
neavoastră fiindcă mă aflu 
într-o dificultate în cadrul 
familiei și aș vrea să vă 
cer părerea. Am 24 de ani 
și m-am căsătorit acum 
șase ani cu un tînăr con
sătean de-al meu, Boboaia 
Cornel, cu care m-am în
țeles foarte bine pînă la 
venirea primului copil, du
pă care s-a schimbat situa
ția. Acest copil cred că a 
constituit un moment fatal 
pentru soțul meu, deoarece 
el a început în fiecare sea
ră să vină beat, adresîn- 
du-mi o groază de cuvinte 
urîte și de cele mai multe 
ori și bătîndu-mă. Crezînd 
că pe parcurs s-ar putea

îndrepta, eu l-am tratat în 
continuare cu mult respect 
și afecțiune. Am dat apoi 
naștere la încă doi copii, 
dar care n-au schimbat cu 
nimic situația. Eu neștiințl 
ce să mai fac în aceast 
situație, mă adresez dum-' 
neavoastră, sperînd că cu 
o sugestie sau un sfat ați 
putea să mă ajutați în a- 
ceastă situație, eu nevrînd 
să recurg la situația extre
mă de a ne despărți. Aș
tept cu multă nerăbdare 
un sfat din partea dum
neavoastră, căci s-âr putea 
ca citind rubrica dumnea
voastră soțul meu să-și dea 
seama că a apucat pe o 
cale greșită și poate se va 
îndrepta".

Nu știu dacă situația dezolantă în care vă aflați va 
putea fi îndreptată prin mijlocirea rubricii noastre. 
Cred că pentru trezirea din starea de abrutizare și 
alcoolism a soțului dumneavoastră este nevoie să ape
lați la ajutorul părinților săi, al părinților dumnea
voastră, al unor oameni cumsecade și de prestigiu 
din sat. Cred că numai așa îl veți putea readuce la 
normal și salva familia, liniștea dumneavoastră și a 
copiilor : punîndu-1 față-n față cu acei oameni pe 
care îi respectă și de cuvîntul cărora s-ar rușina.

Două caricaturi 
de OCTAVIAN COVACI

„AUTOPORTRET"

(Urmare din pag. 1)

— Nu v-a tentat, nici o 
clipă, să rămîneți acolo și să 
încercați să îndreptați situa
ția ? o întreb.

— Mi-a fost tare milă de ei...
- Și?
— Ce să fac ? Nu puteam 

rămîne acolo, era prea greu 
pentru mine...

Apoi, discuția „evadează” 
din atmosfera acestor relatări, 
întoreîndu-ne la... principii. Da, 
e adevărat, peste tot este ne
voie de profesori, recunoaște 
Georgeta Bogoș. Dar de ce la 
sate ? Dacă la Luptători ar 
mai fi fost și alți profesori ca
lificați... Dar realitatea este 
că nu sînt și că, asemenea 
Georgetei Bogoș, în alți ani 
sau în această toamnă, mulți 
alții au refuzat să vină.

La Elena Gulea, absolventă 
a Facultății de biologie din 
București, ne tntîmpină mama.

— Fiica mea doarme...
Aflînd cine sîntem. ezită. 

Așteptăm cinci minute în fața 
ușii, s-o scoale. Apoi, iritată, 
d-na Gulea ne spune :

— A pleoat de acasă, nu știu 
cînd...

Am rămas totuși, cu convin
gerea unei erori. Mai ales 
după discuția dusă telegrafic 
în holul apartamentului.

— Nu l-am dat voie fiicei 
mele să plece la țară... Sînt 
condiții grele, o fată singură 
cum să rămînă acolo ? Eu am 
muncit ca s-o întrețin și acum 
s-o las la voia întîmplării ?

încercăm unele contra-ar- 
gumente. Fiica d-nel Gulea 
are 23 de ani. se presupune 
că e suficient de matură, că 
de fapt a absolvit o facultate 
pentru a avea o meserie, ne
cesară nu numai în București.

— Și ce face aoum ? Nu are 
nlol-o preocupare ?

— Ce să facă ? Pînă șl-o 
aranja seva... O să aștepte...

Aflăm, a doua xi. că Elena 
Gulea și-a găsit un post la 
Institutul „Cantaouzino”. în 
ciuda repartiției. în ciuda 
nevoii acute de profesori. în 
ciuda faptului că la Pleasna, 
comuna unde a fost trimisă, 
nu există nici un profesor ca
lificat. Cum a obținut trans
fer de repartiție, cum a reușit 
să fie angajată contra unor dis
poziții ministeriale, nu știm. 
Fapt cert este că mama s-a 
simțit vinovată pentru acest 
post, ne-a ascuns cu grijă mo
tivele reale ale neprezentării 
fiicei sale.

Ce justificări ne-au oferit, ta 
continuare, ceilalți?

— Nu-mi pot lăsa soțul ta 
București... La Frăslnet este 
un sat total necorespunzător, 
departe, fără lumină electrică..

(Alina Stroe — profesoară de 
biologie).

— Nu m-am dus și nici 
n-am de gînd. Nu știu dacă 
știți că am terminat cu o 
medie foarte mare... (Ioana 
Ghizdovan Crețulescu — pro
fesoară de română). Am fost 
pregătiți pentru posturi de li
ceu. nu pentru școli elemen
tare...

— Fiica mea a vrut să facă 
cercetare, nu învățămînt. I s-a 
creat special un post în Bucu
rești, dar la repartiție i l-a luat 
o absolventă cu medie mai 
mare. încercăm o schimbare de 
repartiție, la minister, la cele
lalte foruri... (Gh. Țeposu. tată! 
Luminiței Țeposu absolventă a 
Facultății de biologie).

LOCUL

FIECĂRUI

TÎNĂR

PROFESOR

— Nu i-a plăcut la țară, o să 
vedem ce-o să facă... Erau con
diții grele, n-o putem lăsa 
(mama profesoarei de română 
Maria Damienescu). Poate se an
gajează la o revistă, în Bucu
rești...

Credem că este suficient. Se 
configurează din cele relatate 
mai sus, o oonoepție asupra me
seriei, asupra îndatoririlor so
ciale ale specialistului, dăună
toare atît persoanelor eare o 
susțin cît și societății. Școlile 
sătești dintre care unele sînt în
că lipsite de profesori calificați, 
suportă, Intr-un cero vicios, con
secințele unei asemenea menta
lități. Este adevărat, satul încă 
nu se ridică și nici nu se va ridi
ca chiar mîine la nivelul orașului. 
Pe toate căile, statul face efor
turi susținute de a ridica nive
lul de civilizație al satelor, de 
a asigura condiții de muncă și 
de realizare profesională tutu
ror oamenilor. Este adevărat că♦
nu toate localitățile au asfalt 
(deși foarte multe au, și ar fi 
nedrept să ne declarăm de a- 
cord cu o imagine care să puni 
tatr-o ramă neagră o realitate 
pa eare cei mal mulți dintre

absolvenții înșiși o recunosc în 
forul lor intim : viața la sat, în 
foarte multe cazuri, chiar acum 
oferă suficient de multe condiții 
bune unui intelectual adevărat) .

Mai trebuie oare demonstrat 
că între satul în care își înce
peau activitatea, cu decenii în 
urmă, mari savanți și satul în 
care sînt chemați să debuteze 
azi tinerii absolvenți este o deo
sebire fundamentală, că perspec- Z*  
tivele pe care le oferă azi satul/ 
sînt cu totul altele ?

Existența (cunoscută) a unor 
diferențe față, de oraș dă oare’ 
dreptul la refuzul acelui act so
cial de mare responsabilitate 
de ase angaja într-o activitate 
civică care are ca scop tocmai 
depășirea acestei stări de lu
cruri. Rrezența intelectualității, 
forța recunoscută, dinamizantă a 
schimbării unor mentalități și 
principii, este însă, tocmai dato
rită acestor refuzuri succesive, 
serios diminuată în lumea satu
lui. Fiecare își apără cu încă- 
pățînare universul lui citadin, 
comod, eleganța pantofilor cu 
toc, căldura caloriferelor și bi
blioteca elevată cu cărți în care 
marii filozofi pledează pentru 
pasiune, pentru dăruire umană, 
pentru realizare prin și cu 
eforturi, printr-o viață intensă 
care refuză compromisurile, re
fuză comoditatea. Nici investi
țiile, nici școlile nou con
struite, nici creșterea nive
lului de trai, nici schimbarea 
mentalităților nu vor rodi, con
tribuind cu toate valențele la 
evoluția rapidă a satului fără 
OAMENI, această valoare ri
dicată la respectul și dem
nitatea cea mai înaltă în 
socialism. Dar oamenii aceș
tia — în multe locuri încă aș
teptați — sînteți tocmai dum
neavoastră, intelectualii, ca șl 
generațiile bine pregătite pe 
care urmează să le ridicați.

Nu ne situăm, în această an
chetă. pe o opoziție exclu.- 
vistă. Se Întîmplă, este adt 
vărat, că în unele comun- 
organele locale să nu se ocup, 
îndeajuns de asigurarea con
dițiilor de viață ale tinerllo’ 
profesori, să uite că în înda
toririle lor intră și grija pen
tru oei eare vor anima viața 
spirituală a satului. Unele din- > 
tre aceste situații, relevate In 
cursul anchetei, vor eonstitui 
tema unei dezbateri viitoare, 
la care invităm pe toți acei 
care, prezentîndu-se la pos
turi, au descoperit la cei în 
drept să-i ajute atitudini de 
neglijență sau de nerespectare 
a îndatoririlor, de ignorare a 
unor relații sociale pe care 
le vrem cu adevărat stimula
toare. Dar nici asemenea si
tuații limită, cum nici reala 
lipsă de confort citadin a sa
telor, nu se pot transforma în 
argumente pentru evaziunea de 
la principala îndatorire civică 
a oricărui tînăr intelectual: a- 
ceea de a înapoia societății 
ceea ce a investit în el — și 
nu oriunde și oricînd, ci acolo, 
unde societatea are nevoie 
de el.
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internațio- 
la proble- 
colaborării 

membre

In Mexic, România va juca* (Urmare din pag. I)
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de fotbal a Braziliei, 
de curînd la Rio de 
după un „tur al Euro- 
studiere a diferitelor 
calificate în campiona-

Tovarășul ION GHEOKGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a pri
mit din partea premierului Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze, CIU EN LAI, următoarea telegramă :

Țin să vă exprim sincere mulțumiri pentru felicitările pe 
care ați binevoit a le adresa cu ocazia celei de-a XX-a ani
versări a proclamării Republicii Populare Chineze și vă 
adresez bune urări. eadresez bune urări.

