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ORGANIZAȚIILE U. T. C. PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

MĂSURILE STABILITE 
AU 0 DIRECȚIE PRECISĂ -

CREȘTEREA RITMULUI
DE LUCRU

Convorbire cu tovarășul CORNEL ȘANDRU
prim eeoretar al Comitetului județean Brașov al U.T.C.

Brașovul, stea de primă mărime în constelația economică a 
țăHi, înfățișează în prezent, o vastă rețea de șantiere de inves- 
titii, prin a căror finalizare puterea industrială a județului va 
căpăta dimensiuni și mai ample. Cunoscînd ponderea pe care 
tineretul o reprezintă în totalul forței de muncă de pe șantiere, 
membrii brigăzii noastre au ținut să se oprească aici. Scopul 
urmărit: evaluarea muncii desfășurate de organele și organi
zațiile U.T.C. din județ în sprijinul îndeplinirii cu succes a planu
lui anual de investiții. Și cum investigația întreprinsă de noi are 
loc la puțin timp după Plenara C.C. al U.T.C. care a inclus 
între problemele analizate activitatea organizațiilor U.T.C. în 
domeniul mobilizării tineretului de pe șantiere, am considerat 
obligatoriu să proiectăm discuția purtată cu tovarășul Cornel 
Șandru, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al U.T.C., 
pe fundalul sarcinilor stabilite în acest sens, acum, cînd pînă la 
sfîrșitul anului au rămas zile numărate.

Rep. : Tovarășe prim 
secretar, pînă Ia momen
tul final al bilanțului a- 
nual pe șantierele de in
vestiții mai sînt doar cî- 
teva săptămîni. Ați fost 
prezent la Plenara Comi
tetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist de 
la tribuna 
comandat 
U.T.C. o 
mai activă 
alizării integrale a pla
nului anual de investiții 
astfel ca acest bilanț să se 
înfățișeze la nivelul aștep
tărilor. Cum a înțeles Co-

mitetul județean Brașov 
să acționeze în spiritul 
acestor indicații 7
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a dezvoltării

Imaginea 
înfloritoare

culturii și artei
Cea de a treia lună a Ex

poziției Realizărilor Econo
miei Naționale — România 
1969—oferă în continuare un 
prilej de profundă și multila
terală cunoaștere a progresu
lui înregistrat în toate sec
toarele economiei și culturii 
naționale.

Pe lîngă marile pavilioane 
destinate industriei și agricul
turii, itinerariul obișnuit al 
miilor de vizitatori cuprinde 
și Pavilionul B, care înfăți
șează imaginea înfloritoare a 
dezvoltării științei, culturii și 
artei, cuprinzînd numeroase 
realizări, cunoscute și prețuite 
în tară și în străinătate.

Sectorul dedicat științei 
scoate în evidență preocupă
rile susținute ale partidului și 
statului pentru dezvoltarea 
cercetării științifice, pentru 
legarea el din ce în ce mai 
strînsă de nevoile producției, 
pentru afirmarea tot mai de
cisă a științei românești pe 
plan mondial. Panouri expre- 
tive înfățișează dinamica fon
durilor alocate din bugetul 
țării pentru aparatura științi
fică și alte utilaje: de la 818 
milioane lei în 1960, la 1 794 
milioane lei în 1969. Pe par
cursul unui deceniu, numărul 
oamenilor de știință din insti- 
i, ')le de cercetare a crescut 
c'ti 115 la sută. Un loc spe
cial în cadrul sectorului este 
rezervat invențiilor românești 
distinse cu medalii de aur la 
Saloanele internaționale care 
au avut loc în acest an la 
Viena și Bruxelles. Valorifica
rea în producție a cercetării 
științifice este amplu exem
plificată, prin procente și 
imagini referitoare la scurta
rea ciclului de cercetare, pro
iectare și aplicare, în diver
sele ramuri ale industriei: 
construcții, metalurgie, con
strucții de mașini, chimie, 
transporturi, telecomunicații, 
precum și în agricultură. In 
sfîrșit, un planiglob cu 
becuri de diferite culori mor
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— Chiar ieri a avut loo șe
dința biroului comitetului jude
țean, lărgită prin participarea u- 
nor factori cu care colaborăm 
direct, unde am analizat munca 
politică și organizatorică des
fășurată pe șantierele de con
strucții. După întoarcerea de la 
București am procedat la radio
grafierea atentă a stadiului în
deplinirii programului de inves
tiții pe primele trei trimestre a- 
le anului în concordanță cu sar
cinile organizației noastre în a- 
cest important sector al econo
miei naționale. Cu acest prilej 
am sintetizat experiența acumu
lată în timp, am evidențiat ele
mentele pozitive, căutînd noi po
sibilități de a le amplifica. Dar 
aș vrea să menționez că scopul 
principal al analizei realizate a 
fost acela de a stabili, pornind 
de Ia deficiențele semnalate pe 
șantierele de construcții, în lu
mina Plenarei C.C. al U.T.C. din 
10—11 octombrie a.c., măsuri 
destinate să conducă la crește
rea participării tinerilor la rea-

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Pe șantierul termocentralei Mintia.
Foto: C. CIOBOATĂ

poate fi
pentru tinerii din comună

învățătorul Măciucă ?
Pe oopertă, cu litere de-o 

șchioapă scrise cu tuș negru, 
doar două cuvinte : cazul Măciu
că... Parcurgem filele volumino
sului dosar încă neîncheiat De
clarațiile paznicilor... procese 
verbale de constatare... caracteri
zări... „fotografieri" cu de-amă- 
nuntul a drumurilor bătute în 
seara furtului și stenograme ale 
repetatelor confruntări... declara
țiile făptașilor furtului de porumb 
cu căruța în seara zilei de 14 oc
tombrie. Dacă n-aș fi citit și ul
tima pagină din dosar — decla
rația prin care Virgil Măciucă își 
recunoștea vina — aș fi zis că e 
vorba de o născocire, de o acu
zare premeditat țesută în zeci 
de pagini numai ca să fie blamat 
un om capabil, cinstit, prețuit

în comună. Cunoșteam omul. II 
întîlnisem la catedră, vorbind cu 
patos elevilor din clasa sa des
pre rațiune și cinste, explicînd 
pe îndelete noțiunea de OM. 11 
ascultasem într-o ședință a pro
fesorilor argumentînd convingă
tor că pedagogic este să nu lași 
neobservată nici cea mai neîn
semnată abatere de la discipli
nă a elevului. Mai ales Ia vîrsta 
de 7—10 ani cînd acești viitori 
OAMENI înoep a-și forma perso
nalitatea Aevea, îl vedeam șl a- 
cum susținîndu-și în adunarea 
generală a organizației U.T.C. 
referatul: Efectul exemplului per
sonal în munca de educare co
munistă a tineretului. 11 întîlni
sem muncind cot la cot cu tine
rii pe șantierele muncii voluntar-

patriotice din comună. Văzusem 
cu cîtă încredere îl ascultau a- 
ceștia. Citeam și refuzam să

(Continuare în pag. a Vl-a)

GH. FECIORU

DIN NOU DESPRE PRODUCȚIA EDITORIALĂ 

A CASELOR CREAȚIEI POPULARE

criteriu eficient
Nivelul submediocru al majo

rității dintre culegerile literare 
publicate de Casele creației 
populare județene nu este o nou
tate i nu de mult, ziarul nostru 
s-a ocupat de ele și demonstrația 
a fost făcută, credem, convingă
tor, calitatea precară a acestor 
texte fiind, de altfel, evidentă.

întrebarea este însă cum e po
sibil să apară asemenea cărți 
și de aceea mecanismul care 
produce în serie rebuturi literare 
se cere, pentru a găsi explica-

— Ca profesor Ia Politeh
nică, credeți că în domeniul 
pregătirii cadrelor ar trebui să 

— se aducă ameliorări în ansam- 
9 blul stat-industrie-universitate, 

pentru a ține pas cu progresul 
științific și tehnologic ?

A E. N. : Sigur. Deocamdată se 
observă un hiatus între cerce
tarea din învățămînt și necesi- 

• tățile industriei noastre moder
ne. Motiv pentru care trebuie 
folosite toate mijloacele ca cer- 

• cetarea să corespundă cerințe
lor vieții economice și științi
fice. E necesar deci să utilăm 
mai bine laboratoarele din fa- 
cultăți, să fim total eficienți — 
studenți și profesori — intrînd 
totodată cu mai mult curaj în 

• viața științifică internațională, 
la nivel înalt.

— Cum ar trebui organizată,

E. N. : In învățămîntul supe
rior tehnic din tara noastră 
s-au introdus cursuri de tehni
cile ciberneticii și cibernetica 
tehnică. Rămîne însă deschisă 
chestiunea organizării unor 
cursuri de cibernetică în sens 
larg, deși se poate menționa că 
unele încercăritimide s-au în
treprins la — - - 
București. Ar fi 
necesare cursuri 
toare adecvate.

— Existente, 
la Academia de 
mice.

E. N.: Exact 
ciberneticii se 
condiții excelente, creîndu-se 
de pildă, o secție cibernetică de 
calcul economic.

— In cadrul Politehnicii nu

Politehnica din 
însă, cred eu, 
noi și labora-
după cite știu 
Studii Econo-
Aici, studiul 
realizează în

CIVILIZAȚIA
•CIBERNETICII (■»

Prof. univ. EDMOND NICOLAU

țiu, demontat în resorturile sale 
intime.

Mai întîi de toate, care sînt 
criteriile care stau la baza pu
blicării? Aici se tipăresc cărți de 
literatură din motive și după 
criterii cu totul altele decît cele 
pe care ie-am putea crede în
dreptățite să coordoneze o ase
menea activitate. Convorbirea 
pe care am avut-o cu tov. C. Do- 
nea, directorul Casei creației 
populare din Bacău, este revela
toare în acest sens. Domnia-sa 
respingea ideea după care 
asemenea culegeri ar trebui al
cătuite și luate in considerare 
cu aceeași exigență cu care 
se operează asupra cărților apă
rute la editurile de specialitate. 
Aceasta pentru că un volum edi
tat de o casă de creație nu vi
zează „veșnicia", rostul Iul fiind, 
în concepția editorului, să în
curajeze niște începători pe ca
lea „spinoasă" a artei. încura
jare cu orice preț ? Chiar cu 
prețul situării în zonele perife
rice ale creației literare ? De 
regulă, o parte din culegerile 
editate sînt trimise — cu titlul 
de schimb de experiență — la 
celelalte Case ale creației popu
lare, o altă parte ajungînd la 
autori, iar RESTUL rămînînd 
în depozitele Casei createi popu
lare care le-a editat. Atunci în 
ce constă „încurajarea" ? Să 
aibă oare șocul psihologic, pro
vocat de vederea numelui tipă
rit, un efect atît de miraculos 
incit să transforme un aspirant 
lipsit de har la titlul de scrii
tor, într-un talent autentic ?

Așa cum se întîmplă cu cri
teriile ad'-hoc, nici acesta nu 
este respectat. Cum ne-am ex
plica altfel apariția în multe cu
legeri a unor nume deja con
sacrate și care, deci, nu mai au 
nevoie de „încurajare" ? Un 
volum al Casei creației popu
lare din Buzău — „Pe scuturi de 
aur" — cuprinde chiar și pos
tume. Bineînțeles, nu poate fi

decît salutată inițiativa de a 
readuce în actualitate nume de 
poeți uitați, dar parcă aceasta 
este mai mult treaba unei edi
turi „adevărate".

Filiera editorială prin care 
subproducțiile de care vorbim 
sînt promovate este relativ sim
plă, ca să nu spunem, dacă a- 
vem în vedere efectele, rudi
mentară. Metodistul cu literatu
ra al Casei 
pregătește 
mite sau 
secția de 
centrale » 
lare. Aici, in cîteva zile, s'e ob
ține „viza" care deschide dru
mul spre tipar. Am întrebat la 
trei Case ale creației dacă au 
fost cazuri cînd s-au respins vo
lume. Numai două, dintr-un nu
măr impresionant de titluri : 
o baladă pentru Blcaz („prea 
bombastică, prea retorică, a unui 
colaborator prea insistent" — 
V. Donose, metodist cu literatura 
la Casa creației populare din. 
Iași) — și o carte de folclor 
poetic a Casei creației populare 
din Buzău, asupra căreia vom 
mai reveni. Asigurată cu atita 
generozitate, aprobarea Casei 
Centrale a Creației, dlntr-un 
proiectat „control de calitate** a 
devenit un tic și redactorii de 
carte sînt atit de siguri că o pot 
obține pe ORICE text, incit re
glementările de tipărire sint fă
cute — pentru a ciștiga timp — 
înainte de a se îndeplini această 
simplă formalitate. Alteori se 
renunță definitiv Ia ea, așa cum 
se întîmplă la Iași cu cîteva 
cărți.
ÎNCURAJAREA ESTE „UNSA" 

CU NEPRICEPERE

creației populare 
volumul și-l tri- 
merge cu el la 
literatură a Casei 

a creației popu-

Iată deci o întreagă „litera
tură" promovată după un crite
riu oarecare, altul decît cel al

SABIN BORCAN

Noul complex de xilen de la Rafinăria Brazi ale cărui zece 
instalații montate sînt dotate, In cea mai mare parte, cu utilaje 

românești.

I-sm urmărit prelegerile 
timp de cinci ani. In toți 
acești ani s-a ocupat în 
cursurile sale de probleme 
ale literaturii comparate.

O singură dată l-am văzut 
făcînd gesturi ample și ri- 
dlcînd tonul vocii. Altmin
teri, nu ieșea din matca so
brietății sale. Se pare că 
chiar dacă această sobrietate 
a fost la început o mască, 
cum o mască purta șl Malo- 
rescu pe fața lui, ea deve
nise cu timpul o normă. 
Privea lumea din condiția

Adnotări
universi

tare
de GH. SUCIU

omului superior, mișcarea 
valurilor o înregistra pînă 
la ultimul strop, dar fața lui 
nu-șl preschimba culoarea 
pentru că el avea știință 
in același timp și de pacea 
depusă in străfund. De a- 
ceea nu a purtat niciodată 
polemici meschine și nu a 
cutezat nimeni să ridice 
glas zeflemitor la argumen
tele lui. N-a avut deloc 
„nebunie** și lucrul acesta 
ne face să-i înregistrăm, cu 
jenă, fiecare operă ca pe o 
rituală capodoperă. N-a fost 
un Călinescu...

Era un profesor care ex
plica cel mal mic amănunt 
farl ea elevii să trăiască

(Continuare fn pag. a 11-a)

educată și formată

• nușie a civilizației 
generația cibernet

materia ce
de miine, 

generația ciberneticienilor 7
E. N.: Să ne înțelegem : eu 

• port convingerea nestrămutată 
că cibernetica își pune ampren
ta pe întreaga activitate con- 
temporană, că ea corespunde 

A unui mod de considerare a 
multor domenii științifice, teh
nice și chiar artistice. Dar ar 

• fi prezumțios din partea mea 
să afirm că totul se reduce la 
cibernetică.

— Vă întrebam nu despre 
atotputernicia acestei științe, 
ci despre instruirea slujitorilor 
ei, care vor fi mai ales tinerii. 

A E. N. : Atunci să facem dis
tincția dintre tehnicile ciber
netice, cibernetica tehnică — și 

• bazele ciberneticii. în țările 
dezvoltate industrial tehnicile 
ciberneticii sînt astăzi materii 

• de liceu. Cred că acest exemplu 
ar trebui urmat și de noi. Am 
convingerea că bazele ciberne- 

• ticil ar trebui să-și găsească 
locul chiar în învățămîntul nos
tru de cultură generală.

— Dar în studiul superior 7

• Nu credeți că se manifestă în 
această privință o scleroză a 
invățămîntului politehnic 7

funcționează o secție de ciber
netică ?

E. N. : Nu, Deocamdată nu.
— Carență, sper, în curind 

remediată ținind seama de o- 
bligațiile de miine ale tehnicii 
românești, care incumbă impe
rios modernizarea pregătirii, 
specializarea și respeciaiizarea 
continuă. In această ordine de 
idei, ce înseamnă, după opinia 
dv„ educație permanentă astăzi, 
la noi?

E. N. i Obligația fiecăruia 
dintre noi de a fi mereu la cu
rent cu progresele ce se înre
gistrează. întîi în propriul do
meniu și apoi în alte domenii 
— interferența lor, după cum 
vă spuneam, amplificîndu-se 
permanent: pictura beneficiază 
de progresele chimiei macro- 
moleculare, ingineria de toate 
progresele electronicii, deci ale 
fizicii solidului, tot mal nume
roase științe de progresele ma
tematicii.

— Dar ce forme de educație 
permanentă propuneți 7

Convorbire realizată de: 
VIORICA TANASESCU

(Continuare In pag. a IV-a)

in ziarul (lc azi
DESICN-ul — o nouă vocafie socială a artei

• Acesta este titlul anchetei inițiată de ziarul nostru și la 
care pentru început, răspund prof. univ. PAUL BORT- 
NOVSCHI, șeful catedrei de estetică industrială, de la In
stitutul de arte plastice „N. Grigorescu" și pictorul VASILE 
CELMARE, lector la același institut.

pag. 5

(Continuare în pag. a V-a)

Platforma chimică a Borzeștiului — un complex organism indus
trial a cărui funcționare ar fi imposibilă fără aportul automatizării.

„Aici, la locul nostru de muncă, facem

dovada dragostei de patrie"
• Capacitatea de dăruire a generației tinere, eroismul ei, 

despre care ne vorbesc faptele, demonstrează înalta răs
pundere cu care ea participă alături de generațiile mai 
vîrstnice la edificarea unei Românii mereu mai prospero. 
Reportajul-anchetă din pag. a 3-a, surprinde o serie de 
tineri în ipostaze ce vădesc un deosebit simț al datoriei 
sociale.
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Premiile concursului revistelor școlare
La încheierea primului 

concurs al revistelor școla
re din liceele de cultură ge
nerală, organizat de Ministe
rul Învățămîntulul în colabo
rare cu Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist și ziarul „Scînteia tine
retului" juriul a acordat 30 
de premii și mențiuni. PRI
MUL loc l-au cîștigat reviste
le intitulate „Țara visurilor 
noastre" — Liceul nr. 1 din 
Oradea, „Fire de tort" — Li
ceul „Mihai Viteazul" din 
Turda și „2 000“ — Li
ceul nr. 21 din București. 
PREMIUL II a fost obținut 
de reviste ale liceelor nr. 39 
din București, nr. 1 din Bra
șov, „I. L. Caragiale" din 
București, iar PREMIUL III 
de reviste ale liceelor nr 10 
din Cluj, pedagogic din Arad, 
„George Coșbuc" din Bucu
rești, nr. 3 din Satu Mare și 
de la Liceul de cultură gene-

rală din Darabani, județul 
Botoșani.

în afara acestor reviste 
școlare tipărite, juriul a pre
miat și 6 dintre cele Care 
apar șapirografiate. La aceas
tă categorie, premiul I a fost 
acordat revistelor Liceului de 
cultură generală din Tg. Fru
mos, „Ad'y Șincai" din Cluj ; 
premiu] II, revistelor „Muza 
someșană", liceelor „George 
Coșbuc" din Năsăud și „Ște
fan cel Mare" din Suceava, 
iar premiul III, revistelor li
ceelor nr. 24 din București și 
„Emil Racoviță" din Cluj.

Liceele ale căror reviste au 
fost distinse cu premii și 
mențiuni vor primi materiale 
didactice, discuri, diafilme, 
diapozitive, aparate de labo
rator, truse foto, utile proce
sului instructiv-educativ.

(Agerpres)

Noua structură a anului universitar
De la Ministerul învățămîntu-

------ —---------. „i utjiver- 
struc-

lui aflăm că actualul an 
sitar va avea următoarea 
tură :

Cursurile semestrului 
dura pînă la 31 ianuarie 1970, cu 
o vacanță de iarnă între 21 de
cembrie 1969 și 4 ianuarie 1970.

între 1—17- februarie se va 
desfășura sesiunea de examene, 
iar perioada dintre 18—24 fe
bruarie va fi afectată pentru 
odihnă.

Studenții care doresc pot sus
ține între 1 și 24 februarie și un 
exâmen parțial, pe baza opțiuni
lor depuse pînă la data de 15 
ianuarie.

Cursurile semestrului II vor 
începe la 25 februarie și se vor 
încheia la 30 mai. Sesiunea de

examene din vară se va organ!-* 
za între 1—28 iunie, im* cea din 
toamnă între 7 și 21 septembrie.

I vor AZI. ÎN LIBRĂRII
EDITURA ACADEMIEI

Tr. Burghele : „Tuberculoza 
urogenitală", lei 41,00, Gh. Neac- 
șu ; „Bentonitele din regiunea 
Alba lulia, Ocna Mureșului", 
lei 12,50, Olga Săvulescu : „Bolile 
plantelor ornamentale din Româ
nia" lei 38,00, Fr. Dincai, C. Teo- 
dosiu ;
toare",
pescu : „Biblioteca 
pollidum", lei 18,00 
Sora : „introducere 
generatorului hali",

„Vibrații neliniare alea- 
l.ei 24,00, S. Loghin A. Po- 

treponemeî 
Constantin 
în studiul 

lei 18,50.

DE LUNI RINĂ DU____________ !___ _____________________ :___ *_ '______________

T. V.

Irina Petrescu și Virgil Ogășanu în Malițioasa mea fericire

UN 
TOU 
cu trioul de bază al emisiunilor 
sale : soții Anda Călugăreanu 
și Dan Tufaru, plus Florian 
Pitiș. Intitulată „Văzînd și fă- 
cînd“, emisiunea mai numără 
și pe Hanja Pazeltova, cîștigă- 
toarea Cerbului de argint de 
la Brașov, ’69 și un grup de 
balerini conduși de Oleg Da- 
novski (9 XI 21,40 pr. 1).

NOU „SHOW" DE PLA- 
ne prezintă Alex. Bocăneț

MALIȚIOASA MEA FERI
CIRE este premiera pe care 
ne-o oferă teleteatrul. Scrisă de 
Maiiughin piesa se bazează pe 
corespondența dintre ~ 
Olga Knipper — Cehova 
xim Gorki (13 XI 20,00

Revista actualităților de 
ușoară

Cehov, 
și Ma- 
pr. 1).

muzică

MUZICA UȘOARA»

ANTICIPĂRI
EDITO RIALE

• Noutăți la Electrecord : 
discurile cu Anda Călugăreanu, 
Udo Jiirgens, Frida Boccara (cu 
remarca că acesta din urmă are 
o copertă în totală discordanță 
cu materialul muzical). Certitu
dini pentru săptămînile urmă
toare : discuri cu fomațiile Mon
dial și Phoenix (aflată la al doi
lea disc, formația timișoreană 
este o recordmenă a vînzărilor 
în țara noastră), Dorin Anas- 
tasiu (cu succesele „Merți, 
Becaud" și „Plop înfrînt"; 
este primul său disc).

LA RĂSCRUCE DE VINTURI. 
Noul serial de luni seara este 
o transpunere specifică micului 
ecran, după celebrul roman cu 
același titlu al lui Emily Bron
te. Conceput în patru episoa
de a 50 de minute, filmul este 
realizat de televiziunea brita
nică și are în rolurile princi
pale doi tineri actori : Ian 
McShanne (Heathcliff) și Ange
la Scoular (Cathy). Primul epi
sod „Sfîrșitul copilăriei" (10 XI, 
20.00 pr. 1).

DUMINICA 9 NOIEMBRIE

PROGRAMUL, I

Redacția de varietăți a inclus 
o nouă emisiune intitulată : 
„Muzicorama 69". Georgeta 
Postolea — unul din redactorii 
emisiunii — ne-o prezintă pe 
scurt.