Intre 29 și 31 octombrie 1969 
a avut loc la București consfă
tuirea reprezentanților bănci
lor din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialis
tă Cehoslovacă, Republica De
mocrată Germană, Republica 
Populară Mongolă, Republica 
Populară Polonă, Republica 
Socialistă România, Republica 
Populară Ungară, Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
ia care au participat și repre-

zentanții Băncii Internaționale 
de Colaborare Economică și ai 
Secretariatului Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Participanții la consfătuire 
au făcut un schimb de pă
reri cu privire la situația de 
pe piețele valutare 
nale și cu privire 
mele curente ale 
băncilor țărilor 
C.A.E.R.

Cronica U. T. C
Delegația O.K.W.O.M. și-a încheiat 

vizita in România
Vineri la amiază, delegația 

Comitetului polonez de coo
perare a organizațiilor de ti
neret (O.K.W.O.M.) condusă 
de Stanislaw Jaskiewicz, se
cretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului So
cialist, a fost primită la 
C.C. al U.T.C. de tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C. A avut loc 
o convorbire, desfășurată în- 
tr-o atmosferă caldă, tovă
rășească, în cursul căreia au 
fost abordate probleme car® 
privesc activitatea desfășura- 
tăf'jn rîndul tineretului, le
găturile de colaborare din
tre organizațiile de tineret 
din România și Polonia. Re
prezentanții U.T.C. și ai 
O.K.W.O.M. și-au exprimat 

''hotărârea de a dezvolta aces
te relații, în spiritul priete
niei care unește popoarele 
român și polonez.

In cursul aceleiași zile, de
legația a făcut o vizită la 
Palatul Pionierilor și a avut 
o convorbire cu tovarășul 
Virgil Radulian, președintele 
Consiliului național al Orga
nizației Pionierilor.

Vineri seara a părăsit Capi- 
A'la delegația Comitetului po- 

lez de cooperare a orga
nizațiilor de tineret 
(O.K.W.O.M.) care, la in
vitația C.C. al U.T.C., a în
treprins o vizită în țara noa
stră. La plecare oaspeții au 
fost conduși de tovarășul 
Iosif Walter, secretar al C.C. 
al U.T.C., de activiști ai 
U.T.C.

A fost de față Miroslaw 
Jurkowski, al doilea secre
tar al ambasadei R.P. Polo
ne la București.

înainte da a părăsi Bucu- 
reștiul, Stanislaw Jaskiewicz, 
conducătorul delegației
O.K.W.O.M., a împărtă-it re
dactorului nostru R“-
mură impresii din călătoria 
efectuată în România :

„Vizita noastră in Romă-

nia a fost fructuoasă 
subliniat oaspetele polonez. 
Ea ne-a oferit posibilitatea 
de a acumula un amplu ba
gaj de cunoștințe despre via
ța și preocupările tineretului 
român, despre activitatea 
U.T.C. șl, în același timp, 
ne-a oferit posibilitatea de a 
lega noi prietenii cu tinerii 
români, cu activiștii Uniunii 
Tineretului Comunist. In zi
lele petrecute în România 
ne-au interesat în mod deo
sebit aspecte privind 
vi ta tea Uniunii ~
lui Comunist în rîndul ti
nerilor muncitori, 
depusă pentru a cultiva o 
atitudine nouă, socialistă, fa
ță de muncă. Constatările 
noastre indică faptul că Uniu
nea Tineretului Comunist a 
activat intens, cu bogate re
zultate, dobindind o 
roasă experiență în 
domeniu. Organizarea 
culturale, în special a 
retului care învață, a 
nut, de asemenea atenția noa
stră. Casele de cultură ale 
studenților, cele ale pionie
rilor, dispun de o bază ma
terială care le îngăduie o 
rodnică activitate. Dar, fără 
îndoială, impresiile noastre 
din România sint dominate 
do impetuoasa industrializare 
pe care o cunoaște țara dv. 
Am vizitat două întreprinderi 
moderne și grandiosul șan
tier de la Porțile de Fier. 
Aceste vizite au produs a- 
supra noastră o puternică 
impresie. La acestea aș vrea 
să adaug frumusețea Româ
niei. Doresc să 
impresiile despre 
nia cn sublinierea 
dei ospitalități cu care am 
fost întîmpinați pretutindeni. 
Vom transmite tineretului 
nostru sentimentele cordiale 
ale tineretului român. încă 

al
care

acti- 
Tineretu-

strădania

valo- 
acest 
vieții 
tine- 
reți-

închci
Româ- 

cai-

odată, mulțumim C.C. 
U.T.C. pentru primirea 
ne-a fost făcută*'.
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Primul spectacol al tinerilor

sovietici
în cursul zilei de ieri, la 

Clubul elevilor clin Capitală, 
a avut loc primul spectacol 
prezentat de Ansamblul ar
tistic al Casei de cultură a 
tineretului din Leningrad.

Tinerii artiști sovietici au 
fost salutați de Dumitru

Bi-Gheorgliișan, membru al 
roului C.C. al U.T.C., prim 
secretar al Comitetului Mu
nicipal București al U.T.C. 
La spectacol a participat un 
numeros public.

Spectacolul tinerilor artiști 
sovietici s-a bucurat de un 
frumos succes.

FOTBAL. In locul atît de 
doritului cuplaj — ah, cupla
jele de odinioară de pe „23 
August" care aduceau în tri
bune 80 000 de suporteri ! — 
din nou, două partide de con
curență. Păcat:

Așadar, duminică pe stadio
nul Republicii, îr.cepînd de la 
orele 14,30, Steaua — „U“ Cluj 
iar pe stadionul Dlnamo, de la 
aceeași oră, actuali, lideri în- 
tîlnesc campionii în partida 
derby a etapei. Deci, Dina
mo— U.T.A. Ambele partide 
sînt precedate de întîlnirile 
„juventiștilor".

In țară : Politehnica — F. C. 
Argeș, Crișul — Steagul Roșu, 
A.S.A. — Rapid, Jiul — Univ. 
Craiova, Farul — Dinamo 
Bacău, C.F.R. — Petrolul.

BASCHET. Etapă a campio
natului național : sîmbăță 1 
noiembrie, sala Progresul ore
le 17, Progresul — I.E.F.S. (A 
feminin). în continuare Pro
gresul — Politehnica Iași (B 
masculin) și I.E.F.S. II — Pe
trolul (B masculin). Sala Flo
reasca : orele 18,30 Rapid —Po
litehnica București (A femi
nin) — derby-ul etapei. în 
continuare Politehnica Bucu
rești — Steaua (A masculin). 
Duminică 2 noiembrie, sala

Floreasca, orele 9,30 Voința — 
Univ. Timișoara (A masculin), 
orele 11. I.E.F.S. — ,,U“ Cluj 
(A masculin). Sala Giulești o- 
rele 12. Rapid — Comerțul Tg. 
Mureș (A masculin). Sala 
structorul, orele 11,30, 
structorul — „Mureșul" 
Mureș (A feminin).

PROGRAM

Con- 
Con- 

Tg.

COMPETIȚIONAL

ve — fotbal, judo, atletism, 
lupte, haltere, etc. — care se 
înscrie în manifestările închi
nate aniversării a 100 de ani 
de Ia înființarea C.F.R. Punc
tul de atracție — meciul de 
fotbal între veteranii cluburi
lor bucureștene Rapid șl Pro
gresul.

PATINAJ. începînd de azi 
se poate patina la Patinoarul 
artificial Floreasca. Deci, sîm- 
bătă între orele 11—13 și 18,30— 
20,30 iar duminică, în plus, se 
afectează și orele 15,30—17,30.

DIRT-TRACK. Duminică, de 
Ia orele 10, la baza sportivă 
Pan teii mon are loc etapa a 
IV-a a competiției de dirt- 
track dotată cu „Cupa Meta
lul".

MERIDIAN I

• alături de Brazilia !"
Pentru prima dată auzisem 

0 de el prin 1962, cu ocazia unui 
memorabil meci Santos—Ban- 
gu. Avea pe atunci 19 ani. 0 Apoi a Jucat în echipa Brazili
ei alături de Pel6 și Gilmar. 

_ Astăzi, la 26 de ani, a poposit 
0 cu Palmeiras în România. 

M-am dus să-l văd Jucînd și, 
— apoi, am avut plăcerea să-l 0 am ca interlocutor. Ademir da 

Guia e un atlet simpatic,, jovi- 
• al, cu părul de culoarea nisipu

lui. Ii spun că au trecut ani de 
cînd îl... cunosc. Zîmbește.

— A-ți progresat ? Jucați 
mai bine decît acum 10 ani ? 
Presa susține că da...

— Nu știu dacă am progre
sat. In orice caz nu am îmbă- 
trînit. La 26 de ani încerc sen
timentul maturității sportive, 
poate chiar al plenitudinii.

— Sînteți. un jucător matur 
și totuși atît de fantezist, de 
„neastimpărat". Cum se împacă 
aceste două „constante" în jo
cul dv. ?

— Experiența în fotbal, ca și 
în viață, nu e sinonimă cu ru
tina. Din contră, un Jucător 
matur își poate valorifica mai 
bine talentul. Fantezia, „talen
tul juvenil", sud-american in
tr-un fel, dublat de maturita
tea și stăpînirea de sine (pe 
care ți-o dă ambianța marilor 
stadioane) este apanajul mari
lor vedete.

— Fără să fiți înaintaș, măr
eați goluri Anul trecut în cam
pionatul statului Sao Paolo, 
ați înscris, după cîte știu, 15. 
Cum vă atrenați ?

— Consider antrenamentul 
la fel de important ca și me
ciul. Personal mă antrenez ab
solut în fiecare zi, circa un 
ceas, un ceas și jumătate. 
Marii jucători brazilieni se 
formează în liniștea, chinui
toare uneori, zilnică, a ceasuri
lor de antrenament (în care 
deasupra gazonului strivit de 
ferbințeala soarelui, se aude 
doar păcănitul baloanelor de 
piele; vă rog să mă credeți, la 
un antrenament — jucătorii 
sînt muți, interiorizați) și în at
mosfera „războinică", suresci
tată, a marilor stadioane, a 
„fiestelor sportive". Adaug că 
„școala fotbalului brazilian" 
este și un tărîm al sobrietă-

e

e

ții, a! omeniei și amiciției. 
Veți crede poate că exagerez, 
dar să știți că una din premi
sele esențiale ale reușitelor 
fotbalului nostru este tocmai 
conștiința, personalitatea mo
rală a reprezentanților săi.

în țară. Masculin : Politeh
nica Galați — I.C.H.F. : Poli
tehnica Brașov — Dinamo 
București. Feminin: Voința 
Brașov — „U“ Cluj șl A.S.A. 
Cluj — Crlșul Oradea.

FOTBALIȘTII veterani 
In... ARENĂ. Astăzi, tncepînd 
de la orele 15, pe stadionul 
Giulești va avea loc un bogat 
program de competiții sportl-

VOLEI. Duminică sala Di
namo, ora 9,00 I.E.F.S. — 
Ceahlăul P. Neamț (fete), sala 
Progresul, ora 9,00 Steaua — 
Minerul Baia Mare (masculin), 
sala Giulești, ora 9,30 Rapid — 
Universitatea Timișoara (fete), 
în continuare se va disputa 
partida masculină : Unirea 
Tricolor Brăila Vlltoru.1
Bacău.

• Marele concurs internațio
nal de scrimă de la Budapesta 
a continuat cu desfășurarea 
probei masculine de floretă pe 
echipe. în finală s-au întîlnit 
selecționatele U.R.S.S. și Româ
niei. Floretiștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 9-3.

în finala probei, Denisov (3), 
Jludko (2), Litov (2) și Eukia- 
cenko (2) au obținut victoriile 
echipei U.R.S.S. Pentru echipa 
României au repurtat victorii 
Drîmbă, Țiu și Ardeleanu.

Proba de sabie a fost cîștigată 
de Janos Kalmar (Ungaria).
• Joao Saldanha, antrenorul 

echipei 
înapoiat 
Janeiro, 
pei“ de 
formații 
tul mondial, a declarat revistei 
braziliene „Veja" că singurul 
lucru care s-a schimbat în Eu
ropa de la ultimul campionat 
de fotbal, desfășurat în Anglia, 
este angajamentul fizic.

Saldanha a declarat că pro
blema. principală pentru echipa 
Braziliei la campionatul mon
dial în Mexic „va fi probabil 
violența și nu fotbalul". Dar 
antrenorul brazilian a spus că 
echipa sa va fi pregătită să 
răspundă unui joc dur, cu a- 
ceeași monedă, dacă va fi ca
zul.

PRONOSTICUL nostru 
pentru concursul Pronosport 

nr. 44 (2 noiembrie 1969)
1. Elveția — Portugalia
2. Dlnamo București — U.T.A.
3. Politehnica — F. C. Argeș
4. Crișul — Steagul roșu
5. A.S.A. Tg. Mureș — Rapid
6. Jiul — Univ. Craiova
7. Farul — Dlnamo Bacău
8. C.F.R. Cluj — Petrolul

*. ,—------- ---------———
Metrom Brașov — 
Politehnica Galați 
Metalul Tîrgoviște — Portul 
Olimpia Satu Mare — 
Minerul Bala Mare

13. Gaz metan — C.F.R. Arad

X
1 
1
1

X
1
1

_____ ____ , ________ X
Știința Bacău — Metalul Buc. 2

1
1

1 x

(Urmare din pag. I) 
nești, cu stadiul de dezvoltare 
a conștiinței politice a mase
lor. Așa cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu, „Parti
dul nostru cere 1 icrțtorllor 
din domeniul științelor sociale 
să-și concentreze activitaiea 
pentru studierea fenomenelor 
care caracterizează dezvolta
rea actuală a țării noastre, 
să-și aducă contribuția la ge
neralizarea experienței con
strucției socialiste, să abor
deze problematica nouă pe 
care o ridică dezvoltarea so
cietății omenești în epoca con
temporană. Avem nevoie în 
domeniul economiei, filozofiei, 
sociologiei, istoriei. dreptului 
de cercetări cu adevărat știin
țifice, care să ofere material 
pentru concluzii în vederea 
soluționării problemei or dez
voltării societății noastre' Ca 
una din cele mai eficiente căi 
pentru înscrierea acestor știin
țe pe traiectoria mor reali
zări remarcabile, secretarul 
general al partidului recoman
dă să se stimuleze dezbaterile 
vii, creatoare, schimburile ->i 
cOfl Antările de opinii între 
cercetători — singura metodă 
care poate asigura progresul 
în știință, dezbatere care si- -si 
scoată substanța 
rînd din litera 
viață.

Confruntarea 
această epocă 
uluitoare a acumulării de cu
noștințe, poate fi eficientă în 
măsura în care participanții 
la dezbateri cunosc temeinic 
progresele înregistrate în do
meniul respectiv. ...........
mul, informarea 
sînt fatale pentru 
activitate. Este un 
bucurător că în ___ _
s-au făcut progrese în organi
zarea cercetării sociologice, ea 
d'esfășurîndu-se în numeroase 
colective, atît în Institute știin
țifice cît și la catedre de 
științe sociale din învățămîn- 
tul superior Dar carența prin
cipală este neconcentrarea e- 
forturilor spre problemele 
principale și mal ales insufi
cienta publicitate și deci, discu-

ție, a rezultatelor dobîndite. 
Sînt avansate încă puține con
cluzii înnoitoare, extrase din 
cercetarea fără prejudecăți a 
realității.

După opinia noastră, orga
nele economice. instituțiile 
culturale, de învățămînt pu
blic manifestă încă prea puțin 
interes pentru rezultatele cer
cetărilor 
dresează 
cadrelor 
du-le să 
studieze ___
care viața le aduce în cîmpul 
vizual. Mult așteptata revistă 
de sociologie ar putea consti
tui o tribună pentru un 
schimb larg de opinii în acest 
domeniu.

Considerăm 
schimbului de opinii este con
diționată de o temeinică infor
mare asupra stadiului diferite

sociologice. nu se a- 
decît în mică măsură 
de cercetare solicitîn- 
rezolve sau măcar să 
acele probleme pe

pentru

că rodnicia

rării de lucrări. Printre mă
surile preconizate în dezbate
rea publică din anii trecuți 
privind învățămîntul superior 
se avea în vedere înlesnirea 
obținerii de cărți și alte mate
riale documentare de către ca
drele didactice, pe proprie 
cheltuială. Considerăm, de 
asemenea, că ar merita rezol
vată mai prompt problema 
unor călătorii documentare a 
cadrelor didactice sau cerce
tătorilor din domeniul știin
țelor sociale, a participării mai 
intense la manifestări interna
ționale de științe sociale.

Dezbaterile ideologice re
clamă fără îndoială un cadru 
propice. Din acest punct de 
vedere, se cere sernnalată 
frecvența mult mai intensă a 
sesiunilor științifice naționale, 
internaționale și locale, care 
permit o rodnică confruntare

nu în primul 
cărții, ci din

Diletantis- 
superficială 

o asemenea 
fapt îm- 

ultlmii ani

rea practică a elevilor din clasele 
a IX-a se face în diferite locuri 
de muncă, mai mult sau mai pu
țin potrivit, dar singurele posibile, 
sau în atelierele școlilor. Litera 
legii precizează că scopul instrui
rii practice în școala de zece ani 
este familiarizarea tinărului cu 
problemele muncii productive, 
implicarea lui în procesul de 
făurire a bunurilor materiale, 
crearea unei imagini reale și con
crete asupra efortului depus de 
întregul popor pentru construirea 
temeliilor zilei de mîine. Ceea 
ce se întîmplă, însă, în realitate 
nu corespunde nici pe departe, 
acestui scop.

de scurtă durată — trei-patru 
luni maximum — după care ele
vii s-ar putea prezenta la un e- 
xamen și, în eventualitatea reu
șitei, ar trebui să obțină un car
net de lucrător de categoria a 111 
sau a IV" — sugerează tovară
șul inginer Gabriel Graur, de la 
Valea Călugărească.

Adevărata diversificare a prac
ticii pentru școala generală al 
consta în axarea ei directă pe ne
voile economice în perspectiva 
dezvoltării fiecărei localități, îi 
nu pe acceptarea unei linii de mi
nimă rezistență și plasarea elevi
lor „pe lingă" niște mașini d« 
scris, biblioteci sau dispensare. 
In organizarea praoticii în pro
ducție în mediul rural, „s-a dat 
năvală" asupra atelierelor meca
nice ale I.A.S.-urilor. dar au 
fost uitate fermele zootehnice, se
rele, cîmpul în sine. Ne gîndim, 
în această ordine de idei, daca 
nu cumva pentru școlile sătești 
— unde indicația Ministerului In- 
vățămîntului a fost justă, ca pro
filul să fie preponderent agricol—• 
n-ar trebui să se facă o decalare 
a orelor de practică prin însuși 
planul de învățămînt, respectîn- 
du-se perioadele de vîrf ale mun
cilor agricole.

Oamenii școlii au primit cu en- 
. tuziasm ideea orientării spre mun

ca productivă a tinerei generații, 
tinerii au venit Ia școală din do
rința de a învăța, dar lipsa de 
precizări afectează tocmai aceas
tă latură a pregătirii elevilor cla
selor a IX-a ale școlii generale. 
Tatonările, experimentul de mare 
întindere, soluțiile întîmplătoare 
ni se par cu atît mai nocive cu 
cît se reflectă asupra unui număr 
foarte mare de elevi și, în ultimă 
instanță, asupra obiectivului ur
mărit, Sperăm că după aproape 
două luni de școală Ministerul 
învățămîntului va soluționa pro
blemele pe care le ridică realita
tea, conturînd cu precizie scopul 
și, în consecință, mijloacele cele 
mai eficiente de organizare a 
practicii în producție a elevilor 
școlii generale de 10 ani.

ducație. Dar îndrumări mai pre
cise nu au fost date și fiecare 
s-a descurcat cum a putut. Așa 
s-a întîmplat ca elevii unei sin- A gure clase de la Școala generală 
nr. 1 din Călărași să facă practi
că în aproximativ 10 locuri, elevi1 

0 unei singure clase a IX-a din 
Slobozia, în 20 de locuri și elevii 
clasei a IX-a de la Școala genera- 

0 lă din Valea Călugărească tot în 
10 locuri diferite.