— împreună cu colegii mei 
George Limbășanu, Ovidiu Du
mitru și regizorul Mircea 
Dan — ne-am propus ca de 
două ori pe lună să prezen
tăm cele mai semnificative 
aspecte ale muzicii ușoare 
românești și străine. O am
plă documentare — discuri, 
reviste, filme și înregistrări — 
vor sta la baza lor. Prin di
fuzarea unor melodii reprezen
tative, de cea mai bună cali
tate, ca și prin antrenarea unor 
personalități ale vieții muzi
cale; compozitori, muzicologi, 
dirijori sper că vom contribui 
și la educarea gustului audito
rilor noștri mai tineri.

• FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ ; 
rulează la Patria (orele 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 , 1» ; 21,15).

• BEKU Șl COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Republica 
(Orele 8,15; 10,30, 12,45; 15, 17,15; 
19,30; 21,45), Festival (orele 8,45* 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).
• MAI PERICULOASE DECTT 

BĂRBAȚII : rulează la Luceafă
rul (orele 9; 11,15, 13,30; 16. 18,30; 
21), București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45. 21).
• MINA CU BRILIANTE ; ru

lează la Favorit 
15,30; 18; 20.30).
• BALTAGUL: 

toria (orele 8,45; 
18,30; 21).

©VIR1DIANA : rulează la 
trai (orele 9.30; 11,45; 14;
18,45; 21).
• RĂZBOI ȘI PACE seria 

<1 IV i x’ulează la Lumina 
9,15—15,30 în continuare;

• MOARTEA UNUI 
CRAT : rulează la Doina 
11,30; 13,45. 16; 18,15; 20,30).
• STELELE DIN EGER : 

ză la Giulești (orele 15,30;
• PARISUL VESEL : rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—16,15 în con
tinuare), Program de filme docu
mentare (orele 17—21 în conti
nuare).
• TESTAMENTUL DOCTORU

LUI MABUSE : rulează la Fero
viar (orei- 8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21), Modern (9,15, 11,30; 13,45; ‘
18,15; 20,30), Flamura (Orele 
11,15; 16, 18,15; 20,30).
• CORABIA NEBUNILOR ; 

lează la Excelsior (orele 9,45; 
16,30; 19,45). Melodia (orele 8,30; 
11,30; 14,30; 17.30. 20,30), Gloria (o- 
rele 9; 12.30; 16,30, 20).
• LUPII ALBI : rulează la Grl-

vița (orele 9,30. 11.45—16 în conti
nuare: 18,15. 20,30). Aurora (orele 
9,30; 11.30. 13.30. 16. 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9: 11.15; 13,30: 16: 
18,15: 20,30)

• NOAPTEA GENERALILOR 
rulează la înfrățirea (orele 15,30: 
19).
• FAMILIA NOASTRĂ TRĂS

NITĂ : rulează Ia Buzeștl (orele 
15,30; 18 20,30). Flacăra (orele
15,30; 18. 20,15).

o OMUL CARE VALORA MI
LIARDE ; rulează la Dacia (orele.
8.30— 21 In continuare). Cotroceni 
(orele 15,30, 18).
• ICONOSTAS : rulează ia Co

troceni (orele 20.30).
• PARIA : rulează la l

(orele 9 11,15; 13.30 16.
20.30) , Floreasca (orele 9;
13.30. 16; 18,15; 20,30). Arta
9.30— 15,30 în continuare ;
20.30) .
• TIGRUL î rulează la 

(orele 15.30. 18). Prahova
15.30. 18).

o DIN PLICTISEALA : 
la Unirea (orele 20,15).
• CRIMA IN STIL PERSONAL: 

rulează la Prahova (orele 20,30).
• UN GLONTE PENTRU GE

NERAL: rulează la Lira (orele
15.30. 18. 20,15).
• ATENTATUL DE LA SARA

JEVO : rulează Ia Drumul Sării 
(orele 15; 17,30, 20)

• SOARELE VAGABONZILOR:
rulează la Pacea * "
20,15).
• ANGELICA 

rulează la Volga 
continuare, 18.15 
(orele 15.30. 18)
• ROȘII ȘI ALBII: 

Popular (orele 20,30).
• CÎND VOI FI MORT ȘI LI

VID : rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18. 20.30).
• BARBATI ÎN DEPLASARE 

rulează ia Ferentari (orele 15,30; 
18; 20.15), Moșilor (orele 20,30).
• PE URMELE ȘOIMULUI . 

rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18).
• VIATA LUI MATEUS i 

leâză la Munca (ora 20).
• CREOLA. OCHII-TI ARD 

FLACARA : rulează la Vitan 
rele 15,30- 18). Cosmos (orele 15,30: 
18; 20,15).

(orele 10;

rulează la 
11; 13,30:

13;

Vic- 
16;

Cen- 
16,15;

III- 
(orele 
19,15). 

BIK.O- (orele
fulea-
19).

16; 
9;

ru*
13;

Bucegi 
18,15; 

, 11,15; 
(orele 
18.15:

Unirea 
(orele

rulează

(orele 15.45; 18;

Șl SULTANUL : 
(orele 
20.30).

9,30—16 tn 
Popular

rulează la

ru-

CA 
ro

8ÎMBĂTA 8 NOIEMBRIE

Opera Română : DON PASQUA
LE — ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia): 
ENIGMA OTILIEI — ora 19,30;

— Debutanții își vor găsi loc 
în aceste emisii ?

CIUDAT — ora 
evreiesc de stat ;

SUFLEORULUI — 
'ăndărică : (Cal. 
lNȚKLUL CU- 

17; (Str. Academl- 
CĂLUTUL COCOȘAT — 

17 ; Teatrul „C. Tăna-
(Sala Savoy) : CAFEAUA 

LAPTE DE ADIO — ora
; Cal. Victoriei) : FEMEI, 

ora 19,30; Tea-
ora 20; Tea-

i“ (B-dul Ma-

• 8.4J Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pentru copil 
și tineretul școlar. LA ȘASE PAȘI 
DE O EXCURSIE, emislune-con- 
curs ; • 10,15 Ora satului ; © 11,20 
Concert simfonic ; © 12,00 De stra
jă patriei : © 12,30 Închiderea emi
siunii de dimineață, ș 13,00 Fot
bal. Polonia — Bulgaria. Prelimi
nariile Campionatului mondial. 
Transmisiune directă de la Varșo
via. « 15,00 Rugbi. România B —, 
Franța B. Transmisiune de la Sta
dionul Dinhmo . • 16,30 Meciul de 
fotbal România — Grecia cu 7 
zile Înainte de disputarea Iul. 
• 17,00 Realitatea ilustrată. © 19,00 
Telejurnalul de seară. Cronica du
minicală. © 19,30 Rapsodia româ
nă. Pe unde merge dorul — mon 
taj folcloric. © 19,50 Desene anima
te. q 20,00 Film cu trei stele. So
cietatea anonimă Crookes. © 21,25 
Telesport. © 21,40 Profil pe 625 de 
linii. Serial muzical realizat în stu
diourile noastre. ® 22 25 Telejurna
lul de noapte. « 22,40 A șaptea ar
tă. Noutăți cinematografice. ® 23,00 
închiderea emisiunii 
lui I.

• Spicuim din programul e- 
misiunilor muzicale radio din 
acest sfîrșit de săptămînă. „De 
la 1 la 5“ (azi, ora 13, pr. 11) : 
melodii noi cu Tom Jones ; 
„Poeți ai cîntecului francez ; 
Gilbert Becaud" ; „Al treilea 
gong" ; Diana Ross și „The Su- 
premes" — în Canada" ; micro- 
recital Tereza Kesovija-Miro 
Ungar ; „Discul pe meridiane" 
(ultimele discuri cu Johnny Hal- 
lyday, „The Equals", Caterina 
Caselli ; Herbert Leonard — mi- 
croportret) ; Bach și... muzica 
ușoară. „Expres melodii" (azi, 
ora 23, pr. I) : „Noutățile discu
lui (cu Gabriele Kluge, Helena 
Vondrâckova, Enzo Jamacci) ; 
„Profil sonor : Mihaela Mihai" ; 
„Poșta-Expres" ; „O voce pen
tru dv. . Engelbert Humper
dinck. „Estrada duminicală" 
(mîine, pr. I, ora 14) : noutăți 
cu Roberto Carlos, Korni, The 
Petards : „Pe unde lungi, pe 
unde scurte" cu : Mondial, Ni
coletta, Julie Driscoll : „De vor
bă cu... compozitorul George 
Grigoriu" ; microrecital Claude 
Nougaro ; melodii prezentate la 
Festivalul național de la Con
stanța. „Cavalcada ritmurilor" 
(mîine, ora 22,40, pr. I) : succese 
ale muzicii ușoare din țara 
noastră și de peste hotare (Si
deral cu „Archeopt.erix" și „Am 
iubit", Beatles cu „Oh, Darling" 
și „Come Together", Archies cu 
„Sugar, Sugar") ■ ing. Mcolae 
Dumitrescu o prezintă pe Anda 
Călugăreanu ; Poșta emisiunii : 
melodii inedite cu formația 
„Illes" (R.P.U.).

© In Anglia, un nou super- 
grup a luat naștere (după „Blind 
Fait" și „Humble Pie"). Se nu
mește „Septimus" și este compus 

ai forma- 
doi din 
muzicieni, 
și super- 
altele, de

World of Arthur Brown sau 
duetul Marbles, „neagra listă" a 
fost completată zilele trecute de 
formația australiană Easybeats 
(din repertoriul căreia aș aminti 
doar „Friday On My Mind", re
luat și de formația română 
„Phoenix" pe primul ei disc). 
Și pentru că este vorba de 
triste despărțiri : formația bucu- 
reșteană Sideral nu mai există... 
Drumurile membrilor săi, după 
atitea frumoase realizări, s-au 
despărțit : Liviu Tudan cîntă 
Ia Iași cu „Roșu și Negru", 
Vlad Gabrielescu a trecut la 
„Coral", Mugur Winkler și 
Andrei Ignat, împreună cu doi 
membri ai formației „Entu
ziaștii", Șerban Ciurea și 
C. Dobrin, au pus bazele gru
pului Modal Quartet (nume pro
vizoriu, se pare că vor reveni Ia 
„Sideral"), axat pe o interpre
tare a melodiilor gen-blues și 
underground.

• începînd de la 1 decembrie, 
o numeroasă delegație muzicală 

un turneu în 
Luminița Do- ntfatzo *i1»

română va face 
Israel ; Sincron, brAcrus /înfjr'Arc.S

ANDA călugăreanu

calitativ justifică

cuprinde prima

și a 
unde 
acest

emi<

evocare Ion Vasilescu ;

din do! foști membri 
ției „Amen Corner", 
..Herd" și încă trei 
Tn timp ce grupuri 
grupuri se formează, 
care ne leagă frumoase și vechi 
amintiri, se destramă. 
Jimi Hendrix Experience,
Amen Corner, Manfred 
Small Faces, Cream,

După 
Herd, 
Mann, 
Crazy

dintr-un turneu în R. F. a Ger
maniei și Belgia — unde a par
ticipat la un Festival al Radio- 
televiziunii. cîntînd alături de 
Dusty Springfield și Herman’s 
Hermits), Mihaela Mihai (resen- 
tă învingătoare în Festivalul 
șlagărului din R.D.G.), Sergiu 
Cioiu (după un turneu de suc
ces, alături de Anda Călugă- 
reanu, în R.D.G.), Dan Spă- 
taru.

OCTAVIAN URSULESCU

...Vocea lui Călinescu

Eugen Barbu : „PRINCI
PELE". Editura tineretului.

Autor de prestigiu, Eugen 
Barbu dovedește o mare pu
tere evocativă și un deosebit 
simț al sintezei istorice. Ro
manul are la bază o vastă 
documentație științifică și 
cronicărească, în maniera o- 
riginală de interpretare artis
tică a faptului istoric. Spe
răm că va fi pe gustul pu
blicului cititor.

Upton Sinclair : „1 
CĂRBUNE", B.P.T. 
cerea Any Florea și 
nei).

Romanul evocă 
mod deosebit de sugestiv re-

permisiunile grevei miniere 
din statul american Colora- 

1914—1915.do, în
EST*Pascadi :

ROMANI", Editura

grupează Studii 
la activitatea

E. Lovinescu,

.REGELE 
(tradu- 
N. Mi

într-un

lon 
CIENI 
Academiei.

Lucrarea 
referitoare 
esteticienilor
LuCiăn Blaga, G. Călinescu, 
Mihai Ralea. Gruparea lor 
în volum a avut ca punct de 
plecare dorința de a contri
bui Ia conturarea unei schi
țe reprezentative a gîndirii 
estetice românești într-o pe
rioadă de substanțiale trans
formări în domeniul respec
tiv.

ADNOTĂRI

UNIVERSITARE
(Urmare din pag. I) Cu o oarecare prudență 

aceste consecințe puteau fi 
evitate. Cursurile sale se 
adresau in special anului al 
patrulea. în anul acela se 
predau mai multe cursuri fa
cultative; preponderau cele 
de lingvistică, studentul eres, 
obligat ca din toate să-Șl 
aleagă unul și la sfîrșitu. 
anului să se prezinte la 
examen. La examenul din 
1982, a cărei temă era Cîn- 
tare omului în contextul 
literaturii universale, ne-am 
prezentat, dacă nu mă în
șel, treisprezece inși. în 
ziua fixată ne-am adunat 
la catedră Aici ne-a primit 
un asistent care ne-a dus 
la Biblioteca Academiei. 
Tudor Vianu era și directo
rul acestei instituții. Ne pri
mise Ia intrare ca un amfi
trion sobru și ne îndemnase 
să pătrundem într-o sală de 
la parter. In sala aceea se 
găsea o masă mare rotundă, 
acoperită cu un cristal, îm
prejmuită de vreo cincispre
zece scaune. Profesorul ne 
invitase să

— Poftiți ! 
tundă, „la 
Profesori și 
egal la egal.

Ne-am așezat timorați. 
Intre noi se așezase și pro
fesorul și asistentul. Aștep
tam să apară biletele, dar 
acestea nu au apărut. Eram 
în sfîrșit, respectați. Dialo
gul a început firesc, încet, 
încet am ajuns și la tem? 
examenului nostru, și 
ne-am trezit la un moment 
dat că ni se dezleagă limba, 
din păcate sărăcia cunoș
tințelor noastre era evi
dentă. Cu multă deferență, 
profesorul a evitat momen
tele penibile în care ne-am 
fi putut înfunda. La știri'", 
pentru că era obligat rt„<a 
trecut notele în carnete. 
Dacă nu mă insei. Vreo trei 
de nouă, iar restul opt. Des
părțirea a fost stînjenitoare 
pentru prolesorul nostru în 
primul rînd căci noi. în 
pragul absolvirii facultăți' 
mai eram încă niște naivi 
notorii...

sentimentul de rușine al 
neștiinței. Cel puțin jumă
tate din opera lui e formată 
din paranteze, de introdu
ceri in temă, și lucru] acesta 
îl observăm greu. Pentru că 
era moralist prin vocație și 
un candid prin structura ca
racterului-

O singură dată l-am văzut 
făcînd totuși excepție de la 
norma sa de comportare. 
Probabil în forul său inte
rior, era cu totul altul și 
n-am fost în stare să i-1 se
sizăm. Noi încă eram foarte 
creduli cu aparențele. Noi 
mai sîntem încă destul de 
creduli cu aparențele.

In anul acela tema prele
gerilor sale de literatură 
comparată era Evoluția liricii 
universale. începuse de la 
poezia primitivă, trecuse la 
poezia populară, vorbise des
pre poezia Babilonuiui, 
Egiptului. Orientului depăr
tat și a celui apropiat, a- 
junsese la lirica tragicilor 
greci și la cea romană. Aici 
a socotit că trebuie să facă 
un popas, cîteva milenii de 
lirică să le sistematizeze mai 
pregnant. Și a socotit că 
poate face aceasta printr-un 
tablou sinoptic. A explicat 
întîi care e rostul unui ta
blou sinoptic. Apoi a dese
nat pe tablă in dreptul fap
telor socîal-politice de epo
că monumentele de artă 
care le reprezentau. Cînd a 
umplut tabla mare a amfi
teatrului a luat buretele și 
ștergînd totul a tunat, în- 
fricoșîndu-ne : „Iată, intr-o 
clipă șterg trei milenii de 
poez’e. îmi sta în putință !" 
— după care. îndată, s-a 
uitat la noi cu expresia lui 
liniștită, de totdeauna, 
poate puțin rușinat, dar 
mulțumit că. ștergîndu-1, îl 
mută acel 
o imagine 
glindâ, sub 
tre...

Cursurile 
erau facultative... Ca 
urmărești trebuia să 

...teri la altele și de 'aici se 
creau anumite consecințe.

luăm loc.
La masa ro- 

table ronde". 
studenți de la

...Desigur, vodea iricăn- 
tatorie a lui Călinescu poa
te fi ascultată și la radio, 'și 
după discuri, oriunde, dar 
una e totuși să stai pe un 
fotoliu pe care a stat Că
linescu. în camera sau bi
blioteca lui Călinescu,. între 
tablourile și giuvaierurîle '’ 
căline'sciene, cu ochii îm
păienjeniți pe fotografiile 
scriitorului, istoricului,- . es
tetului, academicianului Că
linescu, și să asculți, în sur
dină. vocea răscolitoare a 
Poetului...

Sint, poate, minute unice 
în viață pentru cei care nu 
l-au mai aplicat pe Profe
sorul Călinescu.

Mai precis, sint,. cred, mon 
mente memorabile pentru 
grupul de studenți de la U-

niversitatea din* București 
care, sub conducerea conf, 
univ. Eugen Simion și a a- 
sist. univ. George Frincu, au 
fost joi oaspeții Casei memo
riale „George Călinescu".

La plecare, d-na Alice Ve
ra Călinescu. a donat 
«ultății de 
ră română 
prin conf. 
mion, cite 
cele două ____ ,____
brie-decembrie 1930) ale re
vistei „Capricorn", al cărui 
director a fost George Că
linescu, numere care nu se 
găsesc nici la Bibliotecă A- 
cademiei. Sublimă „excursie 
de: studii" !

— Desigur. Pentru a imprima 
un caracter de strictă actuali
tate, vom căuta să transmitem 
în direct din diferite orașe ale 
țării manifestări specifice. în 
acest caz contribuim și la sti
mularea tinerilor soliști 
tinerelor formații, acolo 
nivelul 
fapt.

— Ce 
siune ?
■o

Discorama : ce prezintă succe
sele la zi ale muzicii ușoare în 
urma clasamentelor întocmite 
de revistele de specialitate: 
Formații românești de muzică 
„pop" : Formația vocal instru
mentală „Choral". Vedete iii 

programu- haine de stradă : filme realizate 
îh maniera cine-veritâ despre 
activitatea extraprofesională a 
interpreților români. MuZicbra- 
ma-curier : în care oferim sur
prize muzicale, și Coresponden
ță Par-Avion : de la Londra — 
Tom Jones (15 XI 21,35 pr. 1).

*
lui Tudor

fAnuș bAileșteanuION PASAT

tablou, 
virtuală, 
frunțileale muzicii 

de la naște- 
Beethoven. Vianu 

să le 
absen-

DOAMNA
Giulești : 

— ora 10; 
ora 19.30; 

POVESTE

ca pe 
de o- 
noas-

CU LAPTE DE 
(Cal. Victoriei): 
FEMEI — ora 

MARIA 1 714 — 
,,C. I. Nottara“

• 20,00 Capodopere 
universale. 200 de ani 
rea lui Ludwig van __________ _
• 20,30 Medalion muzical Theodor < 
Rogalskl. © 21,20 Roman foileton ! 
„Lunga vară fierbinte". Omul cu 4 
două fețe (reluare). © 22,10 Filme! 
documentare. © 22,40 închiderea! 
emisiunii programului II. !

PROGRAMUL II.

PROGRAMUL I

I

PROGRAMUL TI

n

• 19.30 Mozaic cinematografic.
• Carnavalul animalelor. « O vi
zită la Teatrul Mare din Moscova
— aspecte inedite ale scolii de ba
let sovietice! • Tortura speranței
— episod dramatic. Ecranizare 
după scriitorul francez Villers de 
L’Isle Adam. • Două scheciuri.
• „Maestro" — parodie pe teme 
din creația compozitorului Italian 
Clmarossa. o 21,00 Antologie liri
că. Cîntece de cîmple. • 21,30 în
chiderea emisiunii programului II.

(Sala Studio): CINE EȘTI TU 7 — 
amînat pentru marți 18-X; O- 
PINIA PUBLICA — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(B-dul Schitu Măgureanu): CON- 
TRAPUNCTE — ora 20; VICTIME
LE DATORIEI — ora 17,30; (Sala 
Studio): MELODIE VARȘOVIANA
— ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu"; 
UN ASASIN —*‘— * - 
19,30; Teatrul 
RĂZBUNAREA 
ora 20; Teatrul Ți 
Victoriei). ELEFA: 
RI<5S—ora 
eipt*' 
ora 
se" : 
CU 1 
19,30 
FEMEI, FEMEI — 
tril Mic; TANGO 
trul ,,C. I. Nottara' 
gheru): LA CIORBA DE POTROA
CE — ora 19,30; (Sala Studio): 
SCAUNELE — ora 20; Teatrul 
Giulești : MEȘTERUL MANOLE — 
ora 19,30; Ansamblul U.G.S. : E- 
SOP. VIATA, MUZICA ȘI NOI — 
ora 20; Circul de Stat RITMURI
LE ARENEI — ora 16 șl 19,30.

DUMINICA 9 NOIEMBRIE
Opera Română : SPĂRGĂTORUL 

DE NUCI — ora 11 : TOSCA — 
ora 9 și 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia): 
ALIZUNA — ora 10; O SCRISOA
RE PIERDUTA — ora 19,30; (Sala 
Studio): NĂPASTA — ora 10;
TRAVESTI — ora 15,30; PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie: CROITORII CEI MARI 
DIN VALAHI A — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (B-dul 
Schitu Măgureanu); VITEAZUL
— ora 10; CANDIDA — ora 15 ;
DANSUL MORTII — ora 20; (Sala 
Stcdio): TANDREȚE ȘI ABJEC
ȚIE — ora 10; COMEDIE PE IN- 
TUNRIC — ora 15; KEAN — ora 
20: Teatril „Ion Vasilescu": DOAM
NA DE LA MAXIM — ora 10 si 
19,30; Teatrul evreiesc de stat : DI- 
BUK — ora 11; UN ȘIRAG DE 
PERLE — ora 20: Teatrul Țăndă
rică (Cal. Victoriei): AVENTURI
LE LUI PLUM-PLUM — ora 11; 
CABARETISSIMO — ora 19,30; 
(Str. Academiei): PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 11; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy): BIRLIC — 
ora 11; CAFEAUA-----------------------
ADIO — ora 19.30; 
FEMEI, FEMEI, 
19,30 Teatrul Mic : 
ora 20; Teatrul 
(B-dul Maeheru): LA CIORBA DE 
POTROACE — ora 15,30: CE 
SCURTA E VARA — ora 19.30; 
(Sala Studio): CÎND LUNA E AL
BASTRA — ora 10.30: ADELA — 
ora 16; ENIGMATICA --------------
„M" — ora 20: Teatrul 
CURSA DE ȘOARECI 
COMEDIA ZORILOR — 
Teatrul ..Ion Creangă" :______ _
NETEpMINATA ora 10 si 16: An
samblul U.G.S.: ESOP. VIATA. 
MUZICA SI NOI — ora 20: Circul 
de Stat- RITMURILE ARENEI 
orele 10: 16 si 19,30.