La Valea Călugărească, județul 0 Prahova, 29 din 46 de elevi ai 
clasei a IX-a fac practică la U- 

— zina de îngrășăminte azotoase din 0 localitate, câțiva la diferite secții 
ale cooperației de consum din 

• comună, la Consiliul popular, la 
secretariatul școlii, la dispen
sar (?). Intrebînd pe secretarul 
consiliului popular care este sec
torul cu cea mai mare pondere 
economică pe raza comunei, aflăm gfe următoarea proporție : 50 % sec- 

” tor viticol, 20% sector agricol 
și zootehnic, 30% sector industri- 

A al. Observăm, din tabelul de re- 
partizare a elevilor, că în sectorul 
economic cu cea mai mare pon
dere în localitate nu lucrează 
nici un elev.

In unele școli din București, 
Ploiești, Suceava se folosesc ate
lierele școlilor generale, dar a- 
flăm de la inspectoratul școlar A al județului Prahova că anul a- 

~ cesta școlile nu au primit fonduri 
decât pentru înzestrarea labora
toarelor și că atelierele oferă, 
pentru o solicitare de conținut 
mai mare, aceleași condiții ca și 
elevilor claselor V—VIII. Situația 
din Prahova nu e singulară; în 
București câteva școli efectuează 
practica la Liceul „Dr. Petru Gro
za", unde există un „atelier auto" 
și au încheiat înțelegeri mai mult 
verbale cu Garajul Ciclop.

Stăm de vorbă în atelier cu 
profesorul maistru Costin Nicolae: 
„Amenajăm acum atelierul, dis
punem de cîteva motoare sec
ționate, planșe și, unele piese spe
răm să le obținem de la E.R.E.N., 
dar sînt unele lucruri — truse 
de chei, de exemplu — pe care 
nu le găsim nicăieri. Totuși, ate
lierul va corespunde. minimal u- 
nei practici informative".

Ne interesăm și de condițiile 
de lucru oferite claselor la gara
jul Cialop și aflăm de la profeso
rul maistru că : „Nu sînt satisfă
cătoare, acolo, în general, se fac 
numai revizii, nu există front de 
lucru și noi am planificat Ciclopul 
numai pentru vizite".

Intre timp, aflăm că unii „vi
zitatori" au fost solicitați de con
ducerea garajului să facă practi- 

Interviu realizat de A că efectivă la... cărat moloz. 
ANDREI ȘERBAN w Să recapitulăm. Deci, instrui-

De vorbă cu ADEMIR

DA GUIA, vedeta

nr. 1 a echipei

PALMEIRAS

M Larois.es ,5cftW Wfeetor

Cititorilor ziarului nostru din partea lui Ademir

— Ce părere aveți despre fot
balul românesc ? Dacă nu mă 
înșel, sinteți pentru prima dată 
oaspetele țării noastre. Credeți 
că România se va număra 
printre participantele la tur
neul final al Campionatului 
Mondial din Mexic ?

— Mărturisesc acum (după 
ce am văzut la lucru Jucători 
și echipe românești de fotbal) 
că țara dv. merită să-și dispute 
șansele în Mexic (pentru că 
sint sigur că va realiza cali
ficarea'), în compania celor mai 
bune teamuri ale lumii. Consi
der fotbalul românesc un fot
bal tehnic, iute asemănător 
celui italian Românii au o 
bună pregătire fizică, au fan
tezie, însă sînt, după părerea 
mea, insuficient de ambițioși 
în teren. Deși foarte mobili, a- 
leargă. uneori, fără rost. Cred 
că mai aveți de lucrat și la ca
pitolul

— In ce stadiu se află pre
gătirile fotbaliștilor brazilieni 
pentru Mexic ? Brazilia are 
șanse să recucerească titlul ?

— Fotbalul brazilian a luat 
în ultimii doi ani un nou avint. 
Cu toții am încercat să uităm 
înfrîngerea din Anglia, să fin»

încredere, „aplomb".

conținutul lucrării sale și în 
felul acesta avem de-a face 
cu o producție editorială ter
nă, adesea lipsită de originali
tate.

Problema aceasta nu se re
feră numai la edituri. Schim
bul de idei presupune con
fruntarea de opinii diverse, 
uneori opuse, chiar eronate, 
în ultimii ani, partidul nostru, 
stimulînd spiritul creator îr. 
științele sociale ca în întreaga 
activitate politico-ideologică 
a subliniat că în cadrul aces
tei efervescențe spirituale pot 
apărea Și păreri greșite. Dar 
nu trebuie să ne temem de 
ele. „Nu este nici un păcat 
dacă unele păreri se vor do
vedi neadevărate — declara 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
pentru că nu există în lume, 
de cînd a început gîndirea 
omenească, om care să fi ex-

ti-iarăși „tineri", „foarte ti- 
neri". Din lotul pentru Mexic 0 
sper să fac și eu parte. Nu știu 
dacă fotbalul brazilian va mai 
produce în Mexic „explozia" 0 
de acum 11 ani, de la Stock
holm, în orice caz, vom încerca 
să jucăm „din nou" bine. 0

— Cum vedeți în general 
confruntarea din Mexic 7 Cre- a 
deți că echipa României și cea ” 
a Braziliei se vor întîlni acolo?

— In Mexic se vor ciocni a 
sisteme de joc și temperamen- w 
te diferite. Vor fi lansate nou
tăți fotbalistice, se vor naș- A 
te, probabil, stele noi. Un 
factor esențial va fi clima, dar 
mai ales altitudinea mexicană. A 
Față de acest ultim aspect, e- 
chipele vor reacționa în orice 
caz deosebit. Oricum, în Mexic 0 
sportul cel mai îndrăgit de pe 
planetă, va trăi în mod sigur, 
„momente de mare adevăr". ' 0

în ceea ce privește a doua 
întrebare, cred că am dat deja 
un răspuns, totuși repet: Da. 
România și Brazilia se vor in- 
tilni în Mexic!

periența proprie a poporului 
român, ca șl a altor popoare, 
demonstrează că el poate să 
constituie îndrumarul cel mai 
sigur nu numai în transforma
rea revoluționară a societății, 
ci șl în înfruntările de idei.

Participarea la dezbaterile 
ideologice implică, din partea 
militanților pe tărîmul filozo
fiei, sociologiei, științei politi
ce, istoriei spirit de răspun
dere, o angajare fermă în 
aria de idei a marxism-leni- 
nismului. Nu putem ignora 
faptul că unii dintre noi, în 
lupta împotriva dogmatismu
lui, a formulelor închistate, 
șablonarde, se cantonează 
cîte o dată în relativism sau 
chiar eclectism. înlăturarea 
simplismului, a negării abso- 
lutizante a valorilor ce pot 
exista în unele curente de 
gîndire nemarxistă a fost une-

țional say Internațional. Avem 
datoria să răspundem acestei 
pasiuni a cunoașterii, să fim 
bucuroși că avem de-a face 
cu un asemenea tineret Trebuie 
să înlăturăm definitiv imagi
nea pe care unii dintre noi o 
mal păstrează despre un tine
ret care asculta cu evlavie șl 
reda mecanic cele învățate. 
Preocuparea de a gîndl asu
pra celor ce se spun de la

STADIUL
PROVIZO
RÂTULUI

Elevii acestei clase a IX-a nu 
sînt obligați să-și însușească un 
anumit cuantum de cunoștințe 
și deprinderi căci nimeni nu l-a 
stabilit — și în condițiile actuale 
nu ar fi posibil nici de stabilit 
nici de realizat. Pe de altă parte, 
atelierele școlilor nu corespund 
scopului, pentru că nu au nici 
cea mai vagă corespondență cu 
procesul de producție. Situația 
de pe teren — lăsînd la o parte 
deficiențele locale — nu reflec
tă ce finalitate prevede Ministe
rul Învățămîntului practicii în 
producție a elevilor și școlii ge
nerale de 10 ani.

„Dacă practica în producție a 
elevilor '•lașelor a IX-a și a X-a 
ar fi fundamentată și teoretic, ar 
fi suficient să se inițieze cursuri 
de calificare la locul de muncă

Domnia oamenilor

lntr-o clipă de răgaz, maistrul miner amintește ortacilor săi co
tele zilnice ale planului de producție.

Foto : SZABO FRANCISC

DEZBATERILE IDEOLOGICE
probleme teoretice alelor .

științelor sociale pe plan mon
dial. în ultimii ani. s-au făcut 
progrese importante în organi
zarea documentării, 
rea de reviste de 
științifică. Dar aici 
nesc încă cel puțin două fe
nomene care influențează ne
gativ asupra cunoașterii vieții 
ideologice internaționale. Este 
vorba de faptul că materialul 
documentar existent este in
suficient studiat de către cei 
chemați să-l utilizeze. Dar mai 
important este faptul că prin
cipalele luorărl sau publicații 
periodice vin cu întîrziere în 
marile biblioteci ale țării 
(Academie, Biblioteca Cen
trală Universitară ș.a.). Cate
drele de științe sociale, eu 
unele excepții, au abandonat 
tradiția consțituirli de biblio
teci proprii, pe baza schimbu
lui de publicații iau a pcoou-

în edita- 
informare 
se întîl-

Dar și în acest do- 
am atins limita unor 

medii. Credem că 
de cercetări, cate- 
științe sociale, sin- 

grupate. pot iniția 
sesiuni de comuni- 

mult mai

de opinii, 
meniu nu 
posibilități 
institutele 
drele de 
gure sau 
dezbateri,
cări, simpozioane 
des decît în prezent. Ele ar 
putea deveni, cum de altfel 
sînt la unele institute, metode 
curente de lucru, menite a ve
rifica ipoteze, a stimula noi 
direcții de cercetare și gene
ralizare teoretică.

După opinia noastră, secto
rul care la această oră con
tribuie cel mal puțin la schim
bul de idei în domeniul social 
este cel editorial. Apar prea 
puține lucrări de sociologie, 
științe politice, istorie, filozo
fie care să pună probleme noi, 
esențiale, pentru aceste ramuri 
ale cunoașterii. Este prea pu
țin valorificată răspunderea 
proprie a autorului pentru

primat totdeauna numai și nu
mai idei juste. Căutarea, cer
cetarea. adevărul au răzbit cu 
greu și mulți, cei mai mari 
savanțl, au avut și insuccese 
și succese. Numai o cercetare 
liberă, numai o gîndire liberă 
pot asigura progresul în toate 
domeniile".

Dezbaterile ideologice nu 
pot fi totuși confundate, bine
înțeles. cu lipsa de principia
litate, cu acceptarea fără dis
cernământ a oricăror teze sau 
aserțiuni. Eclectismul este ostil 
cercetării științifice, progresu
lui real al cunoașterii umane. 
Schimbul de opinii presupune 
o atitudine consecventă de 
promovare a concepției mate- 
rialist-dialectice și istorice 
bogată în argumente de ne
contestat în cele mai diferite 
domenii ale științelor sociale. 
Verificarea istorică pe carft 
marxism-leninismul a dobîn- 
dlt-o în mod strălucit prin ex-

ori confundată cu un eclec
tism care duce la acceptarea 
totală a unor teze și idei care 
nu servesc progresului mate
rial sau spiritual. Criteriile 
clare, științifice pe care ni le 
oferă filozofia, economia poli
tică marxistă și socialismul 
științific ne permit o 
tare precisă a valorilor 
valorilor, fără nici un 
idei preconcepute, ca 
mitate în promovarea 
lor noastre revoluționare.

Profesiunea căreia îmi con
sacru activitatea mă pune în 
contact cu o categorie de ti
neri extrem de semnificativă 
din punctul de vedere al do
rinței de cunoaștere, al dia
logului al schimbului de opinii. 
Stud'ențiimea noastră. în ce 
are ea mai valoros, manifestă 
un interes deosebit pentru în
țelegerea serioasă a fenomene
lor sociale, vrea explicații 
științifice despre evenimentele 
oe se desfășoară pe plan na

decan- 
și non- 
fel de 

șl fer- 
pozițil-

catedră, de a le trece prin 
sita propriilor păreri, chiar 
dacă ele nu sînt șl nu 
la vîrsta respectivă, 
formate și mature, este 
nomen pozitiv, pe care 
să-1 încurajăm.

Cerință 
logice se ridică și 
rile cu tineretul 
cu toate categoriile 
Un dialog între 
sală, între profesor , ,
acordînd credit capacității de 
judecată, de discernămînt a 
generației tinere este de mare 
valoare pentru o asimilare 
funciară, de esență, a proble
maticii filozofice, sociale, po
litice contemporane. Aci pot 
aduce o mare _contribuție or
ganizațiile **■ “ 
studenților, 
risc în ce 
rea 
este mult 
rul stimulator, de 
dobîndite pe această 
însușirea „.Li ...
list-dialectice și istorice, 
versele activități educative, 
presa de tineret, sesiunile tine
rilor cercetători și ale cadrelor 
didactice pot constitui mediul 
propice pentru un larg și 
nlo schimb de opinii în 
mai variate probleme.

Confruntările de păreri 
Influență pozitivă asupra

(Urmare din pag. I)

unor

pot fi, 
deplin 
un fe- 
trebuie

ideo-dezbaterilor
în raportu- 
studențesc, 
de tineri, 

catedră și 
și student,

U.T.C.. Asociațiile 
Coeficientul de 

privește manifesta- 
opinii divergente, 
depășit de caracte- 

rezultatele 
cale în 

concepției materia- 
■ ■ ■ Di-

rod- 
cele

au 
formării și dezvoltării conștiinței 

socialiste. Ele permit sesiza
rea rămînerilor în urmă, a 
punctelor albe în activitatea 
ideologică, solicită o prezență 
Intensă a unor pături tot mal 
largi de intelectuali, accentu
ează caracterul 
științelor sociale, 
mă instanță 
teoriei și 
praotlcii.

la 
la

militant al 
duc tn ulti- 

îmbogățirea 
Impulsionarea

cu unelte și mașini înfterbîn- 
tate roboteau oamenii pe care 
aveam să-i cunosc de îndată.

CUM POATE FI CORIJATA 
GEOGRAFIA ?

Răspunsul stă agățat de 
zîmbetul șiret și mîndru al or
tacilor de pe Șuior. Vorbele 
simple ascund un adevăr i- 
mens ■ cele mai recente atla
se indică în masivul Gutin, 
ca altitudine a vîrfului Cre
menea, 1 058 m. Eroare 1 Mun
tele nu are decît 980 m. De
ocamdată. Fiindcă mîine va 
coborî cu încă un metru sub 
propria lui umbră. Ce taină 
trăiește în acest adevăr ? Una 
singură : oamenii au retezat 
muntele I

— Eu cu ortacii mei am 
luat jos vîrful Cremenii, gră
iește baci Aurel Rusu.

Prin 1961, un colectiv de 
cercetare compus din trei oa
meni s-a avîntat pe culmea 
Șuiorului.

In 1962 pădurile au fost 
„bărbierite" și-o impunătoare 
carieră și-a semnat aici înce
putul. Filonul ieșise din pă- 
mînt pînă la ziua albă. Ataca
rea lui de sus, la suprafață, o 
fost ideea unui colectiv de 
cercetare, printre care erau și 
inginerii Alex. Corpade, Anton 
Cilog, Gabriel Popescu, Gheor- 
ghe Ursu ș.a. Exploatarea ză- 
cămîntului a contnuat prin 
galerii de coastă, direcționale.

apoi transversale și suitori, 
prin breșe în steril și în filon, 
cu descopertarea rocilor in 
„acoperiș" și „culcuș".

La cei 33 de ani ai săi, 
maistrul minier Aurel Rusu își 
știe cotele propriilor ani, căro
ra^ le prevede o ascensiune li
nă. El bate în munte și mun
tele îi răspunde. Bătăile i 
s-au depus, cu cinste, pe 
piept: în numai 6 ani, Aurel 
Rusu a primit 10 distincții — 
6 insigne de fruntaș în între
cerea socialistă, două „Meda 
Iii ale Muncii", o insignă ju
biliară — 1968 și „Ordinul
Muncii" — clasa a IlI-a.

La Cremenea Șuior, ritua 
Iul muncii miniere a hotărît 
destinul mai multor oameni. 
Inginerul stagiar Gavril Pop, 
de 24 de ani, s-a născut nu
mai la cîțiva km de cota Cre
menii. Neam de neamul lui — 
minieri din Cavnic. Tot aici 
„lucră" și loan Ilieș, suprave
ghetor în subteran, secretar 
coordonator al comitetului 
U.T.C. pe întreaga exploatare.

Oamenii au deschis punți 
pînă-n miezul pămîntului. 
Muntele n-a mai avut nici o 
șansă. Și s-a supus. Ortacii 
m-au invitat la Cremenea- 
Șuior, peste un an și jumăta 
te, cînd toată suflarea va 
coborî în subteran. Acolo 
muntele s-a ghemuit pe alte 
secrete pe care omul le-a di
buit. De pe acum s-a așezat 
fi aici, definitivă, înalta dom
nie a oamenilor.

Larois.es


Declarația Consfătuirii In Comitetul pentru dezarmare

miniștrilor afacerilor externe 
din statele participante

Cuvintarea Anul

la Tratatul de la Varșovia
în zilele de 30 și 31 octom

brie 1969, la Praga a avut loc 
Consfătuirea miniștrilor afaceri
lor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
la care au participat: din par
tea R. P. Bulgaria — I. Basev ; 
din partea R. S. Cehoslovace — 
J. Marko ; din partea R. D. Ger
mane — O. Winzer ; din partea 
R: P. Polone — S. Jedrychowski; 
din partea Republicii Socialiste 
România — C. Mănescu ; din 
partea R. P. Ungare — K. Er- 
delyi, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe ; din partea 
U.R.S.S. — A. Gromîko.

Guvernele reprezentate Ia con
sfătuire au subliniat năzuința și 
■voința lor de a întreprinde noi 
pași, individual și în colaborare 
cu alte state, în scopul destin
derii, al consolidării securității 
și al dezvoltării colaborării paș
nice în Europa. Ele reafirmă via
bilitatea prevederilor Apelului 
de la Budapesta, din 17 martie 
1969, al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia către 
toate țările europene.

Participahții la consfătuire, au 
acordat cu acest prilej o atenție 
deosebită pregătirii convocării 
conferinței general-europene în 
problemele securității și colabo
rării în Europa. Ei au constatat 
cu satisfacție că propunerea de 
ținere a unei conferințe general- 
europene s-a bucurat de un larg 
ecou pozitiv din partea majori
tății statelor europene. Această 
propunere a devenit obiectul u- 
nei examinări active de lucru în 
Europa, în cursul căreia s-au 
exprimat considerente concrete 
în diverse probleme legate de 
pregătirea conferinței, ceea ce 
creează posibilități reale pentru 
organizarea conferinței și reali
zarea securității europene, prin 
eforturi comune, în interesul tu-

1

Gripă 
în
Papua
^zPapuații sînt de obicei un 
element decorativ în repor
taje. Amatorii de senzațional 
traversează întinderi nesfîr- 
șite de apa pentru a pă
trunde într-o lume depărtată 
de secolul XX. Junglele Pa- 
puei înseamnă capătul pă- 
mîntului. Acolo se isprăvește 
Terra, chiar dacă geografii 
vor fi dispuși să corecteze 
afirmația. Sînt destule zone 
negre pe planetă, lacuri în 
care civilizația.modernă este 
încă inaccesibilă. Dar Papua 
reprezintă secole trecute ale 
omenirii conservate în plină 
epocă a ciberneticii, repre
zintă, parcă, o stranie pla
netă pe care exponenții ci
vilizației nu se grăbesc să 
o investigheze (excepție fă
cînd temerarii reporteri ți 
operatori de televiziune dor
nici să abordeze un exotism 
lesne comercializabil).