• 18,00 Cheia orașului — emisi- 
une-concurs. Transmisiune de la 
Galați. Participă echipele orașelor 
Suceava și Galați. ® 19,00 Telejur
nalul de seară, e 19,30 Reflector. 
Pe urmele emisiunilor din această 
săptămînă. © 19»45 Tele-enciclope- 
dia. ® 20,45 Film serial ,/Răzbună
torii". Episodul intitulat : .,Ora H“
• 21,40 Serenadă... pentru voce și 
chitare (concert de muzică ușoară).
• 22,20 Telejurnalul de noapte. 
Telesport. • 22,50 Un act și... cîțe- 
va tablouri. Cîntece de petrecere 
în interpretarea actorilor Ion Fin- 
testeanu, Valeria Gagialov, Elena 
Sereda, Smaranda Toscani și Boris 
Sprinescu. q 23,10 închiderea emi
siunii programului I.

Fa- 
limbă șj literatu- 

din București, 
univ. Eugen Si- 

un exemplar din 
numere (noiem-

Scenariul : Horia Patrașcu, Șerban Creangâ 
Regia : Șerban Creangă

MARELE PREMIU — CANNES 1967 
Regia : Michelangelo Antonioni

O producție bulgaro-ifaliană 
Regia : Liliana Cavani, Tullio Pinelli

Cu : Vladimir Găitan, Emilia Dobrin, Nicolae Volcz, Sebastian 
Papaiani, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Elena Soltuz, Nicolae Secă- 

reanu, Ernest Maftei, Mihai Badiu, George Mihăiță 
Imaginea : Tiberiu Olasz 
Muzica : Richard Oschanitzki 
Decoruri : Șt. Marițan.

Cu : David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, 
Peter Bowles

Cu : Kiril Kusak, Gheorghi Kaloiancev, Giulio 
Nevena Kokanova



„AICI, LA LOCUL NOSTRU
terasa

DE MUNCĂ, FACEM DOVADA

DRAGOSTEI DE PATRIE"

„Cunoscînd istoria glorioasă a poporului nostru, lupta și sacri- 
■ ficiile înaintașilor noștri, strădaniile lor în perfecționarea creației 
Imateriale și spirituale, învățăm să prețuim și să iubim mai mult, 

mai profund, cuceririle prezentului, să facem totul pentru a le dez- 
volta, pentru a făuri istoria nouă a patriei noastre, istoria socialis- 

| mului și comunismului.

I Cunoașterea acestor tradiții ne învață să prețuim libertatea, 
independența, suveranitatea națională dobîndite cu atîtea jertfe, ne 
obligă să muncim și mai bine pentru a consolida necontenit aceste 

| cuceriri de preț ale poporului nostru, pentru a face mereu mai lumi
nos, mai strălucitor chipul patriei noastre, ne obligă să facem totul 

| pentru ca poporul român, națiunea noastră, România socialistă, să 
fie totdeauna o țară liberă și independentă în rîndul țărilor socia

liste, în rîndul țărilor întregii lumi“.

I
I
I
I
I
I
i
I

I NICOLAE CEAUȘESCU I
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Dintre domeniile fundamentale ale conști
inței sociale nu întîmplător patriotismul s® 
află la loc de frunte. Gradul său de asimi
lare individuală legitimează, firesc, atitudi
nea oamenilor față de țara lor, cristalizează 
în jurul său un complex de sentimente so
ciale. Firesc, pentru că patriotismul, așa cum 
sublinia Lenin, e „un sentiment dintre cele 
mai adinei, statornicit de existența de secole 
ți rfiilenii a unor patrii diferite".

Relația conștientă în care ne aflăm cu Pa" 
tria, cu poporul din care facem parte, față 
de limba și cultura lui, față de tradițiile lui 
înaintate de luptă pentru eliberarea sociala 
și națională, față de idealurile sale de suve
ranitate și propășire, presupune, implicit, 
permanenta raportare a prezenței noastre 
active la meaiul social-politic al patriei 
relație activă în care cei doi termeni (indi
vid — colectivitate) nu numai că se presupun 
reciproc dar se și completează într-o dialec
tică de reciprocitate. Sentimentele patriotice 
s-au dezvoltat atît în activitatea practică a 
oamenilor de creare a bunurilor materiale 
și spirituale, cît și în focul luptelor de clasă, 
în luptele împotriva forțelor conservatoare, 
în luptele de apărare a integrității ființei 
noastre naționale. Vorbind despre eroismul 
patriotic al poporului nostru, ^secretarul ge- 
neral al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, făcea o vibrantă evocare : 
„Multe pagini glorioase a înscris poporul 
român în lupta pentru libertate și socialism. 
Graiul nu poate reda măreția acestor lupte, 
ele adeveresc și vor adeveri peste veacuri 
vitalitatea și înțelepciunea poporului nostru, 
care trecînd prin grele încercări, a rămas ne
clintit și a prins de fiecare dată noi puteri, 
ridieîndu-se, asemeni stejarului după furtuna, 
și mai mîndru spre soare".

Sintetizînd, patriotismul este expresia în
sușirii de către individ a intereselor _ patriei, 
ale poporului său și se manifestă prin spiri
tul de răspundere și de sacrificiu pentru, apă
rarea acestor interese. In această privință 
concludente sînt idealurile, faptele cu care 
generațiile eroice ale națiunii noastre s-au 
legitimat în fața istoriei.

Ceea ce dă expresie definitivă patriotis
mului de care e animat fiecare om e spiri
tul său de răspundere față de comandamen
tele majore ale patriei sale, ale poporului 
său, felul în care luptă pentru a realiza nobi
lele deziderate ale națiunii, gradul de mani
festare în fapte concrete, de mare eficacita
te, pentru dezvoltarea cît mai dinamică a 
patriei, a societății noastre socialiste.

In conștiința înaltelor răspunderi și înda
toriri pe care le are fiecare cetățean față de 
patrie și partid rezidă forța orînduirii noas
tre, succesele obținute pînă în prezent, che
zășia îndeplinirii perspectivelor programate. 
Faptele, aportul social, efecte ale îndeplini
rii răspunderilor și îndatoririlor civice sînt 
rodul, deseori, al unor sacrificii și îndelunga
te lupte. In această privință, plină de învă
țăminte este istoria edificării noii Românii, 
libere și prospere, în care, așa cum arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, tot ce s-a 
înfăptuit în acești ani nu a căzut din cer, nu 
s-a înfăptuit de la sine, ci este rezultatul u- 
nei lupte îndelungate, grele, al multor 
jertfe.

Avînd iluștri predecesori, tinerii de azi 
sînt conștienți de marile răspunderi ce le re
vin. Acest reportaj-anchetă își propune să 
oglindească cîteva trăsături proprii spiritu
lui datoriei și să sondeze, in același timp, 
gradul său de conștientizare.

Dacă existența, cum spunea 
Goethe, chiar dacă n-ar dura de- 
cît o clipă este o datorie, con
știentizarea unei atari existențe 
presupune o dimensiune interi
oară a simțului datoriei, culti
vată permanent.

Cuvintele acestea ni le-am 
reamintit în fața opțiunii pro
fesionale care a generat o bio
grafie fidelă ființei morale a 
multora dintre eroii acestui re
portaj-anchetă, al parametrilor în 
care se înscrie obiectivarea aces
tei valori pe șantierele țării.

T**’ața șantierului, încorporează 
Jî. condițiile dezvoltării noastre 
angajate într-un ritm deose
bit de dinamic, una dintre 

"-iele mai substanțiale idei 
v ăle datoriei sociale. Cu atît 

mai mult pe un șantier în care 
încleștarea constructorului e o- 
rientată plural: cu îndeplinirea 
matematică a obligațiilor calen
daristice și, în același timp, cu 
incidențele agravante ale naturii 
dezlănțuite. Am numit astfel con
diția plurală a șantierului de la 
Vadul Oii, acolo unde deja au 
prins contururi liniile majestuoa- 
se ale magistralei de beton și 
oțel de peste Dunăre. Putea fi 
și șantierul vastei lucrări de la 

Porțile de Fler, sau dintre munții 
Lotrului, sau de la Constanța 
unde un întreg munte a fost mu
tat în mare sau...

Condițiile grele ale unui astfel 
de front de lucru nu pot împie
dica efectuarea lucrărilor în ci
cluri premeditate geometric, de 
flux-industrial. Căci, a intrat 
printre adevărurile deja comune 
faptul că viața șantierului este- 
o școală a oamenilor tari care 
înalță edificii prin inteligența in
ginerească, soră bună cu cute
zanța omului animat de înaltul 
simț al datoriei.

...A terminat facultatea în ur
mă cu doi ani. Cu rezultate stră
lucite. Proba, ca să rămînem în 
termenii matematici proprii ingi
neriei ? Remarcat încă din tim
pul studenției pentru vocația sa 
inginerească i s-a propus, la re
partizare, un loc în cadrul ca
tedrei de betoane. Un loc în 
care, să recunoaștem, datoriile 
profesiei puteau fi onorate la fel 
de bine. A refuzat, lăsînd în urma 
sa perspectiva unei probabile 
cariere universitare, locuința con
fortabilă promisă în București și 
tot ceea ce oferă instituțiile ur
bane ale Capitalei, în schimbul 
unui pat de fier dintr-un ponton-

*
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dormltor, veșnic legănat de va
luri, al iernilor tomitane și ve
rilor în care senzația dominantă 
e de lichefiere a lucrurilor sub 
soarele necruțător din Bărăgan. 
De ce ?

— Nu m-aiîx. gîndit nicio
dată, ne-a spus tînărul nostru in
terlocutor, că profesia pe oare 
am ales-o poate fi exercitată în 
afara șantierului. E adevărat — 
de ce n-aș spune ? — că m-a 
tentat propunerea ce mi s-a fă
cut, dar am înțeles că șantierul 
e locul în care pot să dau cel 
mai mult și poate să-mi dea, 
prin îndeplinirea datoriei, cele 
mai mari satisfacții.

Solicitarea specialiștilor spre 
producție, acolo unde se hotă
răște soarta ei, nu e o problemă 
sezonieră, ci o exigență perma
nentă a datoriei. Fiind astfel un 
imperativ extern, efectul asimi
lării sale și îndeplinirea ei cu 
entuziasm realizează libertatea și 
satisfacția superioară.

Căci nu a trăi, nu a trăi ori
cum, e de preț, ci a trăi cît mai 
cinstit. Adică realizînd maximal 
datoriile ce-ți revin în fața socie
tății. Conturînd chiar și numai 
mobilurile acestei opțiuni, într-a- 
devăr inginerești, notăm în fapt o 
fațetă a acestui act moral care e 
simțul datoriei : autodeterminare 
interioară a individului venită în 
întîmpinarea imperativului social 
realizează plenar libertatea nece
sară esenței umane. A te înregi
menta dezideratelor sociale ma
jore, a te orienta astfel pe sensul 
cel mai fertil fericirii autentice, 
superioare, înseamnă că marile 
opțiuni ale biografiei individuale 
sînt premeditate printr-un sever 
examen rațional. O astfel de ten
siune interioară între obiectul 
voinței și cel al dorinței — a 
tranșat-o în favoarea datoriei 
Ecaterina Sipoș, originară din 
București. Nu e un secret pentru 
nimeni că tentațiile orașului, și 
mai ales ale Capitalei, nu Ie poți 
refuza decît printr-un efort de 
voință, altfel spus printr-un efort 
al înțelegerii datoriei sociale în 
care alegerea unei facultăți nu 
are ca finalitate un domiciliu ci 
o profesie, o zonă umană în care 
se exercită ea. Evident, alegînd 
agronomia, Ecaterina Sipoș a ales 
o profesie modernă a satului. Tot 
atît de evident adevăr ca și cel 
al existenței, aici, a unor con
diții de viață mai dificile. Repar
tizată la capătul celălalt al țării, 
în comuna Samșud, din județul 
Bihor, proaspăta ingineră a avut 
încă din primele zile ale carierei 
sale probleme dificile de rezol
vat. Rezultatele obținute atribuie 
voinței sale, atent și permanent 
cultivate, un calificativ maxim, 
fidel rezultatelor sale studențești. 
Prezența sa, acolo unde se ho
tărăște soarta recoltelor, a fost 
activă. în cîțiva ani, C.A.P.-ul 
Samșud a reușit să obțină rezul
tate bune. Ca o recunoaștere a 
meritelor sale, cooperatorii au 
ales-o președintă.

— Dacă aș părăsi vreodată 
această comună ? Dacă am no-

stalgia unui bucureștean rătăcit 
pe alte meleaguri ? Ar fi absurd 
să-mi pun astfel de întrebări. Ale
gerea mea este definitivă I N-aș 
pleca niciodată de aici, unde este 
locul meu de muncă, postul meu 
social.

...Și apoi îți vorbește îndelung 
despre perspectivele dezvoltării 
viticulturii, a sectorului zootehnic 
al cooperativei, despre speciali
zarea acesteia, despre probleme 
de cercetare. La capătul acestor 
mărturisiri profesionale, revelația 
unui alt efect al realizării acestui 
act moral : exercitarea conștientă 
a datoriei realizează, pe planul 
existenței individuale, satisfacții 
ce înnobilează, în care fericirea 
și virtutea se armonizează per
fect.

Exiști în măsura în care exiști 
pentru alții, spune o veche ma
ximă, anticipînd în esența sa re
lațiile pe care le presupune, în 
interiorul ei, orînduirea socia
listă. Pe șantier sau în intimi
tatea laboratorului de cercetare, 
în fața planșetei de proiectare 
sau la masa solitară a poetului, 
satisfacția reușitei individuale își 
trage seva din satisfacția de a 
vedea că munca ta este utilă, că 
se răsfrînge pozitiv asupra al
tora, a societății.

...Continuăm investigația în ce
tatea industrială care este Uzina 
de fibre sintetice Săvinești. „Pro
ducția, calitatea și economiile — 
trei probleme care trebuie să in
tereseze întregul colectiv", citim 
pe una dintre placardele aflate 
aici. Din întinsa cetate industria
lă am ales, nu întîmplător, sec
ția de fibre, cel mai important 
compartiment al uzinei, cu cea 
mai mare pondere — aproximativ 
60 la sută din producția sa glo
bală. Nu urcăm pentru prima oa
ră treptele acestei secții; nu cu 
mulți ani în urmă ea era o pro
blemă departe încă de a fi so
luționată, rezultatele sale se 
cifrau, ca o fatalitate, sub 
indicatorii de plan. O fata
litate ? Așa părea unora pro
blema insolubilă a acestei 
secții, oare n-a fost neglijată nici 
sub raportul specialiștilor trimiși 
aici pentru a vitaliza uriașul an
grenaj tehnologic, n-a dus nicio
dată lipsa de oameni ci dimpo
trivă... Și, totuși, an de an exa
menul sever al cifrelor se dove
dea neîndurător. Termenii acestei 
ecuații se aflau deja sub stare de 
tensiune ; cele trei porunci ale 
producției modeme păreau dezi
derate cu o scadență mult prea 
îndepărtată.

— în 1966 — ne spune ingine
rul Dumitru Bostan, adjunct de 
șef de secție — planul fizic nu 
era cu mult mai mare de jumă
tate din planul pe care-1 avem 
de îndeplinit în acest an. Numai 
că la sfîrșitul acelui an el a fost 
realizat doar în proporție de 99,6 
la sută, în timp ce pe primele 9 
luni ale acestui an planul a fost 
depășit cu 7,56 la sută. Acest 
salt a fost realizat în condițiile 
în care numărul salariaților pe 
un schimb e de aproximativ 
trei ori mai mic decît cel angajat 
în urmă cu trei ani. Depășirea 
punctului critic, aducerea insta
lațiilor la acești parametri a fost 
o problemă complexă, condițio
nată multiplu dar, rezumînd, se 
poate spune că optimizarea pro
ducției a fost, în primul rînd, 
rodul rezolvării problemelor o-

integrală a îndato- 
lecție fundamentală 

pe care oamenii 
și-au însușit-o prin

mulul la locul de muncă, al în
țelegerii și respectării întocmai, 
din partea acestuia, a sarcinilor 
care-i revin.

Realizarea 
ririlor este o 
a producției 
acestei secții 
acumularea și sistematizarea ex
perienței în condițiile creșterii 
conștiinței muncitorești. Căci 
întărirea colectivului de condu
cere, prin atragerea și mărirea 
responsabilităților maiștrilor s-a 
făcut în același timp cu antre
narea armonioasă a întregului co
lectiv într-o existență unică, su
dată în focul îndeplinirii aceleiași 

datorii — producția. Pentru ca as
tăzi ceea ce părea de nerezolvat 
în producția secției să fie o altă 
realitate, pentru ca 
ducției să răspundă

practica pro- 
, cu rezultate

fe

o Nu e de preț să trăiești oricum, el să trăiești cit mai cinstit.
• Alegerea unei facultăți n»are ca finalitate un domiciliu, ci o | 
profesie. • Exercitarea conștientă a datoriei, realizează maxima 

fericire personală. ® Producția, calitatea, economiile-trei porunci 
ale producției moderne, o Un colectiv destoinic e întotdeauna 
mai mult decît suma aritmetică a membrilor săi. • Contribuția
noastră maximă la edificarea României multilateral dezvoltate - 
înnobilează existența noastră ca fii al acestui popor, ai acestei țări.
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foarte bune exigențelor celor mal 
înalte ale științei muncii, a fost 
necesară exercitarea îndelungă 
a spiritului de sacrificiu. Nu a 
trecut mult timp de cînd oame
nii, fără excepții notabile, și-au 
dublat deseori timp.ul zilnic, op- 
tul clasic al zilei de muncă, pe
trecut în uzină, în secție, ascul- 
tînd pulsul instalațiilor, punîn- 
du-și inteligența profesională în 
solicitarea maximă pentru a smul
ge alcătuirii complicate a mași
nilor o mai mare eficacitate.

— N-a fost ușor să urnim pro
ducția la noi în secție — ne 
spune tînărul șef de echipă Mar
cel Păduraru. Unii dintre noi 
aveau experiență suficientă, alții 
abia veniseră în uzină direct de 
pe băncile școlii profesionale, dar 
ceea ce s-a realizat, în primul 
rînd, înainte chiar de momentul 
în care utilajele au început să 
meargă strună, a fost un colectiv, 
un colectiv care acționa ca un 
singur om, cu un singur gînd, 
pentru o singură, dar atît de 
mare, idee : ideea că rezolvînd 
aici lucrurile, punînd treaba pe 
picioare, ne îndeplinim datoria 
noastră patriotică, contribuim cu 
mijloacele meseriei noastre la ri
dicarea patriei noastre. Totdeauna 
am avut sentimentul că munca 
noastră e în văzul tuturor, al 
oamenilor din celelalte secții ale 
uzinei, al oamenilor pe care poate 

nu-i cunoșteam direct dar pe 
care-i simțeam de-ai noștri, din 
aceeași mare și mîndră familie... 

Să trăiești și să muncești în 
așa fel ca și cum ai fi în văzul 
tuturor, iată unul din izvoarele 
care transformă forța morală a 
simțului de răspundere într-un 
factor determinant pentru ferti
lizarea efortului. Situația urmă
toare este și mai edificatoare.

Pe întinderea oceanului răvășit 
de furtună nu pot fi decît învinși 
și învingători. Examenul e ne
îndurător, încleștarea de forțe nu 

• poate fi tranșată de om în fa
voarea sa decît prin aruncarea 

. în luptă, alături de cunoștințele 
profesiei, a tuturor resurselor sale, 
morale. Căci examenul, la capă
tul nenumăratelor confruntări, e 
decisiv, fără drept de recurs.

După aproape patru luni de 

drum, senzația de singurătate a 
marinarului e sinonimă cu cea a 
solitarului navigator în spațiul 
cosmic. Amintirile sînt epuizate, 
limbajul se esențializează re- 
zumîndu-se la cîteva cuvinte, li
niștea devine terifiantă, piciorul 
caută zadarnic, pe puntea de oțel, 
siguranța pămîntului statornic. 
Oamenii, împărțiți de geometria 
disciplinei între punte și mașini, 
au în cele o sută douăzeci de zi
le de marș, doar două puncte 
geografice care se confundă cu 
punctele cardinale ale voiajului 
lor: în spate, undeva în urmă. 
Constanța, în față, dincolo de suc
cesiunea (care amînă exasperant 
arcul de cerc al pămîntului) ori
zonturilor, portul de destinație. 
Și apoi reîntoarcerea, familia, 
patria...

Furtuna s-a iscat din senin, 
purtînd nava cu tricolorul la 
pupă, într-un carusel apocaliptic. 
Toate stațiile meteorologice, de 
dincolo de orizontul circular dă
deau avertismente alarmante...

— De obicei — îmi spune tî
nărul șef mecanic de cursă lun
gă, George Tudoraș — primul 
gînd și poate cel mai rațional e 
de a-ți găsi refugiu dincolo de 
zidurile protectoare ale portului. 
Dar ce poate fi mai rațional de- 
cît respectarea datoriei ?

...Hărțile sînt cercetate cu grijă, 

proviziile de combustibil, de ali
mente, de apă potabilă măsurate 
farmaceutic. Oamenii au ales, re- 
fuzînd tentației instinctului de 
conservare, îndeplinirea datoriei I 
Menghina dintre cerul căzut pe 
catarg și oceanul brăzdat de spi
nări colosale ce deschid hăuri 
între ele, se strînge; Trece ziua și 
noaptea și nimeni n-a simțit bi
nefăcătoarea atingere a pleoapei 
de către pleoapă. Vasul înain
tează cu greu, căci trebuie să 
înainteze. Trebuie...

— Ce sentimente încerci în 
astfel de clipe ? — îmi repetă în
trebarea interlocutorul meu de-a- 
cum. E greu de spus. Neîndoios, 
o gravitate bărbătească dar, mal 
mult decît atît, sentimentul că 
îți asumi acest risc nu dintr-o 
gratuitate sportivă, nu pentru că-1 
șade bine marinarului în mijlocul 
furtunii — e atît de falsă această 
credință a oamenilor de pe uscat 
despre marinari I — ci că ai de 
dus la capăt o datorie a profe
siei șl că tu, omul care trebuie 
să te achiți de ea, aparțil oame
nilor de acolo, de acasă. Pe mare, 
pe ocean, în oricare port am fi 
nu ne simțim, cum s-ar crede, 
însingurați. Întotdeauna avem 
senzația vie că ceea ce facem 
e văzut și apreciat de toți cei 
de acasă. Minunată, stimulatoare 
șl odihnitoare, în același timp, 
convingere.

Chiar în interiorul acestei va
lori morale, care este datoria, Ie
rarhizările sînt nu numai posibile 
dar absolut trebuitoare. îndeplini
rea ei, din ce în ce mai bine și 
la sarcini din ce în ce mai mari, 
acoperă în fapt o sumă de cercuri 
concentrice care înseamnă zone 
umane mereu mai largi, benefi
ciare ale aportului tău construc
tiv. A fi tu și locul tău de muncă 
e una și a avea conștiința că 
această relație bipolară are ca 
instanță de control colectivul din 
care faci parte, întreaga socie
tate, e deja cu mult mai mult, 
e deja o dimensiune, care poate 
deveni prin eforturi conștiente 
și îndelung susținute o contribu
ție individuală mult mai mare, o 
obiectivare mult mai valoroasă a 
datoriei morale astfel înțelese și

onorate. Conștiința apartenenței 
la un grup uman numeros expli
că, printre altele, de ce un colec
tiv este întotdeauna mai mult de
cît suma aritmetică a membrilor 
săi.