Totuți, Papua ți Noua Gui
nee încep să înfiripeze pri
mele contacte cu o lume 
preocupată de zborurile cos
mice ți tehnica ordinatoare
lor. Să nu credeți cumva că 
apostoli ai fericirii umane 
s-au deplasat pentru a-i aju
ta pe papuați să biruie ne
cazurile unei existențe afla
tă în captivitatea primitivis
mului. Papuații au făcut cu
noștință cu grijile lumii mo
derne într-un alt mod : gra
ție... gripei. Această boală, 
pe care ei nu o cunoscuse
ră, această boală care nu o- 
colește nici citadelele civili
zației, nici pe cele mai pros
pere exemplare ale speciei 
umane, și-a făcut apariția în 
Papua și Noua Guinee. în- 
tîia oară. Aceste săptămîni 
ale sfîrșitului lui 1969 se în
scriu astfel ca un moment 
deosebit în relațiile acestor 
năpăstuite colectivități cu 
modernitatea.

Momentul se exprimă și 
cifric : 1 700 000 de persoa
ne s-au îmbolnăvit de gripă, 
adică jumătate din popu
lație. Periculosul inamic nu 
s-a lovit de nici o rezistență 
pentru că papuașii nu cu
nosc, încă, îngrijirea medi
cală. Rezultatul: 26 000
morți. 26 000 _ de vieți care 
s-au stins. Cifra s-ar putea 
să fie chiar mai mare pen
tru că jungla nu este prea 
generoasă cu statistica. Ma
rile ziare au rămas, totuși, 
insensibile. Un accident de 
automobil cu un mort pe o 
șosea asfaltată, lingă o 
mare metropolă, are dreptul 
la un titlu și o fotografie. 
O sinucidere sentimentală a- 
junge pe pagina întîi. Dar 
cei 26 000 morți din Papua 
și Noua Guinee, n-au dobîn
dit dreptul la o lacrimă de 
cerneală vărsată pe o coloa
nă de gazetă și rămîn în 
obscuritatea unor știri mă
runte.

turor statelor și popoarelor Eu
ropei.

A fost, de asemenea, întîtnpi- 
nată în mod favorabil inițiativa 
prețioasă a guvernului Finlandei 
din 5 mai 1969, care a declarat 
că este gata să contribuie la 
pregătirea și ținerea conferinței 
general-europene. Toate țările 
semnatare ale Apelului de la 
Budapesta au răspuns pozitiv.

în ceea ce-i privește, miniștrii 
afacerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, acționînd din însărci
narea guvernelor lor, propun 
următoarele problem*  pentru 
includerea în ordinea de zi a 
conferinței general-europene :

1. — Asigurarea securității eu
ropene și renunțarea la folosirea 
forței sau la amenințarea cu fo
losirea acesteia în relațiile reci
proce dintre statele din Europa.

2. — Lărgirea relațiilor co
merciale, economice și tehnico- 
științifice pe baza egalității în 
■drepturi, în scopul dezvoltării 
colaborării politice între statele 
europene.

Statele socialiste semnatare ale 
prezentei declarații sînt profund 
convinse că discutarea fructuoa
să a problemelor menționate și 
realizarea unui acord în legă
tură cu ele ar contribui Ia des
tinderea încordării în Europa, 
la creșterea înțelegerii recipro
ce, la dezvoltarea unor relații 
pașnice și prietenești între state 
și, în același timp, la înfăptuirea 
securității în care sînt în mod 
vital interesate toate popoarele 
Europei. Succesul unei conferin
țe general-europene ar consti
tui un eveniment istoric în viața 
continentului nostru și în viața 
popoarelor întregii lumi. El ar 
deschide calea spre examinarea 
în continuare și a altor probleme 
care interesează statele europe
ne, a căror rezolvare ar cores
punde întăririi păcii în Europa, 
ar contribui la dezvoltarea unei 
largi colaborări hțeciproc-avanta- 
joase între toate statele europe
ne și la asigurarea în Europa, 
așa cum s-a statornicit și există 
ea astăzi, a unei securități trai
nice bazate pe principii colective 
și pe eforturile comune ale par- 
ticipanților la conferința gene- 
ral-europeană a statelor.

Guvernele țărilor participante 
la prezenta consfătuire propun, 
în scopul pregătirii conferinței 
general-europene, să se exami
neze aceste considerente în cursul 
unor consultări bilaterale sau 
multilaterale între statele inte
resate. Ele sînt, desigur, gata 
să examineze și orice alte pro
puneri îndreptate spre pregăti
rea practică și asigurarea succe
sului conferinței general-euro
pene.

Miniștrii afacerilor externe au 
exprimat, în numele guvernelor 
lor, convingerea că, în ciuda u- 
nor greutăți neînlăturate încă, 
toate problemele legate de pre
gătirea și ținerea conferinței 
general-europene — fie proble
me legate de ordinea de zi, de 
cercul de participare eau de 
modalitatea de convocare — vor 
putea fi rezolvate dacă față de 
aceste probleme se va manifesta 
bunăvoința și năzuința sinceră 
epre înțelegerea reciprocă.

Guvernele statelor R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, Republi
ca Socialistă România, R. P. 
Ungară, U.R.S.S., cheamă toate 
statele europene, tn interesul vii
torului pașnic al continentului, 
să depună eforturi pentru con
vocarea cit mai urgentă a con
ferinței general-europene care, 
după părerea lor, ar putea să ai
bă loc la Helsinki, în prima ju
mătate a anului 1970.

★

• DUPĂ SEMNAREA De
clarației Consfătuirii miniștri
lor de externe ai țărilor mem
bre ale Tratatului de la Var
șovia, miniștrii celor șapte țări 
semnatare au fost primiți de 
către Gustav Husak, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. Primirea s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, tovărășească.

DUPĂ VIZITA 
CANCELARULUI R. F. G. 

IN BERLINUL OCCIDENTAL

• CANCELARUL R.F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a făcut 
vineri o vizită de 3 ore în Ber
linul occidental. în timpul șe
derii sale, Willy Brandt a avut 
o întrevedere cu Klaus Schuetz, 
primarul Berlinului occidental.

*
în legătură cu vizita în Berli

nul occidental a cancelarului 
R.F.G., Willy Brandt, Ministerul 
Afacerilor Externe al Republi
cii Democrate Germane a dat 
publicității o declarație în care 
cere guvernului R.F.G. și Se
natului din Berlinul occiden
tal „să respecte statutul Berli-

E. O.

reprezentantului României
GENEVA — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite: 
Joi seara a luat sfîrșit sesiunea 
comitetului pentru dezarmare. 
Luînd cuvîntul, delegatul român 
Constantin Georgescu, a atras 
atenția comitetului asupra 
considerațiilor de principiu cu 
privire la chestiunea interzi
cerii amplasării de arme nuclea
re și de alte arme de distrugere 
în masă pe teritoriile submarine 
și suboceanice și în subsolul lor, 
expuse anterior de delegația 
României. în continuare, vorbi
torul a declarat: în ultima pe
rioadă, datorită împrejurării că 
delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. au 
prezentat un proiect comun de 
tratat și faptului că delegațiile 
altor țări au avansat documen
te de luoru, propuneri și suges
tii, discuțiile au dobîndit un ca
racter concret, permițînd un 
schimb util de păreri cu privire 
la stipulațiile pe care tratatul 
va trebui să le încorporeze. Un 
alt element pozitiv pe care am 
dori să-1 relevăm este prezen
tarea de către delegațiile
U.R.S.S. și S.U.A., în ședința
din 30 octombrie a.c., a unui 
text revizuit al proiectului de 
tratat.

Se înțelege, a continuat dele
gatul român, că — datorită _tim- 
pului scurt care a mai rămas 
pînă la încheierea lucrărilor 
noastre — examinarea prevede
rilor textului revizuit al proiec
tului de tratat, a propunerilor 
și sugestiilor avansate de dele
gațiile din Comitet va continua 
în perioada ce urmează la sesiu
nea Adunării generale a Organi
zației Națiunilor Unite cu parti
ciparea tuturor membrilor Orga
nizației. Important este ca do
cumentul ce se va elabora în fi
nal să țină seama de interesele 
și drepturile legitime ale tuturor 
statelor, mari și mici, astfel în
eît el să întrunească o adeziune 
cît mai largă.

In încheiere, vorbitorul a
....... .......

ceea ce o privește, 
care s-a declarat în 

încheierii unul instru- 
internațional privind

spus : în 
România, 
favoarea 
ment 1---------
prohibirea amplasării armelor 
nucleare și a altor arme de ni
micire în masă pe teritoriile 
submarine, va examina noua 
formă a proiectului de tratat, 
depus de U.R.S.S. și S.U.A., în 
lumina poziției sale de princi
piu, expusă și în 'cadrul Co
mitetului nostru, își va aduce, 
în continuare, contribuția 
negocierile pe această temă 
sesiunea Adunării Generale.

Numeroși alți vorbitori 
luat cuvîntul în același sens, 
exprimîndu-și dorința că proiec
tul propus de cei doi copreșe
dinți să fie ameliorat, ținindu- 
se seama de amendamentele pro
puse pînă acum, de interesele și 
drepturile statelor riverane.

internațional

la 
la

au

La Havana s-a deschis ex
poziția de fotografii „Prin 
România de azi", organizată 
de Consiliul național al cul
turii din Cuba, în colaborare 
cu I.R.R.C.S. Expoziția cu
prinde o suită de imagini 
care oglindesc activitatea e- 
conomică, socială și cultu
rală desfășurată în țara 
noastră, precum și cele mai 
frumoase stațiuni de odihnă 
din Carpațl și de pe litora
lul Mării Negre.

In cuvîntul rostit cu acest 
prilej, scriitorul Cesar Lopez 
a subliniat extinderea con
tinuă a legăturilor culturale 
cubano-române și importan
ța lor în întărirea prieteniei 
dintre cele două țări. După 
vernisaj a fost prezentat fil
mul documentar românesc 
„Orizont 1969", care s-a bu
curat de o caldă primire din 
partea asistenței.

Sărbătoarea
Algeriei

1 noiembrie 1954 reprezin
tă o dată cu adinei semnifi
cații in istoria contempora
nă a Algeriei. Cu un deceniu 
și jumătate în urmă, poporul 
algerian a declanșat lupta 
armată împotriva dominației 
coloniale, pentru dobindirea 
independenței. „Războiul a 
fost crunt, . soldindu-se cu 
grele sacrificii; dar jertfe
le n-au fost zadarnice. La ca
pătul a 8 ani de lupte, in 
mijlocul verii anului 1962, 
Algeria și-a proclamat inde
pendența. O dată cu procla
marea Algeriei ca republică 
democratică și populară, a 
început o altă luptă al că
rui scop principal urmărește 
înlăturarea grelei moșteniri 
coloniale, dezvoltarea armo
nioasă a țării, capabilă să-și 
valorifice resursele umane și 
materiale. Eforturile depu
se s-au concretizat în reali
zări în domeniile economic, 
social și cultural.