■Ar
Referindu-se la activitatea oa

menilor de știință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în raportul 
prezentat Congresului al X-lea al 
partidului amintea de existența 
acestei instanțe de control, care 
este marea noastră colectivitate, 
națiunea socialistă : „Este ne
cesar ea oamenii de știință din 
toate domeniile și în primul rînd 
cei din domeniul cercetărilor teh
nice, să înțeleagă că nu se pot 
prezenta cu fruntea sus în fața 
poporului decît în măsura în care, 
prin activitatea lor, aduc o con
tribuție tot mai mare Ia progre
sul general al societății".

Dar această precizare are o va
loare de referință mult mai largă, 
cu o deschidere în care încap 
toate activitățile umane angajate 
de Congresul al X-lea — înaltul 
for al gîndirii și acțiunii politice 
și sociale care a efectuat o am
plă sinteză creatoare — în reali
zarea aspirațiilor spre progres și 
fericire ale întregului popor.

— Solicitatorul impetuos — ne 
declară psihologul Constantin 
Păunescu — și beneficiarul prin
cipal al acestui proces de crea
ție permanentă este societatea. 

îndrăzneala și pasiunea noutății, 
a ineditului, a luptei cu incer
titudinile, a cunoașterii, pentru 
echilibrul adevărului, sînt ener
giile interne ale însuși progre
sului uman. Plasînd în centrul 
activității sale activitatea crea
toare multidimensională, partidul 
oferă și modelul personalității 
omului contemporan. Din ce în 
ce mai mult și mai evident, per
sonalitatea omului societății noa
stre se definește prin participare 
activă de făuritor al unui uni
vers al umanului. Conștiința 
participării însă ascunde o ten
siune permanentă dată de bucu
rie și efort Omul zilelor noastre, 
organizîndu-și belșugul material, 
nu rămîne un simplu consumator 
de bunuri și valori, ci devine un 
cutezător și avid cercetător al 
noului

Iată de ce, societatea socialistă 
legiferează ca o datorie aportul 
creator, de înnoire, de transfor
mare, pe care oriunde și oricînd 
îl aduce ca un criteriu fundamen
tal de valorificare social-morală.

„Munca, realizările concrete, 
acestea contează !“ — sună ca 
un imperativ al vremii, ca o 
chemare la împlinirile pe care le 
construim cu migală, glasul ce 
exprimă înaltele deziderate ale 
societății noastre socialiste.

★

în această direcție orice tînăr, 
oricare cetățean al patriei noastre, 
se definește în raport cu datoriile 
majore pe care societatea le im- 
Îiune ca pe cerințe formulate de 
egile progresului său continuu. 

Astăzi, datoria morală a fiecă
ruia, datoria cetățenească, patrio
tică înseamnă în primul rînd, în
deplinirea desăvîrșită a sarcinilor 
profesionale.

— Mai mult ca niciodată — ne 
declară tovarășul Ion Popescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al U.T.C. — în
deplinirea exemplară a îndatori
rilor profesionale este un gest de 
înaltă conștiință politică. Pentru 
că astăzi, la noi, se înregistrează 
o simbioză fericită între etic și 
politic, între realizarea matema
tică a obligațiilor sociale și ade
rența, astfel, la linia politică ge-

nerală a partidului. Mal mult ca 
oricînd bunele intenții, adeziu
nile orale la diferitele decizii so
ciale cer a fi acoperite în aurul 
greu al faptelor. De aceea sar
cina noastră, a organizației de 
tineret, în această direcție e de 
a realiza dezvoltarea unei con
științe patriotice, în primul rînd 
printr-o atentă și susținută educa
ție prin și pentru muncă. E o 
exigență dominantă a societății 
noastre, un mod de viață absolut 
trebuitor realizării unei Românii 
multilateral dezvoltate.

★

Educată de partid, generația 
tînără a României socialiste în 
imensa ei majoritate este conști
entă de răspunderea pe care o 
preia, alături și de la generațiile 
mai vîrstnice, în edificarea unei 
Românii mereu mai prospere. 
Eroismul, capacitatea sa de dă
ruire despre care ne vorbesc fap
tele, dovedesc acceptarea conști
entă, deliberată a înaltei îndato
riri patriotice definind-o ca pur
tătoarea unui ardent patriotism.

Pagină realizată 
de VARTAN 
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DEMOCRAȚIA 
SOCIALISTĂ-

mod de viață, 
de gindire și acțiune
Experiența construcției socia

liste a arătat că planificarea 
viitorului nostru este per
fectibilă. Planificarea socialis
tă, la fel ca prospecțiunea, 
înseamnă, în fond, organizarea 
prezentului spre a face posi
bilă o anumită alternativă de 
viitor, cea comunistă.

Un grup de specialiști în pros- 
pectivare de la Institute for 
Strategic Studies a investigat, 
sub redacția științifică a lui 
Alastair Buchan, o multitudine 
de modele ale evoluției Euro
pei de mii ne în finalul studiu
lui lor, autorii ajung la re
marcabila concluzie că o coo
perare funcțională se va mo
dela după metoda comunității, 
dar nu va duce la îmbrățișa
rea totalității răspunderilor 
politice în domeniul politicii 
externe și al apărării, nu va 
tinde spre un supra-stat fede
ral, ca obiectiv final.

Nu mai puțin interesante sînt 
concluziile comunicate ziaris
tului italian Arrigo Levi de 
către Emmanuel Mesthene. 
directorul programului dece
nal de cercetare asupra temei 
„Tehnologia și societatea" în 
curs de realizare la universita
tea Harvard („La Stampa". 2 
iulie 1969). E Mesthene consi
deră că societatea americană 
de azi nu poate realiza posibi
litățile sociale incluse în ac
tuala revoluție tehnologică — 
deci, ajunge la reconfirmarea 
analizei lui Marx care arătase 
că în societatea capitalistă 
forțele de producție ajung 
mereu în contradicție cu ra
porturile de producție. Mes
thene precizează : „sistemul a- 
merioan tradițional, indivi
dualist și societar în orienta
rea sa, nu mai este adecvat ne
voilor societății noastre (a 
S.U.A.). Este necesar să se in
venteze un sistem de 
o organizare socială, 
că și politică adaptate 
cietăți dominate In 
de tehnologie", (subl.

Examinarea critică 
țărilor prospective („viitoriste", 
cum spun unii publiciști) oferă 
elemente importante și pentru 
înțelegerea în adîncime a obi
ectivului central, de o amploa
re fără seamăn în istoria gîn- 
dirii și acțiunii sociale româ
nești, înscris în Rezoluția și 
Directivele Congresului al 
K-lea al P.C.R. ce fixea
ză liniile directoare ale dez
voltării economiei noastre na
ționale pînă în 1960: redu
cerea treptată a decalajului 
față de țările cu o economie 
avansată, apropierea de nivelul 
lor de dezvoltare și de trai.

Esența proiectului comunist 
de dezvoltare — fiecăruia după 
necesități — pe această cale 
poate fi realizată. Metodologia 
acțiunii sociale de realizare a 
proiectului comunist al dez
voltării României presupune 
folosirea maximală a rezultate
lor revoluției tehnologice și 
științifice actuale, spre a pu
tea alege, dintr-o serie de po
sibilități obiective, pe cea op
timală.

Poate nu greșim interpretînd 
sensul măsurilor întreprinse de 
partid în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea, între 
altele și drept un grandios 
efort teoretio șl pnactio de a 
regîndi și aplica în mod critic 
și creator, în lumina teoriei 
marxist-leniniste a dezvoltării 
sociale, metodologia cercetă
rii evaluării și conducerii ac
țiunii sociale contemporane, 
cunoscută sub denumirile de 
„cercetare operațională", „știin
ță a conducerii", „praxiologie" 
etc.

O asemenea metodologie de 
valorificare și aplicare plenară 
a științei și tehnologiei con
temporane este, prin forța lu
crurilor, colectivă. Ea cere, de 
asemenea, o creativitate colec
tivă organizată, o permanenti
zare a inițiativei, inovației și 
invenției — cei „trei i“ ce ca
racterizează secolul nostru.

Sub acest aspect, semnifica
ția deplină a d'emoorației so
cialiste capătă noi perspective.

„Esența democrației socia
liste — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — constă în 
aceea că poporul, devenit stăpîn

de prof. univ. dr. PAVEL APOSTOL

rea Frontului Unității Socia- a 
liste, ca organism politic repre- “ 
zentativ și permanent — toate 
aceste noi modalități de func- _ 
ționare a democrației socialis- 0 
te în domeniul politic atestă o 
înaintare continuă în direcția 
exercitării tot mai directe a A 
puterii politice, a deciziilor și ■ 
mai ales a controlului de către 
mase.

Pe planul democrației sociale, 
conducerea, soluționarea pro
blemelor obștești se sprijină, A 
tot mai mult, pe intervenția ™ 
promptă, eficace și plină de 
răspundere a opiniei publice. 
Valorificînd experiența boga- ™ 
tă a acestor ultimi ani, dezba
terile Congresului al X-lea al 
"P.C.R. au indicat drept factor 9 
esențial al perfecționării 
vității sociale și de stat 
vizarea opiniei publice, 
modalitate proprie de 
formare și formare, de

medicină

valori și 
economia 
unei so- 

acest fe!
ns.).
a cerce-

pe puterea politică și pe mij
loacele de producție, trebuie 
să participe nemijlocit la în
treaga activitate de conducere 
a vieții economico-sociale".

E o definiție a democrației 
socialiste de o remarcabilă 
precizie, completitudine și pro
funzime științifică.

In lumina acestei determinări 
ne putem întreba — și tre
buie să ne întrebăm — dacă în 
publicistică și. mai ales, în cer
cetarea științifică de la noi se 
dezvoltă întregul conținut al 
categoriei de „democrație so

nale, a Consiliului de Stat, a 
Consiliului d’e Miniștri, a mi
nisterelor ; reorganizarea ad- 
ministrativ-teritorială, menită 
să elimine verigile intermediare, 
^asigurînd, așadar, o mai mare e- 
ficacitate prin creșterea autono
miei funcționale a consiliilor 
populare; complexul de măsuri 
vizînd întărirea legalității so
cialiste, sancționarea abuzuri
lor, promovarea echității, ga
rantarea libertății și a dreptu
rilor cetățenești, perfecționa
rea și extinderea formelor de 
atragere a maselor la dezbate-

IDEI Șl REPERE
cialistă". După părerea mea 
aceasta nu se întîmplă întot
deauna. Manualele și dicționa
rele definesc democrația drept 
formă de guvernare, de exer
citare a puterii politice. Oare 
o asemenea definiție nu este 
prea îngustă pentru caracteri
zarea teoriei și practicii demo
crației noastre socialiste ? Ea 
este. în mod neîndoielnic, for
ma de guvernare, de conducere 
politică în societatea socialistă 
de la noi. Dar, întru cît princi
piile ei se transpun și în viața 
economică și în general, în 
toate domeniile activității so
ciale, democrația socialistă, 
incluzînd în sine ca principiu 
constitutiv centralismul demo
cratic, reprezintă nu numai 
forma de guvernare, afirmare 
a dreptului de decizie, condu
cere și control al maselor în 
domeniul puterii politice, al 
exercitării suveranității națio
nale, ci în același timp și me
todă de organizare a puterii și 
activității economice, metodă 
de cercetare, investigare (și 
discutare) de către toți și me
todă de soluționare — luare de 
decizii in colectiv, asupra tu
turor problemelor sociale..

Democrația socialistă este, 
de aceea, și un mod de viață, 
un stil de gîndire și de acțiune, 
un sistem de idealuri, de va
lori și norme.

Sub acest aspect democrația 
socialistă este echivalentă cu 
cultura și umanismuj socialist 
transpuse consecvent în ac
țiunea socială. Ea devine un 
fapt de civilizație socialistă 
transformare a principiilor și 
normelor vieții socialiste în 
„deprindere". cum spunea 
Lenin.

Pentru o asemenea înțelege
re pledează și extinderea pe 
toate planurile vieții sociale, 
a democrației noastre socialiste 
în ultimii ani și mai ales, în 
perspectiva realizării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Pe planul democrației econo
mice, realizarea egalității șan
selor economice pentru fiecare 
cetățean al țării, dezvoltarea 
unitară, coordonată a ramuri
lor economiei naționale și a 
regiunilor țării a determinat 
un proces de omogenizare a so
cietății noastre. Acest proces 
structural, de mare adîncime, 
constituie baza ansamblului de 
măsuri privind crearea condi
țiilor organizatorice ale demo
crației economice. Ele se mani
festă, pe de o parte, prin ex
tinderea participării maselor 
la luarea hotărîrilor și Ia con
trolul asupra executării lor 
In viața economică (înființarea 
uniunilor cooperativelor agri
cole de producție, instituționa- 
lizarea participării sindicate
lor la activitatea de conducere 
economică, înființarea comite
telor de direcție în întreprin
deri — ca organ colectiv, — și 
instituirea noului organism al 
adunării generale a salariați- 
lor), pe de altă parte, în sis
temul de salarizare nou intro
dus, menit să asigure o mai 
echitabilă retribuire socialis
tă a muncii.

Pe planul democrației poli
tice, schimbările sînt, deopo
trivă fundamentale. Măsurile 
luate pentru perfecționarea ac
tivității Marii Adunări Națio-

rea și elaborarea politicii in
terne și externe (discutarea pu
blică a documentelor de partid 
și de stat, consfătuiri, dialo
gul permanent al conducerii 
cu cetățenii etc), instituționali- 
zarea coparticipării organiza
țiilor obștești — inclusiv a con
siliilor oamenilor muncii din 
rîndurile naționalităților con
locuitoare — la conducerea po
litică. încununată prin forma-
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ganizare a inițiativei maselor 
și de declanșare a ei, de eva- " 
luare și normare a activității 
colective. Democrația socială 
implică respectarea, fără con- V 
cesii și compromisuri a siste
mului de responsabilități obiec
tive (pe care individul, inte- A 
grat în societatea noastră so- ™ 
cialistă, le are). Conștiința a- 
cestei răspunderi individuale 
față de colectivitate este un W 
factor principal de orientare 
în activitatea personală sau 
obștească. g)

Aceste
P& Câre opez yiu.1 ții_i jzxi—a 
uuit să le menționez nici mă- A 
car în treacăt — pledează, 
credem, pentru o înțelegere 
mal adîncă a democrației so- A 
cialiste cu toate implicațiile ~ 
sale sociale și umane, ca un 
stil de viață, de gindire și ac- 
țiune a societății 
epoca noastră, 
de perspectivă, 
evidentă 
tivității ....................
fie motivate a partidului, ca 
forță umană principală de di- (gț 
namizare, coordonare și orien
tare a inițiativei, inovației și 
invenției colective a comuni- A 
tății națiunii socialiste.

aspecte — și altele 
spațiul nu mi-a îngă-
treacăt — pledează, 
pentru o înțelegere

socialiste din 
într-o astfel 

apare și mai 
creșterea rolului ac- 

organizate și științi-

Descinsă din antichitatea indiană, cu misterele unei lumi 
îndepărtate în timp și spațiu, yoga a trezit recent curio
zitatea științifică. Rezultatele spectaculoase, reale dar în 
același timp aproape incredibile, la care se poate ajunge 
prin yoga, au făcut ca oamenii de știință să caute să o 
desprindă din sfera fantasticului, ap!icînd-o asupra nece
sităților concrete actuale. Se știe că astronauții au în pro
gramul lor și exerciții yoga, sportivii de asemenea (per
formanțele echipei olimpice de ski a Franței, care a cuce
rit numeroase medalii de aur, fără să exagerăm, se dato- 
resc în bună măsură și practicării gimnasticii yoga) ia 
numeroase personalități științifice ' și artistice — amintim 
pe Yehudi Menuhin, Sergiu Celibidache etc. — o reco
mandă, din experiență proprie, ca metoda ale cărei rezul
tate ajung să depășească previziunile celor ce o practică.

Căutînd să ne edificăm asu
pra conținutului științific al 
acestei miraculoase practici 
indiene, ne-am adresat medi
cului I. N. Riga, doctor în ști 
ințe, cunoscut prin preocupă
rile sale în domeniul yoghin-

— Cum poate fi 
yoga în accepțiunea 
a utilității sate ?

— Cuvîntul însuși, 
care în limba sanscrită înseam
nă unire, în sensul unirii ar
monioase a forțelor din natura 
înconjurătoare cu potențialul 
forțelor din organele corpului 
omenesc, ambele avînd aceeași 
esență, după cum afirmă yo- 
ghinii, fiind energie manifes
tată în grade diferite de vi
brații — definește conținutul 
metodei. Astfel, yoga este un 
grup de normative și precepte, 
referitoare la unele caracteris
tici alimentare (pentru o „pre
gătire chimică" a organismu
lui), la anumite ritmuri respi
ratorii nazale (prin ambele 
nări simultan sau alternativ), 
ce provoacă vibrații variabile, 
conștiente de-a lungul ramifi
cațiilor neuro-endocrine (deter- 
minînd deci o „pregătire elec
tromagnetică" a organismului). 
La toate acestea se adau
gă diferitele poziții ale 
organismului, aproape statice, 
de gimnastică, mai simple sau 
mai complicate (care produc 
o „purificare" prealabilă ur
mată de „depozitarea energe
tică" specială în diferite or
gane). De fapt, yoga este un 
complex de metode cu o foarte 
subtilă diversificare a sensuri
lor lor. Există așadar : Hatha- 
yoga, în care se acordă în- 
tîietate culturii fizice umane 
printr-o gamă foarte vastă de 
„asane" — pozițiile gimnasti
cii yoghine; Radja-yoga și

definită 
modernă

yoga

Legătura intimă dintre

cercetarea fundamentală

și cea aplicativă
Una dintre cele mai valoroase 

realizări a celor trei geneticieni 
constă în descoperirea faptului 
că bacteriofagii (virusurile ce 
infestează bacteriile) sînt alcă- 
tuiți exclusiv din acizi nucleici 
și proțeine, iar infecția celule
lor bacteriene se realizează ex
clusiv prin intermediul acidului 
nucleic. Pentru a o demonstra, 
ei au separat bacterio-fagii în 
părțile constitutive (proteine și

durile amintite, o transformă 
în „energie umană" specifică și 
o dirijează spre un centru si
tuat la baza coloanei verte
brale unde determină „forța 
vitală" să iasă din starea de 
potențial latent, să urce în cor
pul omenesc de-a lungul altor 
centre pe care, revitalizîndu-le 
rînd pe rînd, provoacă astfel 
redeșteptarea unor imense e- 
nergii nefolosite...

— Ce relații există între 
yoga și datele medicinii mo
derne ? în ce măsură pot fi 
aplicate, cu discernămînt ști-

SPECULA ȚIE,
MIT SAU

TERAPEUTICĂ ?
Jnana-yoga, ce au drept obiec
tiv cultivarea spirituală ; Man- 
tra-yoga, care utilizează anu
mite forțe ale sunetelor cu vi
brații în ritmuri specifice 
pentru anumite organe din 
corp — este „muzica" specifică 
yoga; Tantra-yoga, în care 
practici considerate încă ma
gice, azi, se împletesc cu stu
diul aplicabilității atente a le
gilor cosmice și umane ; etc. 
Dar, în general, concepția 
„anatomo-fiziologică" yoghină 
susține că, prin procedee cău
tate și, mai ales, aplicate de 
fiecare (etapă indicațiile unui 
îndrumător calificat!), orga
nismul omenesc își selecțio
nează „energia naturală" ne
specifică pe care, prin prece

ințific, metodele yoga, ca mij
loace terapeutice ?

— Potrivit concepției gene
rale yoga, selecționarea ener
giei naturale și transformarea 
sa în energie umană specifică, 
prin practicarea diferitelor teh
nici amintite, se efectuează 
prin intermediul sistemului ge
neral al respirației, ca element 
de bază în yoga. Acesta, la 
rîndul său, prin rețeaua siste
mului neuro-endocrin central 
și periferic o dirijează în tot 
corpul sau, mai mult, în anu
mite organe, solicitate prin 
diferitele poziții gimnastice, și 
care, concomitent, sînt puse în 
vibrații sincrone cu un ritm 
respirator adecvat. în acest 
sens există numeroase parale-

♦

de prof. univ. dr. PETRE RAICU 
șeful catedrei de genetică a Universității București, 

vicepreședinte al Societății de științe biologice din R. S. România
acizi nucleici) și au provocat 
infecții cu ambele componente. 
S-a constatat că proteinele nu 
sînt capabile să inducă infecția 
virală, în timp ce acizii nucleici 
virali pot provoca infecția celu
lelor bacteriene. Aceasta in-

lisme în medicina modernă cu 
rezolvări în milenarele cuno
ștințe yoghine. Astfel, idealu
rile yoghine caută să fie rea
lizate pornind de la conside
rentul că incepînd de la nive
lul respirației nazale există 
strîrise legături reciproce ale 
nasului cu restul organismu
lui uman. Aceste interdepen
dențe sînt semnalate și în ca 
zuistica medicală modernă. De- 
pildă, în cursul unor experi
ențe recente, pornindu-se de 
la potențialele electrice ale 
epiteliului nazal la om, în sta
re normală și patologică, s-a 
observat că forța electromo
toare a epiteliului nazal poate 
fi modificată prin excitarea 
organelor interne, pe de o par
te, iar pe de altă parte, răci
rea ușoară și alternativă a pi
cioarelor provoacă un fel de 
guturai doar în nara din par
tea opusă piciorului răcit. De 
asemenea, în urma cercetărilor 
pe care le-am întreprins perso 
nai, privitoare la apariția unor 
tulburări generale determinate 
de mici defecte respiratorii 
nazale unilaterale, am ajuns-la 
concluzia că foarte mulți oa
meni care, fără să-și dea 
seama, s-au obișnuit să respire 

mai mult printr-d‘ nară( dato
rită unor mici și neglijabile, 
pentru că sîri,t neobservabile 
la exterior, modificări interioa
re ale cartilagiului dintre cele 
două nări — septul nazal) su
portă lent și permanent acu
mulativ, o inegalitate de exci
tații care pot transmite ecouri 
patologice în tot organismul. 
Astfel, poate, apar.e un teren 
biologic degenerativ la plămîni 
(astm, efizem), la aparatul 
cardio-vascular (palpitații, hi
pertensiune), la tubul digestiv 
(tulburări de aciditate, ulcera
ții), la glandele endocrine etc . 
deci aproape la nivelul acelor 
centri „chakre" semnalați de 
mult de yoghinii care folosesc 
curentele respiratorii alterna
tive în scopuri diferite.

Aceste cîteva exemple pun 
în evidență paralelismul intui
ției yoga cu rezultatele cer
cetărilor științifice, cu deose
birea că traiectul „1 
yoghin consideră organele 
piratorii ca punct cauzal al 
fenomenelor vitale orientîn- 
du-se (pe această cale) spre 
realizarea echilibrului biologic 
și intelectual.

PAUL SPIRA
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seamnă că în acizii nucleici se 
găsește înscrisă biochimic infor
mația genetică necesară sinte
tizării în celula bacteriană atît 
a acidului nucleic viral cît și a 
proteinei virale.

Intr-o altă experiență cei trei 
savar.ți au marcat acidul dezo- 
xiribonucleic (A.D.N.) al bacte- 
riofagului cu izotopul radioactiv 
P32 și au constatat că în celula 
bacteriană pătrunde numai aci
dul nucleic, în timp ce protei
na nemarcată rămîne la supra
fața membranei celulare

Un alt domeniu în oare ge
neticienii au adus o contribuție 
valoroasă a fost descoperirea fe
nomenului de recombinare ge
netică la bacteriofagi. în acest 
scop ei au provocat infecții si
multane ale bacteriilor cu două 
sau trei surse de bacteriofagi 
diferiți genetic și au observa1 
cu surprindere că bacteriofagii 
descendenți sînt. unii, identici 
cu bacteriofagii infectați, pe lin
gă aceștia apărînd însă forme 
recombinate, care prezintă con
comitent .caractere preluate de 
la două sau trei tipuri de bacte
riofagi. Pînă nu de mult se știa 
că astfel de fenomene au loc nu
mai la plantele și animalele mai 
evoluate, care se reproduc pe 
cale sexuată. Tată deci că și la 
virusuri există fenomene simi
lare cu sexualitatea care duc la 
apariția unor indivizi „hibrizi".

In ce constă importanța teore
tică și practică a lucrărilor ge
neticienilor distinși recent cu 
premiul Nobel ?

în primul rînd aceste lucrări 
au demonstrat că și la virusuri 
informația genetică se găsește 
înscrisă în acizii nucleici la fel 
ca la plante și animale. De ase
menea și la virusuri au loc fe
nomene de sexualitate prin ca
re se produce recombinarea ge
netică. în acest fel s-a adus un 
argument puternic în sprijinul 
unității și diversității lumii vii.

în al doilea rînd descoperirile 
lor constituie o aprofundare a 
cunoștințelor umane despre ma
teria vie, care este studiată în 
prezent nu numai la nivel celu
lar, ci și. molecular. S-a demon- _ 
strat experimental deci că ere
ditatea nu este de natură ima
terială și n-are nimic mistic în 
ea, ci este un fenomen material 
cognoscibil în toate „intimități

le" sale. Aceste descoperiri de 
genetică moleculară constituie 
un mare pas înainte și demon
strează inepuizabila putere de 
cunoaștere umană

Este interesant de subliniat 
că cercetările celor trei savanți 
distinși cu premiul Nobel au ca
racter fundamental, fiind apre
ciate unanim în lumea oameni
lor de știință ca un progres 
important în cunoștințele 
umane despre materia vie. Nici 
bacteriofagii cu care s-a ex
perimentat și nici bacteriile res
pective nu au însemnătate di
rectă pentru practică. In schimb 
aceste cercetări au implicații în 
practică și deschid perspective 
practicii. De multă vreme se ca
ută mijloace mai eficiente pentru 
combaterea unor maladii pro
vocate de virusuri cum sînt 
gripa, poliomelita etc. La gripă

de pildă, prin fenomene de re
combinare genetică, apar mereu 
în natură noi tulpini dintre care 
unele sînt foarte virulente și 
produo epidemii masive cu efec
te grave Faptul că aceste tul
pini apar de obicei prin 
recombinarea genetică, des
chide perspectiva obținerii rapi
de pe cale experimentală a unor 
virusuri vii atenuate cu care -Ră 
se poată efectua vaccinări înțjo- 
triva maladiei respective. Aceste 
virusuri atenuate produc forme 
foarte ușoare de îmbolnăvire, 
însă stimulează mecanismele de 
apărare ale organismului împo
triva unei infecții ulterioare cu 
o tulpină virulentă.

Genetica — știința eredității 
organismelor — a devenit „inima 
biologiei moderne" tocmai prin 
capacitatea sa de a pătrunde 
în intimitatea fenomenelor vie
ții, fapt care creează și pentru 
practică premise valoroase. Cer
cetările de genetică au în pri
mul rînd caracter fundamental 
îmbogățind cunoștințele umane 
despre baza materială și meca
nismele eredității. Pe de altă 
parte cercetările de genetică au 
creat premisele științifice pen
tru crearea de soiuri noi de 
plante șj de animale. Intr-ade
văr, amelioratorii au reușit pe 
baza legilor eredității, descope
rite de geneticieni, să obțină so
iuri și rase noi de mare va
loare economică. In mod similar 
in clinicile medicale s-au făcut 
progrese importante în studiul 
maladiilor ereditare umane si 
s-au elaborat unele metode pen
tru profilaxia și tratamentul lor.

Se poate spune deci că cerce
tarea fundamentală și cea apli
cativă sînt foarte intim legate 
și orice exagerare în a recoman
da să se facă exclusiv cerceta
re aplicativă sau exclusiv fun
damentală creează în mod efec
tiv dificultăți în activitatea de 
cercetare științifică. Orice cer
cetare fundamentală are și. im
plicații practice după cv znier- 
cetările aplicative pot 
țial .și caracter fundamental.

In această ordine de idei, ml 
se pare interesant de subliniaț 
faptul că în specialitatea sa, JfT" 
cercetător, nu se poate „descur
ca" fără cunoștințe complexe, 
multilaterale, de multe ori din 
domenii ce par complet străine 
de preocupările sale. Așa numi
tele „științe de graniță" între 
care biochimia și biofizica au 
cucerit, în ultima vreme un a- 
devărat „monopol" în decerna
rea premiilor Nobel — necesită 
specialiși cu un larg orizont de 
pregătire profesională. La a- 
ceasta trebuie adăugată, cred, ne
cesitatea investigării unor dome
nii de cercetare situate aparent 
în afara sferei de interes apli
cativ imediat. Rezolvarea teo
retică și practică a unor proble
me fundamentale care, așa cum 
se întîmplă de multe ori, sînt 
abordate de cercetători de la 
începutul carierei științifice sau 
chiar din anii studenției poate 
deschide perspective științifi
ce nebănuite. poate revoluționa 
domenii aplicative. Cercetările 
de genetică. încununate recent 
cu nremiu! Nobe! pentru medi
cină sînt un astfel de exemplu.

Să nu creăm deci false dile
me : cercetare fundamentală 
SAU cercetare aplicativă, ci să 
milităm neutru cercetare fun
damentală ȘI aplicativă.

(Urmare din pag. I)

E. N.: Cursurile postuniver
sitare, cursurile facultăților 
fără frecvență, și chiar ale Uni
versității populare, unde larga 
participare în cele mai variate 
domenii dovedește astăzi setea 
generală de instrucție. Apoi, 
firește, lecturile de specialitate 
— cărți, studii, reviste — plus 
modalitățile puse la îndemînă de 
mijloacele moderne de comu
nicare în masă — radio-ul și 
televiziunea.

— Reciclarea e o necesitate 
strictă doar a unor profesii ?

E. N. i Nu. e obligatorie în 
toate specialitățile. Cursurile- 
sandwich existente în unele 
țări industrializate, adică curs- 
practică, mi se par consemna- 
blle ca rezultate.

— Reciclarea este o iminență 
numai a maturității ? Pînă Ia 
vîrsta de 40 de ani sg poate 
aștepta în liniște această even
tualitate ?

E. N. : Dar nu e eventualita
te, ci cea mai stringentă nece
sitate, chiar a tinereții- La fie
care 10 ani știința se dublează 
ca volum ; deci la 10—15 ani 
ar trebui să mai facem o facul
tate pentru a ține pasul cu vre
mea. Dacă cineva termină uni
versitatea la 25 de ani. între 35 
și 40 va trebui reciclat

-• Cum ?
•a. N. s Simplu : cursuri scur

ta de informare (cu scoaterea 

din activitatea productivă) și 
promovarea în urma unui exa- 
men-concurs. Ea noi, Centrul 
de calcul economic și C.P.C. 
Otopeni realizează rezultate 
esențiale, care ar trebui, cred 
eu, extinse.

— Tovarășe profesor, oameni 
de incontestabilă pertinență 
atrag atenția asupra activităților 
din știință, tehnică, care astăzi 
se nasc, cresc, apoi rapid, se 
plafonează, intră în declin, mor 
în febra distrugerii creatoare. 
Și atunci, pentru a ține pasul 
cu epoca modernă în formarea 
cadrelor, cum se poate merge 
rapid, fără a face salturi 
bruște ?

E. N. : Ciberneticizarea în- 
vățămîntului e singura metodă. 
Chiar astăzi am primit un vo
lum intitulat: „Economia tradi
țională a educației și planifica
rea ei orientată spre sistem", 
în care specialiștii din R.F. a 
Germaniei își propun să reali
zeze tocmai această pregătire 
rapidă. Se pare că instruirea 
asistată de calculatoare va re
duce sensibil durata de forma
re, indiferent de nivelul în 
care ne situăm : învățarea scri
sului și a cititului sau calculul 
vectorial și matriceal.

— Sistemul respectiv e foarte 
costisitor ?

E. N.: Depinde de gradul de 
dezvoltare a economiei țârii 
respective și de urgența nece
sităților ei în privința cadrelor 
specializate.

— Credeți cS această modali

tate poate sta și în atenția sis
temului nostru de pregătire ?

E. N. : Desigur, deși introdu
cerea calculatoarelor în învă- 
țămînt este o chestiune de vii
tor i dar poate de un viitor nu 
prea îndepărtat. Pentru aceas
ta însă, trebuie să formăm de 
pe acum cadre care să știe să 
dialogheze perfect cu calcula
torul. în această direcție există 
un plan complet; el ar trebui 
desigur. reactualizat. tinînd 
seama de dinamica accelerată a 
domeniului în speță.

— Toată lumea știe că for

CIVILIZAȚIA CIBERNETICII oi»
marea cadrelor este în statul 
nostru o serioasă investiție. Ce 
credeți că ar trebui întreprins 
pentru ca această investiție în 
inteligență — învățămînt, for
mare profesională — să fie ma
jor fructuoasă ?

E. N. i Orientarea profesio
nală eficientă, bine gîndită. 
perfect organizată și echilibra
tă. Eu cred că în cel mai scurt 
timp ar trebui să se elaboreze 
lucrări-prospecte pentru fie
care meserie existentă sau vii
toare în țara noastră, care să 
fie difuzate în toate școlile, în 
toate liceele. Aceste prospecte 

vor trebui să prezinte tinerilor 
specificul profesiilor, caracte
risticile lor ; a necesităților vii
toare, modul de formare ca 
studiu, cerințele imediate și ne
imediate, perspectivele d’e afir
mare și de promovare. Modela 
ale acestor prezentări-prospect 
pentru orientare și opțiune pro
fesională există în multe țăriț 
totul e să fie adaptate la speci
ficul nostru.

— Exploatarea eficientă a 
inteligenței, se pare că e re
zerva majoră a epocii moderne; 
dar ținind seama de această 

nevoie de inteligență a epocii, 
ce credeți că ar spori pofta ti
nerilor de a gîndi și crea, de a 
învăța și acționa ?

E, N.: Promovarea lor prin 
selecție, adică examen serios, 
concurs riguros nu numai în 
timpul studiilor, ci și în timpul 
exercitării profesiei. Pentru 
orice loc de muncă. Tinerețe 
înseamnă disponibilitate, dar 
cînd apare și competiția, auto
mat sînt stimulate toate laten
țele și disponibilitățile. Func
ționează ambiția — ambiția ra
țională, deloc condamnabilă — 
se ascute inteligența.

— Dar acest om al calcula
toarelor, căruia mașinile îi vor 
prelua o mulțime de funcții, va 
mai face în afară de automa- 
tisme și gimnastică mentală ?

E. N.: Nu vă speriați, auto- 
matismele au fost semnalate de 
pe vremea lui Pascal. Mașinile 
cibernetice pot fi utilizate de 
oameni inteligenți | inteligen
ța artificială nu e o proteză, 
ci un reactor care te face să 
gîndești cu atît mai repede, cu 
o condiție : să fii inteligent.

— Există o inteligență intrin
secă și alta profesională ? O In

teligență a epocii moderne, a 
civilizației moderne?

E. N. : Nu voi uza de defini
țiile psihologilor. Eu prefer să 
numesc inteligență viteza de 
asimilare plus viteza de rezol
vare a unor procese noi- Aceas
ta corespunde cibernetic cu 
crearea unor noi algoritmi. In
diferent de accepțiune, inteli
gența este educabilă în limite 
largi și sînt tentat să afirm că 
la noi în țară procentul oame
nilor cu inteligentă ridicată în 
termeni I Q mare sau ridicat 
se află în sensibilă creștere.

— Pasiunea reflexiei, exer

cițiul judecăților de valoare 
date de cultura umanistă nu 
vor dispare oare în imperiul 
matematicilor ?

E. N. : Dimpotrivă. Să remar
căm că trăim sub imperiul ma
tematicilor din momentul în 
care oamenii au inventat nu
mere și au desenat figuri geo
metrice. Din relațiile mele cu 
mari matematicieni am putut 
constata că această știință am
plifică pasiunea reflexiei și 
exercițiu) judecăților de va
loare.

— De fapt neexistente în ma
tematică !

E. N. : Dar care în cele cî
teva mii de ani de matematici 
n-au dispărut, chiar dimpotri
vă, au conviețuit perfect alături . 
de alte activități spirituale. 
Nume ca Omar Kayam, Ion ' 
Barbu, Mircea Malita vin să 
mă confirme.

— Credeți că era cibernetică 
va crea o sensibilitate nouă ?

E. N. : Da, mai precis o sen
sibilizare filozofică i omul, da
torită ciberneticii. capătă o 
imagine mai justă a ființei sale, 
a poziției sale în lumea vie și, 

indirect, o viziune cosmologică 
nouă. Viziunea științifică a a- 
cestui sfîrșit de veac pe pă- 
mînt e plină de grandoarea ra
țiunii umane ; pe de o parte 
noi, ființe ce gîndim (gîndire = 
prelucrare de date) proiectați 
în acest cosmos pe care ne im
primăm voința, iar pe de altă 
parte înțelegînd și stăpînind 
lumea particulelor subatomice, 
elementare.

— Care este opinia dv. des
pre raportul cultură-educația 
minții cum o numește Emines- 
cu — și fapta individuală sau 
socială de civîl’zație. ca esteti
că a comportării ?

E. N. : Termenul lui Emines- 
cu, pe care mi l-ați reamintit, 
îmi place, fiindcă în fond prin 
educare nu facem decît două 
lucruri : asimilăm date asimi
lăm algoritmi întreaga noastră 
comportare decurge de aici B 
sigur. însă, că trebuie să ținem 
seama de faptul că trăim în
tr-o anume epocă șl societate 
unde progresul se bazează pe 
încrederea în posibilitățile 
omului și în continua sa auto- 
depăsire Ceea ce într-adevăr 
obligă.

— Autodepăsirea înseamnă 
înainte de toate cunoaștere, dar 
cum realizăm astfel echilibrul 
dintre noi si comportamentul 
nostru ?

E. N. : Pe măsură ce ne însu
șim viziunea științifică asupra 
lumii, nu numai că ne cunoaș
tem, dar devenim mai noi în-

șine, fiindcă după părerea mea, 
unul din resoartele cele mai 
profunde ale omului constă în 
capacitatea sa informațională. 
Tnțelegîndu-ne, implicit elimi
năm inadecvatul din comporta
rea noastră și realizăm acel 
echilibru perfect dintre noi și 
comportamentul nostru. Un om 
cult și civilizat, care a înțeles 
poziția sa în univers și socie
tate. își depășește permanent 
condiția, țintind cu adevăraL 
către uerh’ctiune. *

— Numiți cinci virtuți abso
lut necesare tî-iărului care vrea 
să fie prieten cu viitorul

E N Nu vreau să emit un 
semidecalog ; prefer să utili
zăm o metodă •lasirii în știință 
— extrapolarea Prieten cu vii
torul va fi un bun cetățean și 
un bun specialist, dar cu ori
zont larg în orice formă de ac
tivitate, activitățile interdisci- 
plinare dovedi ndu-se a fi cele 
mai fructuoase

— Tînăru) acesta va fi însă 
numai beneficiar ? Va aștepta 
el liniștit binefacerile civiliza
ției și satisfacțiile culturii ?

E. N : Nu, Așa ,nu va bene
ficia de nimic. Tinărul trebuie 
să fie un luptător pentru a-și 
înțelege exact rolul său în di
feritele sisteme de organizare 
socială, profesională, afectivă ; 
să fie receptiv la nou : să nu 
recunoască „adevăruri" care se 
refuză rațiunii ; să fie adică un 
luptător al progresului sub toate 
aspectele.
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DESIGN

iiDesignul, termen universal adoptat pentru desemnarea L 
proiectării artistice în domeniile cele mai diferite, începînd X 
cu cele industriale și sfîrșind cu cele de decorare a interioa- 5 

( relor, de artizanat etc. a devenit o realitate vie a epocii d
> noastre. într-o producție de serie mare designul este indis-
< pensabil tocmai prin soluțiile cele mai economice, cele mai
k logice pe care le oferă, prin exploatarea intensă a materiale- £ 
V lor purtînd totodată în sine trăsăturile unei " /
* tată din relațiile, din euritmiile formelor și volumelor nude,
> din proporții, înlocuind ceea ce este eroare 
£ produsele de largă circulație. Sub acest 
K afirma că arta plastică și-a descoperit o nouă vocație prin 
\ utilitatea ei imediată, prin intenția sa de a servi idealuri d 
X practice, fără a se degrada prin aceasta, ci dimpotrivă a u 
£ găsi o expresie insolită, capabilă să influențeze și celelalte > 
K forme de artă. Este cu atît mai firesc într-o societate în

plină ascensiune industrială ca a noastră ca problemele 
\ industrial designului, în general al esteticii industriale, să >> R 

devină foarte actuale încercind să pună pe baze științifice ,, | 
l proiectarea artistică. în acest scop am reunit în pagina noas- 
£ tră cîteva opinii ale unor cadre didactice din Institutul de C R
< arte plastice „Nicolae Grigorescu", institut care a înființat X R 
£ recent o secție pentru însușirea stilisticii industriale. Aceste )£ 
)► cadre didactice se numără printre primii „entuziaști** care au y 
£ întreprins în mod foarte serios eforturi pentru introducerea
< acestui gen de învățămînt in țara noastră. In continuarea 

acestei anchete ne propunem să găzduim și alte puncte de § ■ 
vedere ale artiștilor, ale esteticienilor, precum și ale unor « I 
cadre din industrie, păreri care nu vor face, credem, decît “

& să lumineze din unghiuri diferite o problemă atît de vastă,
puncte de vedere a căror eficiență nu mai este cazul să o 

> subliniem. . V

!
frumuseți rezul- C I

■ p 
și diletantism in >' 
aspect se poate * I

I

I

0 nouă vocație socială a
— „Designul" își asumă difi

cilul rol de a revoluționa o vi
ziune, o atitudine estetică con
solidată în timp. El marchează 
„saltul" de la o concepție arti
zanală, producătoare de obiecte 
singulare, „choses de beaute", 
la o concepție adecvată civiliza- 

~ ției tehnologice, producătoare de 
obiecte de serie mare, stringent 
necesare, funcționale și implicit 
estetice. „Designul" nu se ambi
ționează să reprezinte „suma" 
unor cunoștințe teoretice și abi
lități practice, nu are un carac
ter totalizator, ci un 
unificator. ~ 
învățarea, 
signului", 
de muncă 
nar ?

— Ca domeniu de graniță al 
disciplinelor umaniste cu disci
plinele tehnice, industrial desig
nul se situează în acea zonă nu
mită de un mare specialist (Nor
bert Weiner), „de mare fertili
tate". Structura unui aparat de 
învățămînt ar trebui să reflec
te, inevitabil, această penetra
ție De altfel, chiar disciplinele 
din categoriile citate se între
pătrund. „Genurile" învățămîn- 
tului academic, deja considerate 
prea rigide, sînt practic depă
șite. Același lucru este evident 
și pentru disciplinele tehnice.

în analiza celei mai simple, 
celei mai rudimentare structuri 
de școală pentru pregătirea de-

signerilor, trebuie să se aibă 
în vedere, în mod firesc, a- 
ceastă interpenetrație, pînă în 
detaliile ei incipiente. Comple
tarea disciplinelor teoretice cu 
activitatea concretă de atelier, 
de industrie, trebuie întreținută 
cu perseverență în timp. Tre
buie, desigur, mai întîi înlătu
rată reminiscența structurii a- 
cademice (în împărțirea speciali
tăților pe „materiale" — cerami
că, textile), în favoarea forma-

„circuit informațional** interna
țional și extinderea lui 7

caracter
Cum se păstrează, in 

în adoptarea „de- 
caracterul esențial, 
de tip interdiscipli-

PAUL BORTNOVSCHI

— Ne-am folosit desigur în 
elaborarea planurilor de per
spectivă privind dezvoltarea a- 
cestei discipline noi în cadrul 
Institutului „N. Grigorescu" de 
o cantitate oarecare de material 
informativ. Desigur, insuficientă 
prin forța lucrurilor. în acest 
sens vedem un sprijin efectiv 
în încercarea de a constitui un

ARTĂ

vederea faptul că România e 
printre ultimele țări neafiliate 
la I.C.S.I.D. (Consiliul interna
țional al societăților de desen 
industrial). Asigurarea documen
tației indirecte și mai ales a ce
lei directe rămîne pentru noi în 
această fază o problemă esen
țială, capitală.

— Pentru ca să existe certi
tudinea unui lucru bine început 
ar fi bine să se cunoască și ce-

PLUS
TEHNICĂ

VAȘ1LE CELMARE

— Ce aduce nou industrial 
designul în existența contempo
rană, în arta contemporană ?

— Problemele industrial — 
designului nu pot fi ignorate 
sau tratate numai dintr-un 
unghi critic, deci numai „co
mentate". Ele ar trebui aborda
te în primul rînd dintr-o per
spectivă practică, a unei activi
tăți imediate. Aceste probleme 
prezintă implicații adesea ne
bănuite în întreaga existență 
contemporană, afectînd în egală 
măsură atît valorile materiale 
cît și spirituale Industrial — 
designul este fără îndoială ex
presia unei rigori, a unei pa
siuni pentru analiză, expresia 
unei ordini pe care omul con
temporan tinde să o introducă în 
universul său cotidian, un apel 
decis la logică și funcționalita
te începînd cu proiectarea o- 
biectelor casnice, a mobilei, a 
întregii aparaturi fără de care 
nu putem concepe viața moder
nă și sfîrșind cu mijloacele de 
transport, cu marile mașini și 
agregate industriale Această 
activitate de proiectare face 
inevitabil ca randamentul mași
nii, al obiectului să fie maxim. 
Omul exploatează în această 
ipostază nouă intens materia, 
toate cuceririle tehnice ale se
colului nostru, iar opoziția ce 
s-ar face unei asemenea tendin
țe nu poate apărea decit re
trogradă, de un conservatorism 
greu dacă nu imposibil de justi
ficat. Designul care operează la 
limita dintre știință și artă, in
fluențează fără îndoială gustul, 
o întreagă mentalitate estetică. 
Frumosul începe să fie sinonim 
cu logicul, sentimentul se cere 
cenzurat neapărat de gîndire, 
arta accentuindu-și astfel carac
terul său analitic, inovațiile 
sale mergînd mai mult în di
recția invenției de forme. Crea
ția tinde să se exprime astfel 
mai mult prin raporturi semni
ficative între forme, între volu
me decît prin ornamennt sau 
impresii de culoare.

— Designul reprezintă o ino
vație fericită în materie de artă?