...In apropiere de localita
tea Annaba a fost dat recent 
în exploatare primul combi
nat siderurgic, cu o capaci
tate de 1 200 mii de tone oțel 
pe an. Furnalele combinatu
lui vor folosi materia primă 
furnizată de minele de fier 
de la Ouenza, a căror pro
ducție se ridică la 3600 mii 
tone minereu de fier. Com
binatul El Hadjar a pus ba- 
■ele industriei grele algerie
ne.

...La cițiva kilometri de 
Constantine, In pitoreasca 
localitate Oued Namimine, 
zilele trecute a fost inau
gurat complexul de motoare 
Diesel și de tractoare. Com
binatul, care se va întinde 
pe o suprafață de circa

600 000 m.p., va realiza în 
perioada atingerii parame
trilor proiectați o producție 
anuală de 10 000 motoare Die
sel și 5 000 de tractoare. A- 
cest complex constituie la 
rindul său baza de plecare a 
tinerei industrii constructoare 
de mașini din Algeria.

...Dogoritorul deșert al Sa- 
harei își schimbă înfățișa
rea. îa afara tradiționalelor 
caravane de cămile, vizitato
rul întîlnește panglicile as
faltate ale șoselelor, noile 
exploatări miniere și turlele 
sondelor petroliere. La Erg- 
Djoud, Hassi-Kessekessa, El- 
Larich Tahtania, Hassi-Mok- 
thar, sonde de tipul „3-DH- 
200" sau „T-50", produse ale 
industriei românești, forează 
zi și noapte.

...In ultimul au școlar, 
cursurile școlilor elementare 
au fost urmate de 1 600 000 
elevi. Astfel, pentru prima 
oară în istoria Algeriei, au 
fost școlarizați toți copiii în 
virstă de 6—7 ani. Pentru 
crearea condițiilor materiale 
necesare dezvoltării pe mai 
departe a învățămintului 
pină la începutul lunii tre
cute au fost date în folosin
ță 4 200 săli noi de clasă, iar 
altele 1800 vor fi terminate 
la sfirșitul acestui an. Aceeași 
preocupare se manifestă 
pentru mărirea numărului 
cursanților, de la colegiile 
generale sau pentru creșterea 
numărului studenților. Eco
nomia Algeriei, în plin pro
ces de dezvoltare solicită ca
dre cu pregătire corespunză
toare.

Sind doar cîteva date care 
redau tabloul unei 
plină transformare.★

Președintele Consiliului de 
România, NICOLAE CEAUȘESCU,

★
Stat ai Republicii 

i, a

țări în
P.N.

Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
Consiliului Revoluției al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare, HOUARI BOUMEDIENE, următoarea tele
gramă :

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
Romania, al poporului român și al meu personal, adresez 
Excelenței Voastre și poporului algerian prieten, cu prilejul 
Zilei naționale a Republicii Algeriene Democratice și Popu
lare, calde felicitări și cele mai bune urări.

nulul occidental ca unitate poli
tică independentă" — transmite 
agenția A.D.N.

• PREȘEDINTELE Richard 
Nixon și Administrația sa „vor 
contribui prin toate mijloacele" 
la îndeplinirea și la soluționa
rea „problemelor practice și u- 
mane" rezultate din aplicarea 
deciziei Curții Supreme a 
S.U.A. privind desființarea ime
diată a sistemului segregaționist 
din școlile americane, a decla
rat purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, Ronald Ziegler. El a 
precizat că președintele a luat 
cunoștință de faptul că hotărîrea 
Curții Supreme trebuie aplicată 
fără „animare" și a promis să 
facă uz de prerogativele sale 
pentru respectarea ei.

ETATIZAREA 
SOCIETĂȚILOR PARTICULARE 

DE TELECOMUNICAȚII 
DIN ARGENTINA

• GUVERNUL ARGENTI
NIAN a anunțat că pînă în lu
na octombrie 1970 toate societă
țile particulare de telecomuni
cații vor fi preluate de stat. 
După cum a făcut cunoscut un 
reprezentant al Ministerului 
Comunicațiilor, societățile străi
ne „Italcable", „Transradio In
ternational" și „Western Tele
graph" au și fost preluate de 
Societatea națională de telefoa
ne. în urma acestei măsuri, toa
te serviciile telefonice, telegrafi
ce, telex și de televiziune vor 
trece în mîinile statului argen
tinian.

Interviu acordat „Scînteil tineretu
lui" de d-l RAYMOND RODRIGUEZ, con
ducătorul grupului special UNESCO 
pentru pregătirea „Anului internațio

nal ai educației"

Prt»;**4*e£ta 
cest proces da proi 
„Anului tatemațioh. 
educației"’}

De la trimisul 
nostru la Paris

EUGEN 
FLORESCU

între problemele care preocupă astăzi omenirea, fenomenul 
educației ocupă unul dintre primele planuri, un scriitor englez, 
H. G. Wells, avînd chiar curajul să definească istoria umanității 
drept o „cursă între educație și catastrofă", menționind prin 
aceasta importanța extraordinară pe care formarea omului o 
are pentru existența omului însuși.

lata de ce, cu cîteva zile în urmă, la Palatul U.N.E.S.C.O. 
din Paris, avînd plăcerea unei vizite la domnul RAYMOND 
RODRIGUEZ, însărcinat din partea Secretariatului U.N.E.S.C.O. 
cu conducerea grupului special format pentru pregătirea și des
fășurarea planurilor „Anului internațional al educației — 1970", 
i-am solicitat o convorbire.

ții UNESCO au fost cu toții a- 
lertațî, îndrumați să lucreze în 
acest scop, fiecare la nivelul 
său. Rezultatele sînt pînă acum 
încurajatoare : 15 state membre 
au făcut deja cunoscute planu
rile lor, iar 87 organizații non- 
guvernamentale au răspuns fa
vorabil. România are proiecte 
interesante, ea va organiza în 
1970 șj unele acțiuni în spriji
nul direct al UNESCO.

— V-am ruga, domnule 
Rodriguez, să discutăm 
despre unele probleme ale 
educației în epoca con
temporană și, în mod spe
cial, despre opera pe 
care, din însărcinarea 
UNESCO, o conduceți la 
scară mondială. Dacă 
veți avea amabilitatea, 
am propune să începem 
acest interviu cu o imagi
ne de artă plastică : afi
șul care va simboliza în
săși spiritul acestui „an 
al educației"...

— Este, într-adevăr, după pă
rerea mea, un afiș— deosebit de 
sugestiv, așa îneît nu mă mir că 
prima dumneavoastră întreba
re se referă la el. După cum vă 
este cunoscut, în decembrie 
treeut. Adunarea generală a 
O.N.U. a adoptat în unanimitate 
o hotărîre prin care anul 1970 
va fi proclamat drept „Anul in. 
ternațional al educației". Ceea 
ce a determinat o asemenea ho
tărîre rezidă, în fapt, în nume
roasele probleme pe care le ri
dică formarea omului în con
dițiile vieții moderne, în gene
ral, și a particularităților spe
cifice fiecărei națiuni in spe
cial. Scopul acestei acțiuni, 
gindită de multă vreme Ia 
O.N.U. și studiată cu atenție de 
UNESCO, este, în esență, de a 
stabili coordonatele unei reali
tăți prezente în lumea întrea
gă, în acest domeniu. Ea își 
propune a fixa atentia asupra 
unui număr de exigențe majore 
care stau în fața instituțiilor 
specializate în domeniul edu
cației, atît pentru extinderea cit 
și pentru îmbunătățirea rolului 
lor, utilizarea la maximum a 
resurselor disponibile șl utile 
procesului de educație, ca și în
tărirea cooperării internaționale 
in acest domeniu.

După cum vedeți, un program 
complex, pe care afișul trebuie 
să-l redea sugestiv. Am primit, 
Intr-adevăr, numeroase propu
neri ; majoritatea însă utilizau 
ca simbol elemente 
o carte, o călimară, 
bancă, un caiet etc. 
țat la ele fiindcă

gestii „școlare" dădeau o Imagi
ne limitată școlii înseși, așa 
cum este ea concepută în epoca 
modernă: școala nu mai poate 
fi azi reprezentată doar printr-o 
carte, o peniță sau un caiet, fi
indcă ea nu mai înseamnă doar 
transmitere de cunoștințe. In 
ce s-ar putea numi școală în 
genere, școală a societății, in
tră și televizorul și cinemato
graful, și ziarul la care lucrați 
dumneavoastră, intră și organi
zațiile din care fac parte anu- 
miți

— Se vorbește mult, tn 
ultimul timp, domnule 
Rodriguez, despre ceea 
ce numim „educația per
manentă". Știindu-vă un 
susținător al acestui prin
cipiu, v-am ruga să ne 
spuneți în ce măsură 
este el inclus în proiec
tele „Anului internațional 
al educației" ?

oameni, tineri sau nu...

— Afișul trebuia, deci, 
să reușească a sugera noua 
imagine, modernă, a 
Iii, a procesului de 
cație...

șco- 
edu-

— Exact Priviți-1, este 
ra cunoscutului artist plastic 
Victor Vasarely. Un „cap" 
uman iluminat prin cunoaștere, 
simbolic și pentru afgan și pen
tru japonez, ori canadian. El 
transmite prin tehnica în care 
este realizat, ideea că edu
cația se face de către om și 
pentru om : acele cercuri con
centrice — centripete și centri
fuge — care vin și pleacă de 
ia el. Afișul exercită interes și 
prin aceea că, mărit, arată că e- 
ducația nu este o activitate sim
plă, 
că 
ra 
problematicii sale.

ope-

care se face cu ușurință, 
ea cere un efort pe măsu- 
complexității omului ți a

cunoscute : 
o peniță, o 
Am renun- 
aceste su-

— Care sînt rezultatele 
acțiunilor întreprinse pînă 
în prezent ?