— Designul ca orice inovație 
conține în germene și negația 
sa, sau posibilitatea virtuală a 
negației sale, ca orice formă 
de exprimare la urma urmelor. 
Există pericolul (pentru noi teo
retic deocamdată) de accentuare 
a laturii „artistice" printr-o in
venție debordantă de forme, 
printr-o foame de insolit, deve
nită la un moment dat inutilă. 
Designul poate arunca în via
ță forme care să nu-și justifice 
imediat utilitatea deși el nu ex
clude anticiparea, scrutarea vii
torului, intuirea sensului evolu
țiilor viitoare. Există, fără îndo
ială, o obsesie a obiectului care 
a invadat arta (pop-art, obiec- 
tualism etc.), ca și literatura, 
a obiectului care vrea să se 
«itueze deasupra existenței, să

DIN NOU DESPRE PRODUCȚIA EDITORIALĂ 
A CASELOR CREAȚIEI-POPULARE

(Urmare din pag. I)

artei i
Ifesorilor elaborarea unor ma

nuale ?
primul rînd I
■aduceri a ■

ției unitare, a cuprinderii ge
nerale, prezente în toate fazele 
de dezvoltare ale școlii, chiar 
cînd vor apare și subspecializă- 
rile. Numai această formație 
unitară permite stilistului să-și 
îndeplinească sarcinile de con
ducător, de coordonator, în
tr-un domeniu care a devenit 
expresia proprie a conceptului 
de creație colectivă

— în cazul „designului**, pen
tru profesori și studenți, în ega
lă măsură, numai „bunele inten
ții", numai entuziasmul cumva 
romanțios al „pionieratului" nu 
sînt nici eficiente, nici sufi
ciente. Ce ne puteți spune în 
legătură cu înscrierea într-un

pe lingă 
și in a 
punem 

Recent, 
i aceeași

centru de documentare j 
Camera de Comerț 
cărui dezvoltare ne 
foarte mari speranțe, 
am reușit să stabilim în 
direcție o serie de contacte cu 
unele „firme" ale învățâmîntu- 
lui de 
S.U.A., 
R.D.G.

După 
ședințele

„design" din țări ca 
Uniunea Sovietică,

o convorbire cu pre- 
T____ _ Academiei de artă tur
ce — unde problema industrial 
designului se află tx>t într-o fază 
incipientă - am înțeles și uti
litatea contactelor cu țări „de
butante" într-o asemenea între
prindere. pentru a putea astfel 
corela și compara — acțiunile. 
De altfel, nu poate fi trecut cu

NU OBIECTUL, 
CI OMUL

o domine, fenomen greu conver
tibil într-o societate bazată a- 
proape exclusiv pe consum A- 
cest pericol îl intuia încă de la 
început unul din „pionierii" de
signului, Moholy-Nagy care a- 
firma că „nu obiectul, ci omul 
este țelul", ca să nu mai vor
bim de păreri mai, recențemare
au pus* în circulație termenul 
de HEART PAC KACE (amba
laj 
la 
rea 
trebuie să primeze, să guverne
ze toate încercările noastre de 
a utiliza industrial designul.

— Ce desemnează în fond de
signerul : un tip nou de artist 
sau o nouă profesiune ?

— Și una și alta Fără îndo
ială că la apariția preocupări
lor de design, promotorii iși 
propuneau programatic să pro
ducă o revoluție nu numai în 
concepția de frumos, ci și a con
ceptului de operă de artă, a 
condiției artistului în sine încă 
de la apariția Bauhausului, tipul 
de artist cu lavalieră, tipul de 
artist boem a trecut în desuetu
dine, fiind cultivat poate astăzi 
mai mult ca stil, dintr-un spi
rit de frondă Artistul modern 
este un artist perfect integrat 
societății, mai ales util, indis
pensabil acesteia De aceea 
cred mai mult în utilitatea unui 
artist angrenat într-o activitate 
de design decit a unuia care pic
tează, de pildă, o uzină cu sen
timentul cu care ar picta un 
peisaj oarecare din natură, și 
a cărui lucrare de o calitate 
sau alta, are inevitabil o ..rază 
de acțiune socială" redusă, ne- 
putînd surprinde grandoarea 
proceselor industriale esența 
lor. Acest artist iși împlinește 
condiția pur plastică. Designe
rul pătrunde însă concret în a- 
cest proces productiv, deci în 
miezul lucrurilor. surprinzînd 
evident esența fenomenului 
trăit. EI își trăiește adînc con
temporaneitatea, reunind în a- 
ceeași persoană un artist, un 
tehnician, un vînzător, un filo
zof, un sociolog etc. Iată cîteva 
materii care se studiază într-u- 
nul din sutele de institute de 
design : Desen industrial, istoria 
artei și a desenului industrial, 
educație vizuală, teoria informa
ției, estetică, sociologie, psiho
logie, matematică, fotografie, 
economie, drept internațional, 
contabilitate etc. ca să nu mai 
vorbim de impresionantul nu
măr de ore afectat experiențelor 
pe materiale. Designerul defi
nește desigur o profesiune nouă, 
de care societatea contemporană 
nu se poate lipsi, fiind în același 
timp si o întrupare modernă a 
ideii de „uomo universale".

— Ce probleme suscită desig
nul în țara noastră, mai ales În
vățarea lui ?

— S-a înființat de curînd la 
Institutul de arte plastice o sec-

de inimă), 
noi mai 

semnificația

Poate că 
mult decît aiu- 

umanistă

ție pentru inxșățarea designului 
pe care o saluităm, secție înfiin
țată de cîțiva entuziaști, de cîți
va iubitori ai designului din care 
se vor naște specialiștii de mîi- 
ne Dar ca să vieze această 
secție trebuie sprijinită de o in
finitate de factori. Există desi
gur dincolo de dificultăți teh
nice și dificaltatea de a'idrun- 
cina o mentalitate prin care de 
ani de zile se pregătesc în 
acest institut numai artiști „in
dividuali", pentru diverse do
menii ale plasticii Altfel spus 
un fel de școală de genii. O 
discuție trebuie să fie realistă 
pentru a avea sorți de izbîndâ. 
De aceea cred că trebuie pornit 
în primul rînd de la stabilirea 
„profilului studentului" în func
ție de necesitățile și realitățile 
existente pentru ca apoi să 
știm în consecință ce să-i ofe
rim ținînd seama desigur și de 
experiențele altora. Trebuie să 
știm exact ce se va " " 
cu acești absolvenți 
zați în design pentru 
îi vom cultiva ca pe 
sări rare (de ce să n-avem și 
noi designerii noștri ?), dacă nu 
le vom găsi un loc, o rațiune 
deci in procesul de producție. 
De aceea înființarea unei secții 
de design fără înființarea unor 
studiouri (laboratoare de pro
iectare artistică) pe lîngă diver
se întreprinderi devine inutilă. 
Și aci trebuie luptat evident cu 
o mentalitate conservatoare, cu 
condițiile existente în diverse 
întreprinderi a căror conduceri 
nu știu încă exact ce avantaje 
oferă designul producției. înțe
legem de asemenea că proiec
tarea artistică fiind legată de 
un anumit tip de unelte, de 
anumite stasuri nu poate fi in
trodusă decît treptat ea urmînd 
să se generalizeze într-un nu
măr oarecare de ani. Designul 
trebuie să întrunească condiția 
unei activități de masă. în con
secință el trebuie să pătrundă 
în școlile profesionale, în liceele 
industriale, pentru a avea in
comparabilul avantaj al unor 
candidați formați deja sub as
pectul unei profesiuni oarecare, 
avantaj, aș zice eu, obligatoriu 
fără de care designerul va fi mai 
mult un teoretician. Și un alt 
aspect : în școlile generale se 
predă desenul fără ca prin a- 
ceasta ’ " 
expres 
pentru ..... ....„ __ _____
cultura lor artistică. După atî- 
tea ore de desen nu vom pre
tinde să picteze ca un Rembrandt 
sau să-1 înțeleagă pe acesta în 
toate implicațiile sale, dar le pu
tem pretinde să știe să aleagă 
un obiect cu gust. Cred că a- 
ceste ore ar trebui să devină 
ore de educație vizuală. într-o 
civilizație alertă, precumpănitor 
vizuală.

lelalte probleme concrete ale 
capitolului „greutăți inerente 
începutului"

— Printre cele mai presante 
necesități este și lipsa de spa
țiu. Pretenția de a ne putea fo
losi de clădirea vechii școli de 
ar te și meserii ni se pare cu to
tul realistă și justificată Ape
lăm, de asemenea,- la institutele 
de cercetări pentru ca acestea 
să-și „deschidă ușile" studenți
lor noștri și pentru a ne ajuta 
în formarea unei baze tehnolo
gice, a unei mici uzine-pilot. în 
care experimentul să îmbrace o 
forină concretă Pentru a avea 
■mijloace -de experiment trebuie 
-Să ay'eiil.lifriplicit un. sprijin eco
nomic; ru jdisflricția neapărat 
necesară că materialelor desti
nate experimentului să nu li se 

• ofere același regim de consum 
’ ca oricărui ..material didactic" 
, De dragul unor norme didactice, 
, neapărat „întregi", sîntem lip-
■ siți de posibilitatea de a lucra
■ cu colaboratori O altă chestiune 
’ nu lipsită de importanță cred 
’ că este și revizuirea cifrei de 
, școlarizare . actuala — numai 6
studenți — contravine necesită
ților practice în primul rînd, 
împiedică dezvoltarea acestui 
învățămînt. îi răpește posibilită
țile de selectare ulterioară.

Sperăm, de asemenea, într-un 
fel de legiferare a raporturilor 
noastre cu industria ca și în
tr-o oficializare sgu omogenizare 
a. acestei profesiuni rwi, fără de 
care absolvenților noștri le vom 
certifica o profesie pe care nu 
o vor putea exercita nicăieri, 
cu atît mai mult, cu cît actualii 
„creatori" din întreprinderi sînt 
nepregătiți, ei exercitînd o ac
țiune fără consistență, lipsită 
de autoritate.

— Se impune în j 
o campanie de traduceri a 
unor cărți importante atît pen
tru specialiști cît și pentru un 
public foarte larg. Am cita de 
pildă o serie de lucrări din „Bi- 
blioteque de Syntheses" de sub 
direcția lui Gyorgy Kepes, lu
crări ale lui Rudolf Arnheim 
ca „Arte și percepție vizuală" 
etc. în intenția catedrei, „cursu
rile" vor ave.a un caracter de 
material de sinteză, pentru um
plerea unui gol de informație, 
în care contribuțiile, sperăm 
vor veni din adaptarea la con
dițiile noastre.

— Fiindcă ați amintit de 
elevi, credeți că învățămintul 
școlar poate juca un roi — sau 
mai exact — alt rol — în înțe
legerea „designului" ?

— Consider că aceasta ar com
porta o discuție separată și încă 
una foarte detaliată. Este vorba 
de un întreg sistem educațio
nal. „Basic-Designul" difuzat în 
cadrul unui asemenea sistem ge
nera! de educație ar răspunde 
murilor transformări, pe care le 
trăim, ar facilita crearea unei 
optici noi Pentru impunerea 
principiilor designului trebuie 
exercitată o dublă acțiune — 
prin produse și printr-un pro
ces de educație, de explicație 
și comentare «-««o

— „Designul" nu desemnează 
o activitate creatoare fără per
sonalitate. Cu tot internaționa
lismul circulației formelor, șco
lile de design tind către un pro
fil mai distinct — cazul desig
nului scandinav de exemplu. 
— realizat cel mai adesea prin 
continuarea tradițiilor locale. 
Este prematur să anticipăm ceva 
în legătură cu un posibil carac
ter specific al designului româ
nesc ?

— Perspectiva unei „școli" 
românești e dificil de prevăzut. 
Designul e întreținut de psiho
logia publicului, e o rezultantă 
a unor condiții concrete ..Școlile" 
nu trebuie căutate, ele se nasc. 
De altfel, forța de circulație a 
informației, a obiectelor face din 
ce în ce mai puțin evidentă, 
mai puțin posibilă această nuan
țare națională 
totuși, 
cercetare, studiul evoluției 
melor de bază, din neolitic 
astăzi, pe teritoriul patriei' 
stre. E vorba de culegerea 
imens material fotografic,

i

i
i
i

i
i

întîmpla 
speciali- 
că altfel 
niște pă-

să se urmărească în mod 
dezvoltarea aptitudinilor 
plastică ale copiilor sau

Interviu realizat de
CORNEL

RADU CONSTANTINESCU

— în „bibliografia" românea
scă a problemei „Introducerea 
în estetica industrială" a lui 
Ionel Achim e și început și sfir- 
șit de listă. Situația vi se pare 
normală ? Stă în intenția pro-

N'e-am propus, 
ca o viitoare temă de 

for- 
pînă 
noa- 
unui

— ----„..... ., care
va fi clasat pe anumite familii, 
comparat, urmînd să disociem 
în_ce rezidă personalitatea noas
tră distinctă în contextul altor 
culturi.

Interviu realizat de :
MIHAI DRIȘCU

I

I
a
I

realizării artistice. Și dacă ar fi 
să cităm și alte opinii, există 
și motive mai puțin scuzabile 
decît acela bine intenționat, dar 
râu slujit, al încurajării. Aposto- 
lescu C„ metodist al Casei crea
ției populare din Buzău, ne spu
nea că unele culegeri literare 
nu sînt altceva decît rezultatul 
unui mărunt funcționarism ; o 
casă de creație are nevoie de 
texte pentru brigăzi artistice și 
deci de colaboratori care să-i 
confecționeze rapid asemenea 
produse .Culegerile literare vin 
să aducă o reparație morală 
unor versificatori care se văd 
astfel unși peste noapte poeți 
și prozatori. Ce audiență poate 
avea la public un astfel de 
„talent" nu este greu de văzut. 
Ne refeream înainte la defici
ențele de difuzare ale cărților 
de literatură editate de Casele 
creației populare. Un astfel de 
sistem nu poate impune în 
nici un fel un eventual talent, 
descoperit, să zicem, de o Casă 
a creației. Să luăm de pildă 
„întoarcerea lui Făt-Frumos", 
volumul de poezie al lui Silviu 
Rusu, editat de Casa creației 
populare din Iași. Fără să fie o 
carte excepțională, este în orice 
caz peste nivelul culegerilor li
terare cu care sîntem oblșnuițl. 
Scoasă într-un tiraj de o mie 
de exemplare, cartea s-a bucu
rat de șansa de a fi difuzată 
prin librării. Au fost puse în 
vînzare 765 de exemplare. în
tr-un sondaj estimativ între
prins prin librăriile din Iași, am 
constatat că s-au vîndut apro
ximativ 60—70 volume, o cifră 
destul de mare pentru un de
butant și asta numai la patru 
librării. Dar restul de cărți ? 
Stau în depozitul librăriilor și 
în cel al C.L.D.C.-uluî. Este și 
firesc, pentru că ar fi exagerat 
să se pretindă ca un întreg ti
raj al unei cărți de debut să fie 
absorbit de un singur oraș, fie 
el chiar orașul natal al auto
rului.

Patronate de o atare concep
ție, culegerile editate de Casele 
creației populare compromit în 
majoritatea lor ideea de carte 
și ca produs artistic și ca pro
dus comercial. Nivelul calitativ 
scăzut le face să devină fapte 
de subliteratură, iar circulația 
restrînsă — albume de familie 
tipărite.

îndrumării exercitate de Casa 
centrală a creației.

Culegerea de folclor brașo- 
veană debutează cu un „Cuvint 
înainte" unde se vehiculează 
locuri comune de mult pără
site, cărora numai stilul auto
rului le dă o savoare deosebită. 
Impune modul în care se tran
șează, de pildă, după o logică 
aparte, problema prozodiei în 
poezia populară ;

„Deoarece toate bucuriile și 
toate durerile, evenimentele cru
ciale se*-reflectă în poezia popu
lară, creație care în majoritatea 
piscurilor sale atinge perfecțiu
nea, ea își păstrează intacte rit
mul șl rima cu întreaga ei mu
zicalitate..."

Piesa de rezistență a cărții 
este însă un studiu etnografic 
— „Nuntă ca la Copăcel" — de 
respirație mai largă (40 de pa
gini, împărțite în trei capitole), 
care promite încă de la primele 
paragrafe : „Tot un obicei 
vechi de cînd lumea este acela

nată repertoriului căminelor 
culturale-

Casa centrală a creației cana
lizează o activitate, în parte 
fructuoasă, și care poate de
veni de interes național, 
un 
tive _______
de folclor ar putea furniza piese 
pentru repertoriul amatorilor 
este eronată. Amatorii din Mol
dova nu vor monta niciodată 
folclor din Oltenia sau invers. 
Și. în cadrul aceluiași județ, 
se valorifică tradițiile locale 
cum este și firesc. Atunci care 
ar fi rostul culegerilor de fol
clor, etnografice ? Unul deose
bit de important, după părerea 
noastră, acela de a conserva va
lorile creației populare și de a 
oferi material pentru o even
tuală și posibilă culegere-tezaur 
națională. De aceea, aceste cu
legeri, în loc să zacă prin raf
turile Caselor de creație, ar fi 
mai util să fie dirijate spre bi
bliotecile de specialitate, uni

. pe 
drum lipsit de perspec- 

Afirmația că culegerile

valorifică tradițiile locale

EXIGENȚA
SINGURUL
CRITERIU
EFICIENT

UN „STAS" 
CARE NU SE POTRIVEȘTE 

NICI UNEI SITUATil LOCALE

Inconsistența este însă mai 
evidentă, la un alt capitol al 
activității editoriale a caselor 
creației populare — textele de 
brigadă Aici există de altfel, și , 
o explicație-mai comodă : ase
menea produse sînt necesare 
pentru asigurarea repertoriului 
brigăzilor de agitație. Genul, al
tădată proliferat artificial în 
mișcarea de amatori, a pierdut 
astăzi din importanță De aceea 
nu putem considera altfel decit 
reflex al unei inerții apariția 
lor în continuare în planurile 
editoriale ale unor Case ale 
creației populare (Iași, Bacău). 
Cît de eficiente pot să fie cînd 
cei care le redactează nu cu
nosc starea de lucruri din co
lectivitatea unde intenționează 
să „facă lumină" ? Și de ce să 
se piardă sume considerabile de 
bani cînd, dacă se consideră 
strict necesar, lucrurile pot fi 
făcute cu mai puțină cheltuia
lă, așa cum s-a procedat, de 
pildă, la Casa creației populare 
din Buzău cu o culegere de 
texte : a fost litografiată și di
fuzată la căminele culturale. Că 
aici 
este 
Am 
tori 
pra 
textele venite de la Casele crea
ției populare. Și răspunsul unuia 
dintre ei, prof. Dinu Gheorghe 
din comuna Stîlpu, județul Bu
zău, ni se pare că nu mai ne
cesită un comentariu . „Nu am 
avut ce găsi în asemenea texte. 
Ele nu răspund situațiilor de la 
noi. Textele noastre de brigadă 
le făcea un profesor de limba 
română de la școala generală din 
comună

vor rămîne în rafturi — 
aproape în firea lucrurilor, 
cerut părerea unor jnstruc- 
de formații artistice asu- 
felului în care folosesc

că. feciorii, seara, merg pe 
„uliță" să se întîlnească cu fe
tele care, mai ales în zilele de 
vară, ies în portițe cu știrea și 
uneori, ceea ce e mai fermecă
tor. fără știrea părinților. Și 
vara, cînd tot satul se odihnește- 
după o trudnică zi, serile sînt 
pline de șoapte de dragoste...

Ah 1 Săracii stîlpii portițelor, 
de-ar putea vorbi, cîte n-ar 
spune ?“ Și cum „stîlpii porti
țelor" nu pot vorbi, compen
sează tăcerea studiul, într-o 
sintaxă care procură delicii de 
bun text umoristic, poantele 
fiind furnizate cu voie și une
ori, ceea ce, vorba autorului, e 
mai fermecător, fără voie.

Cealaltă culegere. a-'Oasdi 
creației populare din Buzău, 
are în față un „Argument" de 
fapt un excelent eseu în care se 
încearcă interpretarea orîgîfială 
a cîtorva motive din baladele 
culese într-o „Notă asupra edi
ției" sîntem avertizați Că se, in
tenționează pentru prima dată 
„valorificarea științifică a fol
clorului poetic buzoian, pînă 
acum cercetat episodic și antolo
gat sporadic în diverse..culegeri 
și antologii, dintre care cea din ; 
1885 a lui G Dem Teodorescu 
este notorie.. în selecționarea 
textelor s-a avut în vedere cri
teriul estetic (dar nu -esteti- ’ 
zant !)“. Aparatul critic de la | 
sfîrșitul volumului, ea și struc- I 
turarea textelor pe o idee, ar ; 
face din volumul proiectat nu 
numai o culegere, ci ceva mai 
mult — o carte de poezie în
tocmită cu seriozitate. Dintre 
două culegeri atît de deosebite, 
a primit „viza" una singură, și 
nu cea mai bună De ce nu a 
primit aprobarea Casei centrale 
a creației culegerea de folclor i 
buzoian ? Motivul ne-a fost re- : 
latat de tov Apostolescu C._ me
todist cu literatura * ~
creație din Buzău, 
prindea, tn ultima 
des'-întece ; ori. s-a 
..necorespunzătoare" 
lor, altminteri 
mici bijuterii artistice, într-o 
culegere considerată a fi desti-

la Casa de
Cartea cu- 

ei parte, și 
considerat 

prezența 
unele din ele 

artistice.

versitare etc. pentru a intra în 
atenția cercetătorilor. Mai ales 
că. de cîțiva ani încoace, se 
poate spune că unele sînt întoc
mite după criterii cu adevărat 
științifice. Este vorba numai de 
acelea scoase în colaborare cu 
institutele de etnografie (cum 
este seria de „Cîntece bătrînești 
din Oltenia") sau cu specialiști 
de prestigiu (volumele de „Tea
tru folcloric", îngrijite de V. A- 
dăscilliței) Pentru că o cercetare 
științifică lăsată în seama numai' 
a caselor creației populare este 
o sarcină prea grea pentru niște 
umeri așa de fragili. Și este și 
firesc să fie așa, dacă se chel- 
thipSC băni pentru a transforma 
cantități mari d'e hîrtie în ma
culatură șî nu se dotează, să 

■zicem, casele de creație cu mag- 
netofoane. aparate de filmat etc, 

. indispensabile pentru o muncă 
de cercetare serioasă. Ca să nu 

, .mai. .vorbim de necesitatea 
; unei maxime exigențe în rîn- 
i dul celor care și-au făcut o pro- 
i fesie din tipărirea acestor cu

legeri.
ȘJTA CALITATII TREBUIE SĂ FIE 

ACEEAȘI' LA CENTRU 
CA SI IA JUDEȚ

I

Așa cum Se înfățișează acum, 
' planul editorial al caselor crea

ției populare necesită schimbări 
de natură să-l orienteze spre 
rezultate care să .justifice și 
sumele cheltuite și eforturile 
depuse. Nu este o mare nenoro
cire dacă un cenaclu literar, 
cum este cel din Onești, nu pu
blică la fiecare doi ani o cu
legere literară. După cum nu 
ar fi cu nimic păgubită mișca
rea de 
tipări 
deasă 
cearnă

amatori da ă nu s-ar mai 
texte de brigadă. Sita 
a calității trebuie să 
toate volumele și aceasta

atît Ia nivelul județelor cît și 
la Casa centrală a creației 
populare, care trebuie să fie cu 
adevărat forul de îndrumare și 
control necesar. Din cauza unei 
pretinse funcționalități nu tre
buie înlăturate criterii care fac 
eficientă tocmai această func
ționalitate.

CULEGERI Șl „CULEGERI’.,

i

O activitate de loo neglija
bilă a Casej creației populare 
este studiul zonelor folclorice și 
etnografice Consecința edito
rială a acestui studiu este cu
legerea de folclor și etnografie. 
Și aici, unde lucrurile par să 
fie clare, criteriile unilaterale 
duc la impas. Să ne explicăm. 
Pentru aceasta să alegem două 
culegeri de folclor : „Și iar ver
de frunzuliță". (1968), editată de 
Casa creației populare din Bra
șov și „Nu mă da, codre, legat", 
întocmită în 1968 de Casa crea
ției populare din Buzău. Ultima 
nu a primit avizul Casei cen
trale a creației și se află în 
manuscris. O prezentare succintă 
a celor două cărți ne poate lă
muri asupra arbitrariului unui 
criteriu și asupra controlului și

în obiectivul secției de cinematografie a I.A.T.C. J. L. Caragiale"

Un studio experimental de film și I.V
Intrat în circuitul vieții cultu

rale a Capitalei, studioul de 
teatru „Cassandra" ne oteră 
mărturia unor valori artistice 
autentice, create de studenții 
secțiilor de actorie și regie-tea- 
tru ale Institutului „I. L. Cara- 
giale".

Nu este mai puțin adevărat 
însă, că și viitorii regizori de 
film ne pot oferi exemple simi
lare, firește prin mijloacele lor 
specifice : filmele turnate de ei 
în cadrul programei obișnuite, 
universitare. Cu toate acestea, 
filmele pentru care s-au făcut 
investiții materiale, dar mai cu 
seamă morale, în sensul contri
buției artistice de gen, de mare 
solicitare, atît din partea studen
ților cît și a profesorilor, își li
mitează funcțiile lor doar la cele 
de „obiect de examen", iar apoi 
de piesă de arhivă Dintre 
aceste filme unele primesc note 
mari, date cu competență, deci, 
logic, cel puțin ele sînt consi
derate compatibile cu noțiunea 
de operă cinematografică De a- 
ceea e firesc să ne întrebăm : 
Aceste filme nu pot fi prezen
tate și în proiecție publică ? 
Oare nu au de ciștigat, din nu
meroase puncte de vedere, din 
aceasta și realizatorii lor ?

A răspuns întrebărilor noastre 
regizorul Mircea Drăgan, pro
decan al secției de cinematogra
fie a I.A.T.C. „I. L. Caragiale".

— Intr-adevăr, Institutul nos
tru posedă aproximativ patru
zeci de filme de scurt metraj 
realizate de studenți, în copie 
standard, care au toate calitățile 
tehnice pentru a putea fi pre
zentate publicului. Din păcate 
însă, pînă în prezent au fost di
fuzate doar cîteva, în mod spo
radic, la Televiziune, în cadrul 
Cinematecii sau la ACIN: Nu om 
putut extinde acest procedeu de
oarece Institutul nu deține încă

dreptul de editare pentru piață 
al filmelor Altfel, în mare pune 
filmele studenților regizori sînt 
apreciate pozitiv atît de către ci
neaștii din țara noastră cît și 
în cadrul unor manifestări cine
matografice internaționale cum 
au fost cele de la Madrid, Man
heim, Fraga etc.

în prezent însă, așteptăm ca 
Ministerul învățămîntului să ne 
acorde chiar în acest an dreptul 
de editare a filmelor, ceea ce 
va permite larga difuzare a fil
melor existente Vom înființa 
atunci studioul experimental de 
film și televiziune.

Deschiderea unui asemenea 
studio va fi un stimulent deo
sebit de complex în munca de 
creație a tinerilor regizori In 
principal, contactul direct cu pu
blicul implică creșterea respon
sabilității creatorului de film 
față de opera sa. iar educarea 
acestei calități pare a fi unul din 
obiectivele noastre de mare im
portanță. în același timp se rea
lizează o trecere organică spre 
munca de platou a viitorului re
gizor autentic. Mai trebuie men
ționat faptul că producția de fil
me a unui asemenea studio va 
aduce beneficii utilizabile pen
tru dezvoltarea bazei materiale 
a institutului. Astfel, avem deja 
în vedere realizarea în viitorul 
studio experimental a unor se
riale artistice pentru Televiziu
ne, a unor tele-lecții și filme- 
lecții necesare Ministerului în
vățămîntului, a unor documen
tare și reportaje destinate 
O.N.T.-ului cît și diverse alte 
filme artistice de diferite pro
porții.

— Oricum, Cassandra, fiica lui 
Priam, avea un grate geamăn, 
pe Helenus, iar studioul de tea
tru încă nu are...

S. PAUL
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l PERSONALITĂȚI DESPRE 
tineri și tinerețe

■ ■ -

Clara și Constantin Ioanițescu, Brăila t „în ziua da 
9 septembrie a.c., fiul nostru Ioanițescu Claudiu Mi
hai, născut la 15 octombrie 1954 în Bîrlad, aflînd că 
nu a reușit la examenul de admitere la Liceul econo
mic, și-a luat actele și a dispăiut de-acasă. E îmbră
cat în cămașă bleu, pantaloni bleumarin de uniformă 
de elev, tuns scurt, părul castaniu deschis, ochii că
prui, înălțimea 1,55 m. De două luni de zile îl cău
tăm disperați și nu mai avem liniște. Rugați-1 să se 
întoarcă acasă sau să ne scrie unde se află, că nu-i 
facem nimic".

ANCHETĂ INTERNATIONAL A

MAURICE CHEVALIER
Marele cîntăreț, 

francez s-a născut, 
ta 12 septembrie 
1888, într-o perife
rie a Parisului. 
Micul Maurice a 
avut parte de o co
pilărie tristă și 
grea datorită pri
vațiunilor materia
le. Pentru a-și cîș- 
tiga existența a fost 
pe rînd tîmplar, e- 
lectrician, pictor 
de păpuși, tipograf, 
plasator de colo- 
ranți, lucrător la o 
fabrică do pioneze.

Și-a făcut debu
tul de artist 1a 12 
ani, intr-un caf<$- 
concert, după care 
talentul și inspira
ția sa au creat un 
gen de șansonetist 
cu totul original. 
Cîntărețul cîștigă 
rapid simpatia pu
blicului, devenind, 
curînd, celebru.

In anul 1909 joa
că 1a renumitul 
Folies-Bergăres, a- 
poi obține un mare 
succes ta Cazinoul 
Paris.

Cițiva ani mai 
tirziu, creează Ia 
teatrul „Bouffes 
Parisiens" două o- 
perete, „Dădă" și 
„La-haut", dar nu 
părăsește music- 
hall-ul.

Devenind un ve
ritabil ambasador
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al clnteculul fran
cez, el ajunge o ce
lebritate cucerind

lumea cu glasul 
zimbetul său.

In biografia
0

sa,

un loc important II 
deține cariera ci
nematografică. De
butează pe ecran 
înainte de 1914, £ă- 
cînd figurație în 
filmele lui Max 
Linder. Intre 1918 
și epoca filmului 
vorbit turnează 
„Băiatul cel rău- 
(1922), „Jim Bougne, 
boxer- (1923), dar 
de abia din 1929 
devine o adevărată 
vedetă de cinema 
prin filmele snle 
„Inocenții din Pa
ris", „Parada dra
gostei- și 
Bergeres", 
te 1 
Apoi 
filme 
lebre 
care 
e de 
„Regele" 
„Gigi" (1958) etc.

Astăzi, In capita
la Franței funcțio
nează un mare mu
sic-hall cu nume
le „Alhambra-Mau- 
rice Chevalier".

In ultimii ani, 
renumitul artist 
și-a scris biografia 
în mai multe volu
me, sub titlul „Ma 
route et mes chan
son", din care. 1a 
solicitarea noastră, 
a binevoit să ne o- 
fere un fragment 
pentru ancheta in
ternațională.

„Folies- 
realiza

ta Hollywood, 
i turnează alte 

devenite ce- 
printre 

„Liniștea 
aur- (1947), 

(1949),

Cuvinte și o parte din inimă
de MAURICE CHEVALIER

Dragi prieteni tineri, octoge
narul, Maurice Chevalier vă 
transmite o dată eu -cuvintele 
sale și o parte din inima sa, care 
întreaga viață a ars pe altarul 
tinereții. J

Găsesc că cel mal potrivit lu
cru pe care l-aș putea face pen
tru voi ar fi acela de a vă re
lata cîteva momente din viața 
mea ți pe care le socotesc a fi 
avut o însemnătate cu totul deo
sebită pentru formarea mea ca: 
om, ca artist.

.. Mă aflam la Hollywood de 
cîtva timp și îl întilnisem de 
mai multe ori pe Charles Boyer, 
îl cunoșteam foarte bine, deoa
rece îl aplaudasem de nenumă
rate ori, la Paris, unde, cu toții, 
pe drept, îl consideram a fi cel 
mai remarcabil dintre tinerii 
actori francezi. Deși îmi dădeam 
seama de forța marelui său ta
lent, totuși o bună bucată de 
vreme am evitat să mă apropii 
de el. Nu mi-am putut explica 
această reținere. Poate că mă 
copleșea ideea că tînărul artist 
face parte dintr-o cu totul altă 
lume decît a mea, nu de alta, 
dar actorii de teatru au o cul
tură consolidată, pe cînd noi, 
actorii de music-hall, cel puțin 
pe vremea mea, nu aveam decît 
un bagaj de cunoștințe destul de 
plâpînd. Ei sînt actori, ei inter
pretează, ei trebuie să știe prin 
cultură cine este personajul și 
de ce acționează într-un anume 
fel. Pe cînd noi, noi ne trăim 
pe scenă doar pe noi înșine...

Și iată că încetul cu încetul, 
un număr de artiști de teatru au 
intrat în music-hall, iar, la rîn- 
dul lor, artiști de varieteu s-au 
apucat de teatrul „serios". Și 
astfel ceea ce n-am realizat noi, 
o apropiere între slujitorii artei 
teatrale de o manieră ori alta, 
a făcut-o arta însăși.

în ceea ce mă privește, aș în
drăzni să afirm că o seamă de 
celebri autori de teatru au în
cercat să mă convingă să devin 
actor. Henri Bernstein, Sacha 
Guytry, Bourdet, Alfred Savoir, 
toți mi-au propus să scrie piese 
special pentru mine, dar, întot
deauna, i-am refuzat și am ră
mas la șansonetă.

Și iată că destinul mi l-a adus 
în cale pe Charles Boyer, unde
va, departe de țară ; de la în
ceput am cunoscut un cu totul 
alt om decît cel pe care mi-1 
imaginasem. Aveam de-a face 
cu un artist lipsit de îngîmfare, 
un om înzestrat, cult, sensibil, 
în vremea aceea eram singur și 
am socotit că doar soarta mi l-a 
trimis înainte. Pentru că pînă 
atunci nu mai avusesem un ase
menea prieten bun, cu aseme
nea însușiri omenești. Auzisem 
doar de atîtea ori că prietenia 
e de multe ori mai presus chiar 
decît dragostea. El mi-a oferit 
deschis prietenia lui, fără să i-o 
solicit. La rindul meu, avînd ne
voie de un sprijin moral, i-am 
strîns mina.

Insist atît de mult asupra 
prieteniei mele cu acest mare 
artist francez, deoarece, într-un 
anume sens, el m-a influențat 
mult, făcîndu-mă să înțeleg ce 
loc important deține cultura în 
viața unui artist tînăr, dornic de 
perfecțiune.

Charles Boyer venise din 
Franța pentru a realiza versiu
nea franceză a unui mare film 
interpretat în America. Tentat 
de Hollywood, a hotărît să mai 
rămînă un timp pentru a-și în
cerca norocul în cinematograful 
american. Pe atunci nu știa de
cît cîteva cuvinte englezești, de

aceea se apucă vîrtos să-și însu
șească limba, muncind nume
roase ore în șir, zi și noapte. în 
afara puținilor francezi aflați 
pe platouri, nimeni nu știa cine 
este tînărul artist și ce faimă 
are el în Franța. Stăteam și mă 
gîndeam cum poate un om atît 
de -prețuit la Paris să admită si
tuația de începător, neluat în 
seamă de nimeni ?

în acele zile eram din ce în ce 
mai bucuros de tovărășia lui de
oarece găsisem în el un om în
țelegător, plin de înțelepciune. 
Simțeam că această prietenie ne 
face pe amîndoi mai buni. El 
știa extrem de multe. Citise 
enorm Poseda o cultură vastă. 
Deținea tocmai comoara de cu
noștințe și de învățătură de care 
eu simțeam atîta nevoie. Ceea 
ce n-ar trebui să fie interpretat 
în nici un caz, că eu, la rîndul 
meu, nu eram capabil să aduc o 
contribuție în această prietenie. 
De altfel, prietenul meu, Boyer, 
îmi mărturisea deseori că-mi 
admiră energia și mai ales ini
ma deschisă.

Eram extrem de fericit și în- 
cîntat. îmi dădeam seama că 
aveam totul de învățat. îmi pro
pusesem și mă transformasem 
într-un sîrguincios școlar. Mai 
înainte de toate., eu, care citisem 
literatură destul de sporadic și 
fără vreun program, căpătăm 
acum îndemnul de a citi după 
un anume sistem, drept pentru 
care mi-a întocmit liste de cărți.

între timp, Boyer, rămas în 
California fără să turneze, tocea 
într-una la engleza lui, zi și 
noapte. Pînă cînd își încercă pu
terile într-un soi de figurație la 
turnarea unui film în care Jean 
Harlow era „starul". Juca rolul 
șoferului. Rostea vreo două fra
ze, o nimica toată. Atît i-a fost 
suficient pentru ca de a doua zi, 
după ce filmul a fost prezentat, 
mai mulți regizori și artiști să 
se intereseze de persoana lui. 
Toți îi admirau marea inteligen
ță de artist creator. Degeaba 
m-am străduit să le explic că-1 
aveau în față pe cel mai talen
tat artist francez : de abia-a- 
ceastă afirmație îi făcea să nu 
priceapă cum de a admis să 
apară într-un rol de mîna a 
dona.

Eu, în schimb, mi-am înțeles 
perfect prietenul. Boyer hotărîse 
să folosească un an în America 
pentru a învăța limba și pentru 
a deprinde cu tact, sistematic, 
luînd-o de la zero, arta cinema
tografului. Omul acceptase să 
treacă porțile cinematografului 
aidoma unui modest începător.

în tot acest timp ne scriam 
misive kilometrice. îmi amin
tesc cît de mult mă străduiam 
să-i înfățișez pasiunea mea pen
tru literatură și în general pen
tru cultură, în stilul marilor 
scriitori pe care-i citeam acuma 
zilnic. Aș fi dorit să constate 
imediat transformarea mea. Ce-i 
drept, îmi dădeam o mare silin
ță pentru a mă forma. Dar cum 
să devin ? Mai deștept ? Mai 
învățat ? Mărturisesc că lecturi
le îmi ofereau bucurii cu totul 
noi. Aveam impresia că stau la 
taifas ore în șir cu oameni mult 
mai deștepți și pregătiți decît 
mine; și cum nu eram obligat 
să le răspund pe dată, conver
sația mergea strună și fără greu
tăți din punctul meu de vedere

Au fost vremuri cînd am gîn- 
dit mai mult decît oricînd la oa
meni, la societate, la ființa 
umană, la nevoia permanentă ca 
în fiecare zi să știi mai mult de
cît ai știut chiar cu o zi înainte.

...Din noianul gîndurilor șl al 
amintirilor mai desprind cîteva 
reflecții din acei ani cînd mă 
pasiona întrebarea : Cum tre
buie să arate un tînăr artist „cu 
priză" la mulțime? Pentru că a 
avea o înfățișare care să Incinte 
mulțimile reprezenta extraordi
nar de mult. Sînt doar atîtea lu
cruri ce atîrnă greu în balanță. 
Se impune oare ca artiștii să fie 
frumoși ca niște Adoniși ? Nu, 
categorio nu 1 Mai degrabă cred 
că se cere să aibă ceva în expre
sie care să se prindă de sufletul 
spectatorilor ; o undă umană. 
Și aceasta nu există fiindcă vrei 
tu s-o ai, ci pentru că derivă de 
undeva, din adîncul ființei tale. 
Acest „ceva" nu poate fi trucat, 
oricîte strădanii ar depune ar
tistul Nimeni nu se lasă furat : 
îl cîntărește pe artist ca și pe 
orice semen al său. pînă la ulti
ma mișcare.

Aici ajuns, mi-aș permite o 
mică digresiune strict artistică. 
Sau poate nu numai... Pentru a 
fi un adevărat artist popular, nu 
este de ajuns să fii aplaudat fur
tunos. Se cere cu mult mai mult. 
Am convingerea că este necesar 
să fii înzestrat cu calități atît 
fizice cît și intelectuale, în ase
menea măsură, încît omul de pe 
stradă să fie bucuros să se re
cunoască în tine. E necesar ca 
oamenii simpli să se simtă înno
bilați de cei pe care i-au pre
ferat. Pentru că poți să fii un 
fiu al străzii, să provii dintr-o 
mahala ori periferie urbană, fă
ră să renegi totul din jurul tău 
dar în același timp fără să ridici 
în slăvi prototipul haimanalei, 
în cartierele muncitorești, hai
manalele nu sînt apreciate, dim
potrivă, poate că uneori sînt te
mute, alteori tolerate, însă nici
odată nu pătrund la inima omu
lui simplu. Instinctele josnice 
sînt repudiate de oamenii 
din popor, care au nevoie de 
un ideal pentru a trăi.

Tinerii de astăzi, în majorita
te lucizi, permit din ce în ce mai 
rar să li se ofere producții du
bioase, prezentate drept „mani
festări artistice". Ei pretind ca
litate, împlinire artistică, emoție 
autentică — nu surogate. îi pre
vin pe tinerii amatori de succese 
rapide că pornind pe calea arti
ficialului nu vor putea supra
viețui mai mult de o clipită. A- 
ceștia trebuie să afle înaintea 
tuturor că trebuie să iubească 
spre a fi iubiți, așa cum le-ar 
place lor să fie iubiți. Să nu se 
înșele singuri, socotind că ra
dioul ori cinematograful ar fi 
capabil să confecționeze genii 
în șapte zile ! în domeniul artei 
nu există genii, ci glasuri ori 
condeie dirijate de inteligențe 
umane, posedînd în diferite 
grade car>acitate adevărată de 
creație. în rest este muncă, 
muncă și iar muncă.

Mă aflu la sfîrșitul carierei și 
mă exprim așa cum gîndesc. Nu 
vreau să ridic bariere în calea 
nimănui. Doresc doar să-i în
demn pe tinerii cu talent și vii
tor să nu uite aceste cuvinte ale 
mele. Le pretind să fie corecți 
cu sine și cu cei care-i ajută să 
trăiască și să nu precupețească 
nimic pentru a-i răsplăti cît 
mai bine. Băutura nu-ți face 
bine ? Nu mai bea, dacă ești cin
stit I îți displace țigara ? îți a- 
tacă gîtul, memoria? Oprește-te! 
Privațiunile de acest fel nu sînt 
sfîrșitul lumii, suferă puțin, 
dragui meu ! Recompensa — sa
tisfacția împlinirii — este atît de 
frumoasă I

Nu-mi dau seama dacă 
fiul dumneavoastră a șter
s-o de-acasă de frică sau 
de dragul aventurii. Din 
păcate, nu e singurul caz. 
La virsta adolescenței, 
pierderea unui examen de 
admitere contează ca o ca
tastrofă ireparabilă și de
finitivă. O fată din Tumu 
Severin îmi scria că tatăl 
ei o amenințase în felul 
următor: „Dacă nu iei e- 
xamenul, mai bine îți tai 
singură o mînă". Fata n-a 
reușit la examen și i-a scris 
tatălui astfel: „Tată, am 
căzut la examen și mi-am

tăiat mîna dreaptă. Mîine 
vin acasă". A doua zi, fa
ta a venit acasă cu ante
brațul drept în bandaje, 
iar părinții au udat-o cu 
lacrimi de durere. Peste 
zece minute, respectiva că
zută la examen și-a desfă
cut bandajul și le-a arătat 
mîna teafără. „Ce era să 
le fac, îmi scria ea, trebuia 
să le dau o lecție". Sînt 
convins că fiul dumnea
voastră se va întoarce foar
te curînd acasă. Vedeți 
cum îl creșteți de acum 
încolo.

Valeria Dinică, corn. Vîlcelele, jud. Buzău : „Tre
buie să vă mărturiseso de la început că mă aflu într-o 
situație foarte grea. Mă aflu în această situație nu
mai din cauza lui tata și a unei vecine care a căutat 
să ne strice casa. Din cauza tatei, poate, a murit și 
mama, din cauza lui a suferit și suferă întreaga fa
milie și mai ales eu, care sînt purtat din spital în 
spital, fără nici un rezultat. Cred feă acum vă dați 
prea bine seama despre ce esto vorba.

Sîntem trei frați: Costel (cel mai mare), Vasile (mij
lociul) și eu, Valeriu, cel mai mic. Cel mare și-a fă
cut un rost, s-a căsătorit, iar noi doi (nenica Vasile și 
eu) sîntem nevoiți să ducem mai departe chinurile 
vieții. Am 14 anj, sînt elev în clasa a VÎI-a și vreau să 
învăț. Dar boală nu-mi dă pace, mă apasă și nu pot 
nici măcar să mă dau jos din pat. Am un picior atît 
de umflat încît nu mai pot de durere și nu pot faoe 
nici măcar un pas. Să dau însă glas celor petrecute 
cu mine de mic copil.

Nu împlinisem vîrsta de trei ani cînd tata a fost 
condamnat la 14 ani închisoare. Do atunci s-a stabi
lit în casa noastră tristețea, n-am mai știut ce înseam
nă bucuriile vieții. Mai ales mama, nici nu știa unde 
se află, mereu o vedeam amărîtă, plînsă și îngîndu- 
rată. Credea că n-o să se descurce cu treburile gos
podărești și cu noi, trei copii. Dar n-au trecut decît 
șapte ani și tata este eliberat din închisoare. Intr-un 
fel, în familia noastră se restabilise liniștea, eram 
bucuroși că ne aflam din nou împreună. Peste trei 
ani însă sîntem din nou necăjiți. Se îmbolnăvește ma
ma grav și moare. I-a fost suficient timp de nouă 
luni numai ca să se stingă din viață în mai 1968. E- 
ram de 13 ani cînd mi-a murit măicuța mea scumpă 
și dragă. Dar nu mult după aceea, ci doar după opt 
săptămîni, eram obligat să zic mamă vecinei pe care 
o cunoșteam încă de cînd am început a merge copă
cel. Nu puteam rosti cuvîntul mamă în fața acestei 
femei, pentru că știam că nu-mi este mamă, ci o 
simplă vecină. Eram bătut de tata în fiecare zi din 
cauza aceasta, dar eu nu puteam face pe placul lui 
nici în ruptul capului. Cum puteam eu oare zice ma
mă unei vecine ? Mă batea în așa hal încît a ajuns 
să arunce și cu lopata după mine. M-a lovit chiar 
la piciorul care e acum bolnav. Nu și-a dat seama 
oare această femeie ce face ? Nu s-a gîndit 
că n-o să trăiască cu noi, copiii, pe cîtă vreme 
știm ce s-a petrecut în familia noastră din cauza ei ? 
Fratele mijlociu, Vasile. e salariat și nu e în comună, 
deci n-a știut ce se petrece acasă. Aflînd, însă, vine 
și izgonește acest individ ce nu ne aparținea. Văzînd' 
că totul s-a rezolvat, era nevoit să meargă la locul de 
muncă. După plecarea lui, tata, drept răzbunare.

pleacă la ea și stă acolo toată iama. Am fost nevoit 
deci să trăiesc singur o iarnă întreagă, să mă alimen
tez singur și să-mi caut alinarea prin vecini și la ru
dele din partea mamei. Nu s-a gîndit oare tata că o- 
dată ce m-a adus pe lume trebuie să mă crească și 
să mă îngrijească ? Nu s-a gîndit că toate astea ar fi 
posibil să ducă la ceva P Și iată că am și ajuns într-o 
stare la care nu se aștepta nimeni.