— Este dificil să rezum ma
rile linii ale pregătirilor care au 
loc și se desfășoară în continua
re. Zeci de organisme interna
ționale, ca și numeroase foruri 
naționale acționează deja în a- 
ceastă direcție, iau inițiative. 
Directorul general al UNESCO 
a trimis scrisori destinate să 
transmită obiectivele „Anului in
ternațional al educației" guver
nelor, organizațiilor nonguverna- 
mentale, la numeroase organiza
ții interguvernamentale. Orga
nizațiile și suborganizațiile 
O.N.U., Secretariatul și exper-

— Aș vrea să cred că „anul" 
pe care-1 organizăm pe scară 
mondială va fi, tot la o aseme
nea scară, și un foarte bun pri
lej de lansare a formulei pe
dagogice la care vă referiți. Să 
mă explic : UNESCO a propus, 
în legătură cu anul internațional, 
statelor membre un număr de 
probleme care se pot pune în 
legătură cu procesul de edu
cație. Firește, nu toate sînt, în 
egală măsură, abordabile la ni
velul fiecărui stat. Pentru une
le, de primă importanță este 
alfabetizarea, pentru alteia pre
gătirea și atragerea femeii in 
cîmpul activității productive 
moderne, iar pentru altele re
ciclarea pregătirii specialiștilor. 
Fiecare stat are posibilitatea să 
se oprească la ceea ce conside
ră a-i fi specific, util etc. în 
afară de aceasta, anul interna
țional poate avansa și o idee 
comună, de mare interes pentru 
toată lumea : educația perma
nentă. Ce înțelegem prin aceas
ta ? Că educația omului nu se 
termină odată cu absolvirea șco
lii. Dar nu numai atît. Și 
pină acum se vorbea, în afară 
de educația școlară, de o „edu
cație a adulților", dar separîn- 
du-se procesul formării, al pre
gătirii omului 
fără 
poate 
vorba 
ment tradițional, . ...
ruia la virsta adultă se încerca 
„repararea" greșelilor făcute în 
educația din anii tinereții, ci 
de un proces de perfectă con
tinuitate, la toate 
de-a lungul 
vieții. Un proces educativ fără 
întrerupere, impus de satisfa
cerea exigențelor profunde ale 
personalității umane în dezvol
tarea sa, capabil să răspundă 
la cerințele din ce în ce mai mari 
ale lumii în continuă transfor
mare.

Prin aceea oS.organi 
guvernamentale sau nu 
îndemnate să-și planifice 
tățile educative țlnind 
de această realitate. An 
ternațional permite să fie 
sate în mod global prot 
educației, avantajele ei, 
ofere o mișcare de refle 
conținutul și formele ed 
nale utilizate în vremea i 
Preocuparea limitată, fie 
tehnică, devine periculou 
liind, azi, de nedespărțit 
tură, toată viața. D. 
schimbă, cum spuneam 
sensul noțiunii de școt 
schimbă și o lărgește în 
timp. La „Anul internați 
educației" vor participa 
mai educatori de tip șco 
dacă într-o țară sau 
va considera de maxi 
gență fie alfabetizarea, 
ciclarea pregătirii speci 
acțiunile inițiate vor tre 
dite ca făcînd parte 
proces de largă pers

— Ce rol crede 
îndeplini, în cădi 
tor vaste proiec 
ganizațiile de tin

legătură 
spune, 

doar de

în etape aproape 
între ele. 
deci, că nu 

a prelua un 
potrivit

Se 
este 
ele- 
că-

nivelele, ți 
tuturor etapelor

— Posibilitățile p 
care st».u la îndemina o 
țiilor de tineret în „Am 
național al educației" si 
opinia mea, foarte mar. 
meroase. Mă voi referi la 
esențială : organizațiile d 
neret pot să-i învețe pe t 
să gindească, să reflecteze 1 
Iul pe care-I are 
națiunilor 
pregătirea continuă, 
în școală 
Nu este 
acțiuni spectaculoase, ci c 
determina o mișcare de g 
re, conformă cu stilul, esei 
mente specific, al epocii no 
Organizațiile de tineret s< 
constitui în agenți ai edut 
ai instrucției în rîndul tine 
și indiferent dacă este 
de un oraș sau altul, de u 
sau altul, important este s 
întreprindă inițiative utili 
fuzarea acestui spirit către 
îndeamnă UNESCO, dar j 
re îl 
por, 
țiilor_ ______

în fond, acesta este și s 
organizării „Anului internai 
al educației" —să stimule 
să favorizeze, Ia diverse t 
ale realității sociale, m 
zarea energiilor și între 
derea unor acțiuni concret 
vorabile dezvoltării resui 
umane.

asupra I
cărora le ap; 

comp 
sau după abso 

vorba de a org

socotim util fiecăru 
stă la îndemtna orgs 
de tineret.

• • • • •
ORIENTUL

BEIRUT. — Noi ciocniri au 
avut loc în ultimele 48 de ore 
între unități ale armatei liba
neze și forțe palestiniene de co
mando, relatează agenția M.E.N’. 
Cele mai puternice ciocniri au 
fost înregistrate în zona locali
tăților Rachiya și Aiha, princi
palele puncte de control asupra 
căii ferate din valea Bekaa, din 
apropierea frontierei ou Siria. 
Potrivit unui purtător de cu- 
vînt al armatei libaneze, citat 
de agenția A.P., orașul Rachiya 
a fost bombardat de forțele de 
guerilă ; trupele libaneze au ri
postat, iar schimbul de focuri 
a durat peste trei ore. în acest 
timp, menționează agenția
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Autoritățile venezuelene au 
ordonat închiderea cursuri
lor tuturor școlilor și uni
versităților, ca urmare a va
lului de demonstrații studen
țești organizate in semn de 
protest împotriva uciderii ți
nui student anchetat de po
liție. Joi, pentru a trei zi 
consecutiv, s-au produs 
ciocniri între studenți și po
liție. Știri sosite din Valencia, 
oraș situat la 160 km de 
racas, menționează că 
cursul acestor tulburări 
manifestant a fost grav 
nit și alți trei ușor răniți 
după ce poliția a deschis fo
cul.

Pînă acum, o persoană a 
fost ucisă și aproape 20 au 
fost rănite în cursul demon
strațiilor studențești ce au 
avut loc la Caracas, Merida 
șl Valencia.

Ca
in 
un 
ră-

APROPIAT
M.E.N., populația din cele două 
localități, aproximativ 9 000 de 
persoane, și-a părăsit casele, re- 
fugiindu-se în valea Bekaa.

CAIRO — Irakul s-a alăturat 
Republicii Arabe Unite pentru 
medierea conflictului interve
nit între autoritățile libaneze și 
forțele palestiniene de com
mando — relatează agenția 
M.E.N. în cadrul acestei misiuni 
vicepremierul irakian, generalul 
Saleh Mahdi Ammash, a fost 
primit de președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, cu care a 
examinat reacțiile provocate în 
lumea arabă de acest conflict, 
precum și posibilitățile existen
te în vederea soluționării lui.

CAIRO — Aviața egipteană 
a efectuat vineri două raiduri 
asupra pozițiilor israeliene 
situate la El Kantara și Kibrit, 
a declarat un purtător de cu
vînt al armatei R.A.U., citat 
de agenția M.E.N. Bombardie
rele egiptene au distrus for
tificațiile și instalațiile mili
tare israeliene, situate în re
giunile respective. Toate apa
ratele egiptene, precizează a- 
genția citată, s-au întors la 
bazele lor.

TEL AVIV — Două tentati
ve ale avioanelor egiptene de 
a bombarda vineri 
israeliene, dispuse 
Canalul de Suez, au 
declarat un purtător
al armatei lsraeliene, mențio
nat de 
militare 
bombele 
egiptene
și nu au provocat daune păr

ții Israeliene.

pozițiile 
la est de 
eșuat — a 
de cuvînt

agenția Reuter. Surse 
lsraeliene afirmă că 
aruncate de avioanele 
nu și-au atins ținta

Adunarea Generală a 0. IV. I 
a adoptat proiectul de rezolul 

inițiat de România 
privind educarea tineretului in spiritul respectului 

față de drepturile și libertățile omului

NEW YORK 31. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandri 
transmite : Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat proie 
de rezoluție, inițiat de România, privind educarea t 
retului în spiritul respectului față de drepturile și libe 
țile omului, precum și participarea tineretului la dezvolți 
națională.
Rezoluția, căreia pe parcurs i 

s-au alăturat alte 16 state, în 
calitate de coautori, fusese dis
cutată și aprobată în unanimi
tate de Comitetul nr. 3 pen
tru problemele sociale, umani
tare și culturale. în cadrul dez
baterilor, numeroși delegați au 
subliniat aportul substanțial 
adus de România pe plan inter
național la eforturile pentru 
găsirea acelor măsuri și -pro
grame în vederea educării ge
nerației care va conduce mîine 
destinele omenirii în spiritul 
idealurilor nobile de pace, co
laborare și amiciție între toate 
popoarele lumii.

Rezoluția invită tn mod so
lemn tineretul să-și reafirme 
credința în dreptul internațional, 
în principiile și obiectivele Car
tei, care vizează realizarea pă
cii internaționale, stabilirea u- 
nor relații de cooperare 
prietenie între state.

Rezoluția recomandă guverne
lor ca, atunci cînd își formu
lează politica națională în pro
blemele tineretului, să asigure 
o coordonare mai bună a me
todelor pentru a răspunde ne
voilor și aspirațiilor acestuia. 
De asemenea, ea recomandă să 
se creeze tineretului, tn special

Și

în. perioada deceniului al 
al Națiunilor Unite pentn 
voltare, ocazii de a pârtie 
elaborarea și executarea j 
rilor naționale de dezvolt 
a programelor de coopera 
ternațională.

In încheiere, rezoluția 
secretarului general al O.I 
instituțiilor specializate c 
ocupă cu problemele tir 
lui să definească în mo 
parat nevoile acestuia în 
dezvoltate ți în curs de c 
tare, și să propună evt 
soluții care se impun. E 
menea, rezoluția cere S' 
rului general să examine; 
loacele prin care O. N. 
putea să servească mai 1 
biectivele enunțate și, m< 
măsurile ce trebuie luate 
stabilirea de contacte cu 
tul și organizațiile interna 
ce tineret și de a prezen 
raport Adunării Gener 
mai curînd posibil.

Această rezoluție se îns 
linia eforturilor Români' 
țiate la O.N.U. încă în 1 
a se realiza „promovarea 
durii*  tineretului a ide. 
de pace, respect recip 
înțeleger*  între popoare'
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