Cu timpul am început să merg șchiop, mă durea 
piciorul, dar tata n-a ținut cont de acest „lucru de 
nimic", cum îl considera el. Am stat așa pînă a vă
zut și el că nu mai pot merge.

Nici nu se sfîrșise anul școlar 1968—1969, că eu mă 
aflam în spitalul din Rm. Sărat. După puțin timp 
sînt trimis la Mangalia, unde credeam și eu că o să mă 
fac bine. Dar și de acolo sînt pornit la București și de 
aici înapoi la casa părintească. Medicul Avacnian de 
la Spitalul „Grigore Alexandrescu" mi-a spus : „du-te 
acasă pînă ce coace buba". Și atît. Am eu oare o boală 
așa de grea, de nu o poate vindeca nimeni ? Drept 
să vă spun, mi-e tare dor de școală, aș vrea s-o mai 
văd odată, măcar exteriorul să i-1 mai văd, dar nu 
pot. Aș vrea să mă întîlnesc încă odată cu întreg co
lectivul clasei mele, să mai fac peripețiile pe care le 
făceam acum un an cu prietenii mei de clasă, aș vrea 
s-o văd pe tovarășa dirigintă, pe care n-am văzut-o 
de cinci luni de zile. Cînd trec seara de la școală, 
colegii și colegele de clasă vin și pe la mine, mă în
treabă ce mai fao, cum îmi mai este, iar eu la rîndu- 
mi îi întreb ce s-a petrecut în ziua respectivă la școa
lă, pe cine a ascultat, cît i-a pus și multe altele în 
legătură cu școala.

pentru aceasta pînă in ju
dețul Teleorman. Vă in
formez însă că în fiecare 
joi mă aflu în incinta re
dacției la dispoziția publi
cului cititor și consumator, 
care se poate convinge cu 
acest prilej că sînt viu și 
natural. In legătură cu cele 
două strofe trimise, eu vi 
le-aș publica, dar vă asi
gur că marele și bunul E- 
minescu v-ar zîmbi de Din
colo cu condescendență. 
Trimiteți altceva.

Tașcu Gheorghe, Hațeg : 
Vrei ca prin intermediul 
rubricii noastre să-i trimiți 
o scrisoare fratelui tău a- 
flat în armată. Scrisoarea 
începe așa:

„Dragă frate,.
Mai întîi de-a mea

scrisoare 
îți doresc zile ușoare, 
O armată frumoasă 
Dar cu gîndul tot acasă 
La frumoasa ta fetiță 
La soție și mămică 
Și la frate dacă poți 
Gîndește-te, dragă la toți.

Dacă scrisoarea n-ar fi 
fost foarte lungă, zău că

înapoi. E o simplă părere. 
Mai gîndiți-vă.

E. Sinescu, Argeș i îmi 
povestiți mai multe tntîm- 
plări bizare petrecute în 
satul dumneavoastră, ce- 
rîndu-ml o explicație ști
ințifică. Iată una dintre 
ele :

Un individ s-a dus să 
cumpere un cal de la țț 
femeie. După ce s-au top* 
mit și s-au înțeles asupitf 
prețului, tipul respectiv a 
luat calul și a dat să plece. 
„Păi nu mi-l plătești ?“ a 
întrebat femeia. „Păi nu ți 
l-am plătit ?" a întrebat 
la rîndul lui tipul, care era 
un escroc și care a plecat 
apoi cu calul liniștit. Fe
meia înșelată l-a blestemat 
în felul acesta: „Să dea 
dumnezeu ca copiii tăi să 
facă așa cum fac caii" Și 
iată că acum, unul dintre 
copiii hoțului se închipuie 
tot timpul pe cal, dă din 
cap, fornăie ți zice: „Dii, 
Puica".

Nu știu ce explicație ști
ințifică să dau acestei în- 
tîmplări, Poate că respec-

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

de ION BĂIEȘU

Iată deci ce m-a determinat, tov. Ion Băieșu, să 
vă scriu : starea în care mă aflu. Vă rog de aveți spa
țiu și posibilitate să redați în întregime scrisoarea 
mea în rubrica săptămînală „De la om la om". Poate 
citind-o cei în cauză își vor da seama, cu toate că e 
prea tîrziu, de ceea ce au făcut. Cel puțin tata mă 
vede pe patul de moarte și nici nu se interesează ca 
să mă salveze.

închei scrisoarea stînd în așteptarea zilei de 8 no
iembrie în care cred că-mi vor apărea rîndurile. Cu 
respect, Dinică Valeriu".

Dragă Valeriu,

Să-ți mai spun că scri
soarea ta m-a cutremurat 
și că o socotesc una din
tre cele mai triste din cite 
am primit pînă acum ? Po
vestea ta aproape neverosi
milă mă face să mă simt 
din nou neputincios și în
cremenit în fața neomeniei 
și cruzimii care se năpus
tesc adesea asupra unor 
ființe nevinovate și neaju
torate. Am încercat și voi 
încerca să fac tot ceea ce 
este omenește pentru tine. 
După cum știi, chiar a 
doua zi .după ce am pri
mit scrisoarea, buna mea 
colegă} tovarășa Vera, ți-a 
făcut o- vizită acasă îm

preună cu medicul Mihăl- 
cescu, căruia îi mulțumesc 
pe această cale și-l rog să 
se ocupe de tine în conti
nuare. Vei primi foarte cu
rînd toate medicamentele 
de care ai nevoie. O rog, 
de asemenea, pe tovarășa 
profesoară Nina Toader, 
diriginta clasei tale, să te 
viziteze și să-ți ușureze 
astfel suferințele. Te rog 
să-mi scrii cum te mai 
simți. Iți urez multă să
nătate și te asigur de prie
tenia mea devotată.

Sile Ilinca, Necșești, Te
leorman : Mă întrebați da
că ar fi posibil să mă cu
noașteți personal. Sigur că 
da. N-aș putea să vă pro
mit însă că voi veni eu

ți-aț fi făcut respectivul 
serviciu. Dar este realmen
te foarte lungă. Ața că n-o 
să te superi, sper, pe mi
ne, dacă i-am pus un tim
bru de 0,55 lei și am expe
diat-o la adresa respectivă.

Mihai, București : Poves
tea e puțin cam confuză. 
V-aș îndemna, totuși, să nu 
renunțați la fata iubită nu
mai din motivul că nu vrea 
să se întîlnească cu dum
neavoastră. Continuați să-i 
telefonați. In dragoste, per
severența a făcut întotdea
una minuni.

Tudor Gh. Ion, Leicești, 
Argeș i Nu știu dacă am 
să vă pot vizita curînd, fi
ind extrem de ocupat. 
Scrieți-mi, totuși, despre ce 
e vorba.

A. Zene, Brașov : Iubiți 
foarte mult o fată care 
trăiește într-o familie cu 
apucături abjecte. Mama 
fetei, ca să scape de ea, 
i-a întocmit un dosar fals 
și a trimis-o într-o școală 
de corecție. Doriți să vă 
căsătoriți cu ea, dor părin
ții dumneavoastră v-au in
terzis aceasta categoric.

Dacă faptele stau așa, 
părerea mea e să nu dați

tivul se joacă pur ți sim
plu de-a calul. Ce vedeți 
ciudat în asta P

Nedelcu Emanoil, Timi
șoara : Soția v-a părăsit 
într-o noapte, după cîteva 
luni de la căsătorie și nu 
mai știți nimic de ea de 
un an de zile, li rugați pe 
cititorii noștri să vă anun
țe adresa ei, în caz că o 
cunosc sau o întîlnesc. 
Semnalmentele sînt urmă
toarele : „Chipul ei est» 
blond, cu ochii albaștri, de 
statură mijlocie, poartă pă
rul tuns scurt, este foarte 
veselă ți zburdalnică".

Eu personal vă urez nu
mai bine și să vi se întoar
că nevasta acasă. După 
semnalmentele pe care i le 
dați, însă, nu știu de ce, 
sînt cam sceptic.

Șerban Toader, Slatina : 
Vă plac de mic copil sca
matoriile și considerați că 
aveți un real talent în a- 
ceastă privință. Bineînțeles 
că ați vrea să ajungeți la 
un circ.

De ce nu-i scrieți mae
strului Iosefini ? Eu n-am 
cum să vă ajut. Singura 
scamatorie la care mă pri
cep, cît de cît, e scrisul.

DIALOGURI ÎN

CONCURSUL NOSTRU

j Ce exemplu poate fi 
[ învățătorul Măciucă ?
i (Urmare din pag. I)

Ecoul pe care l-au trezit materialele publicate în cadrul 
acestei rubrici și mai ales cele abordînd enigmele de la Cetățeni, 
ne-au determinat să propunem cititorilor o participare activă 
directă la desfășurarea viitoarelor „Dialoguri în Muzeul Imagi
nar11. Este vorba despre un concurs deschis tuturor cititorilor zia
rului și constînd în semnalarea unor relicve încă neștiute ale 
istoriei populațiilor care au trăit pe meleagurile românești, 
începînd din cele mai vechi timpuri. In acest scop, așteptăm la 
redacție fotografii, desene, descrieri amănunțite ale unor obiecte, 
monumente de piatră, inscripții etc, găsite sau situate în orice 
colț al țării.

Potrivit interesului prezentat de descoperirea în sine, 
precum și calității imaginii și a relatărilor, vor fi acordate premii 
a căror valoare urmează a fi stabilită și comunicată cititorilor 
într-unul din numerele viitoare ale ziarului.

Materialele pentru acest concurs vor fi trimise pînă la 21 
decembrie a.c.

In selecționarea și apoi prezentarea și comentarea lor vor 
participa, alături de titularul rubricii, scriitorul Ion Hobana, 
specialiști, oameni de știință.

I
I

cred că acest tînăr, învăță
tor în satul natal, secretar 
al comitetului U.T.C., ales în 
unanimitate într-o organizație ce 
cuprinde aproape cinci sute deI tineri putea să se situeze, prin
fapta sa, în afara noțiunii de I pedagog, de om cinstit. Dar,
oricît de necrezut, lucrurile așa 
ytau : învățătorul Virgil Măciucă,

I secretar al comitetului U.T.C. din 
comuna Scînteia, a furat I

ICăzînd pradă instinctului de a 
avea cu orice preț, a împrumu- 
_ tat de la un sătean o căruță și, 

| o dată cu noaptea, s-a afundat în 
lanul de porumb. A „recoltat" 
știuleții pe ales și o dată cu pri
mul cîntat al cocoșilor, rând, 
credea el, că și cel stăpînit de 
insomnie tot a ațipit, s-a îndrep
tat liniștit spre casă. S-a înșelat 
Insă 1 Bătrînul Stan Roșea, paz
nic de cîmp al cooperativei, l-a 
somat. „Eu am auzit zgomot de 
căruță încărcată, ne spunea bă- 
trîniul. în ăi 55 de ani mi-am 
obișnuit auzul... Cu cîinele de 
zgardă, vorbindu-i încet, ca să-l 
liniștesc, m-am apropiat de drum, 
unde am dat față-n față cu că
ruțașul. Doamne, dumneata ești 
dom-le învățător ? Credeam că 
sînt 
rat 
puc 
serv

I bolid către mine, 
mînă că mS lnwin

I
■
■ 
I
I
I
I
I 
I

I
8
I
i

niscai munteni veniți la fu- 
Dar de unde vii ? Și n-a- 
să mai zio și altceva că ob- 
pe dom’ învățător că vine 

, cu ceva în 
mînă să mă lovească. Atunci am 
dat drumul la cîine și am înce
put să strig la tovarășul meu 
Gheorghe Eftimie care era în ca
pătul celălalt al tarlalei. Dar stai 
tată Gheorghe nu mai striga atît 
că nu-ți fac nimic, vreau numai 
să-ți zic ceva: ține aici 200 și 
lasă-mă în plata domnului 1 A, 
vasă-zică și dumneata ești tot 
hoț ca toți nemernicii 1 Și nu 
i-am luat banii. Sînt om bătrîn 
și oeea ce m-a ținut pînă acum

e cinstea... L-am luat de guler 
■ *-f>e domnul ■ hoț și Lam dus ♦ la 

C.A.P.".
La început a negat totul. Dar 

căruța încărcată cu cele 470 de 
kilograme de porumb era măr
turie. Atunci a încercat un sub
terfugiu: „L-am cumpărat din sa
tul Dumitrești, de la Stan Ichim 
și Stroe Silvestru, a declarat, la 
un moment dat Virgil Măciucă. 
S-a mers acolo. Pe drum însă au 
fost întîlniți oamenii. „A venit și 
ne-a promis bani dacă o să spu
nem că noi i-am vîndut porum
bul, spunea Stan Ichim. Dar nu 
puteam să ne înfrățim, cu ăl de 
fură, pentru nimic în lume! Dacă 
era dispus să dea bani, de ce n-a 
pornit de la început pe calea asta
— să cumpere ? Că are salariu. 
Eu am copii și bătrfni în casă, 
muncesc singur și îi țin cinstit. 
Nu fur. D-apoi dumnealui că e 
singur și cu salariu, iar tătîne-su 
are pensie de la C.A.P. și mai 
lucrează și la fermă ? Au bani 
berechet, dar degeaba — dacă 
nu au și cinste..."

în final a recunoscut, descriind 
în amănunt modul cum a proce
dat în seara furtului. „Satul vor
bește numai despre acest caz
— ne spunea președintele coope
rativei agricole. Copilul ăsta ne-a 
făcut un mare rău la toți! Că 
nu s-a pomenit în comuna Scîn
teia, să furi! La noi toți mun
cesc și cîștigă bine. Valoarea zi- 
lei-muncă este de 31 de lei. 
Prin munca lor, toți cîștigă, își 
rezolvă toate nevoile. Dar cine 
s-ar fi așteptat ca un învățător 
să fure ? Și era și secretarul or
ganizației U.T.C. ! Mai mare ru
șinea I Cum mai poate el să 
urce la catedră, să vorbească co
piilor ? Pedagog e el ?...“

Satul întreg gîndește la fel.
...Cinstea este bunul cel mai 

de preț al fiecărui om. Despre a- 
ceasta a vorbit adesea și Virgil 
Măciucă. A vorbit numai...
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TELEGRAME
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu

lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis Excelen
ței Sale, domnului SULEYMAN DEMIREL, primul ministru al 
T rciei, o telegramă în care se spune :

Am luat cunoștință cu multă satisfacție că Excelența Voastră 
■ fost chemată să-și asume din nou înalta funcție de prim-mi- 
nistru al Turciei.

Cu acest prilej, vă rog să primiți felicitările mele cordiale, 
împreună cu cele mai bune urări de fericire personală și de 
succes în activitatea dumneavoastră.

Dr. AHMED LARAKI, Primul ministru al Regatului Maroc, a 
trimis tovarășului ION GHEORGHE MAURER, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o tele
gramă în care se spune :

Excelență și stimate prietene,
Am fost foarte mișcat de felicitările pe care mi le-ați adresat 

cu ocazia numirii mele în calitate de prim-ministru al Maiestății 
Sale Regale.

Îngăduiți-mi să vă transmit, la rindul meu, sincere urări de 
sănătate pentru dumneavoastră personal și de prosperitate pentru 
poporul român.

PRIMIRE LA PREȘEDINȚIA
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Manifestări consacrate celei de-a 52-a 
aniversări a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie
Cu prilejul celei de-a 52-a ani

versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
A. V. Basov, a oferit, vineri sea
ra, o recepție în saloanele amba
sadei.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Emil Drăgănescu, Gheorghe 
Stoica, Iosif Banc, Mihai Gere, 
Mia Groza și Gheorghe Necula, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, George Macovescu, 
prim-adjunot al ministrului afa
cerilor externe, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

Au participat, de asemenea,
*

de confecții și 
București a avut loc 

festivă consa- 
52-a aniversări 
Socialiste din

La Combinatul 
tricotaje 
vineri o adunare 
erată celei de a 
a Marii Revoluții 
Octombrie.

La adunare, 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din întreprinderea bucureșteană, 
precum și delegația Asociației

au participat

AUTONOMIA FEDERAȚIEI DE FOTBAL
Hotărîrea Biroului C.N.E.F.S. 

— prezentată de președintele 
I Federației de fotbal, Mircea An- 

gelescu, în ultima ședință a Bi
roului federal și redată, pe larg, 

. de „Scînteia tineretului" chiar a 
' doua zi — este în măsură să 

aducă acum, în preajma celui 
mal important eveniment fot- 

I balistic — meciul decisiv cu re
prezentativa Greciei — o contri
buție capitală la acțiunea de re- 

| dresare a fotbalului românesc.
Acum, cînd se întrezăresc tot 

mai puternice și mai vaste po
sibilități de integrare a fotbalu- 

. lui nostru de performanță în 
marele circuit mondial, măsuri
le luate de forurile sportive sînt 
destinate a duce la mult aștep- 

1 tatul și doritul obiectiv : de a 
descătușa cea mai iubită disci
plină sportivă din chingile care 

i îi frînau dezvoltarea, eforturi
le de serioasă organizare.

___  _ ____ Autonomia economico-finan- 
petrolului al A clară vine- evident, în sprijinul 

unei acțiuni principiale de res
tructurare a organismelor ce

conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, activiști de 
partid, membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., oameni de ști
ință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai culte
lor, ziariști români și străini.

Au luat parte membrii delega
ției Asociației de prietenie 
sovieto-române, în frunte cu 
A. M. Jdanov, adjunct al minis
trului petrolului al U.R.S.S., con
ducătorul delegației, și membrii 
delegației culturale sovietice pre- 
zenți în țâra noastră.

EraU prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

de prietenie sovieto-română, con
dusă de A. M. Jdanov, adjunct 
al ministrului i 
U R S S

în dimineața aceleiași zile, de- trebule gă și gă cana_
legația Asocaației de prietenie lizeze eforturile pînă azi dispa-

o

O direcție tehnică (existentă 
acum cîtva timp doar pe hîrtie) 
trebuie să coordoneze probleme
le teoretice cu cele ale pregăti
rii practice, să stabilească adap
tarea principiilor fotbalului mo
dern la specificul jucătorilor 
noștri, să indice drumul de vii
toare afirmare a acestui sport 
în stil românesc, pentru a crea 
și mai mult dorita școală na
țională de fotbal. Exemplul dat 
pînă acum de reprezentativa 
țării să fie generalizat absolut 
la toate echipele de performan
ță, spre a se atinge nivelul cel 
mai ridicat in joc, în disciplina 
și etica sportivă.

Organismele descentralizate 
în cadrul C.J.E.F.S.-urilor și 
consiliilor municipale și orășe
nești ar trebui, credem, grupa
te teritorial (ligi) spre a se

și să publice într-un „buletin 
special" toate materialele noi, 
ivite în țările de veche tradiție 
și organizare sportivă, spre a 
le aduce la cunoștință antreno
rilor și jucătorilor noștri.

Organizarea competițiilor in
terne (din care să nu fie exclu
să nici aceea a juniorilor și co
piilor. ca și fotbalul școlar) să 
fie realizată în modul cel mai 
sistematic, spre a putea angrena 
pînă și echipele de stradă și de 
cartier, din care vor răsări, ma
rile talente ale fotbalului ro
mânesc de mîine.

Serviciul pentru relațiile in
ternaționale va avea datoria să 
organizeze turnee de mare am
ploare, chiar în țară, cu partici
parea celor mai bune echipe eu
ropene și din afara continentu
lui. Tot el va trebui să veghe
ze ca plecarea echipelor noas-

putea asigura acest mers con
tinuu ascendent ? Trebuie, în 
primul rînd, să fie urmărite, în 
permanență, toate valorile pro
mițătoare de la centrele de co
pii și juniori, de la școlile ge
nerale. licee și cele cu specific 
sportiv, pînă la echipele de 
club, care le vor prelua sub în
grijire^ lor, în jurul vîrstei de 
15—16 ani. De Ia acest studiu, 
adolescentul să devină, ca la 
englezi, un, „apprenti" intrat în 
pregătirea clubului de fotbal, 
unde, chiar dacă se află încă 
la vîrsta cursurilor școlare —pe; 
care evident, trebuie să le 
urmeze și încă în cele mai bune 
condițiunî — își va dedica tim
pul rămas liber antrenamentu
lui bine dirijat și sistematizat, 
de către antrenori-demonstranți 
aleși dintre cei mai buni pe ca- 
re-i avem în țară. „Ucenicul" 
ar trebui să beneficieze, la club, 
de masă și cămin, semnînd un 
contract pentru o perioadă de cel 
puțin 5 ani, timp în care el își 
va putea pune în valoare tot 
potențialul tehnico-tactic nece
sar viitorului jucător de perfor
manță. In acest mod clubul de

sovieto-române a făcut o vizi
tă la „Expoziția Realizărilor E-

UN MARE PAS

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Gheorghe 
Radulescu, a primit vineri pe 
lordul Limerick, membru al 
Consiliului de conducere al 
Camerei de Comerț din Lon
dra, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă Cor
dială, au participat Hristache 
Zambetl, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț, precum și 
Denis Seward Laskey, amba
sadorul Marii Britanii la 
București.

(Agerpres)

IN A IN TErate — spre a atinge țelul su-
— prem : afirmarea fotbalului ro- 

“ 1 prin 
asigurarea unei solide platforme 
de lansare, in întreaga țară.

9 Dar considerentele care au 
dus la acordarea autonomiei 
nu pot dobîndi consistența ne- 

A cesară dacă nu vor fi traduse 
în viață printr-o organizare-mo- 
del, capabilă să dinamizeze și 

• să scoată la lumină energiile la
tente pe care le posedăm din plin 
pe toate planurile : conducători, 
antrenori, jucători, presă, oa
meni de acțiune și chiar de sa
crificiu — energii puse în ser
viciul fotbalului.

In primul rînd, trebuie pus în 
practică mai mult ca oriunde și 
oricînd, dictonul : „omul potrivit 
la locul potrivit". în fiecare sec
tor de activitate, noua Federa
ție să aibă fixat pionul care să 
corespundă cel mai bine toiului 
încredințat și reclamat de noua 
situație creată. Competența u- 
nită cu seriozitatea, adînca re-

ta ta „rsxpozipa k,- prem . anrmaiea lotoaiui
conomiei Naționale — România W mânesc pe plan mondial 
1969“. i-î----------- —-

Turneul Ansamblului tineretului din Leningrad
De o săptămină se află în tur

neu în țara noastră Ansamblul 
Casei de cultură a tineretului 
din Leningrad. Pînă acum el a 
prezentat spectacole Ia Uzinele 
„Tractorul" din Brașov, în fața 
colectivului întreprinderii „In
dependența" din Sibiu, in ora
șele Codlea și Mediaș. Tinerii 
artiști leningrădeni au vizitat

EN 1969
(Urmare din pag. 1)

chează acordurile tehnlco- 
științifice și culturale cu alte 
țări, precum și schimbul in
ternațional de publicații știin
țifice șl tehnice.

Dezvoltarea învățămîntului 
de cultură generală, liceal, 
tehnic profesional și de spe
cialitate este amplu reflectată 
într-un sector special, cuprin- 
zînd peste 50 de vitrine și 
100 de panouri, cu Cifre, ima
gini. aparate si produse din
tre cele mai semnificative. 
Dacă in 1938 învățămintul ro
mânesc beneficia de numai 
8 694 de profesori, în 1969 
numărul acestora a crescut la 
95 815, personalul didactic a- 
sigurînd tinerei generații pre
gătirea de cultură generală și 
de specialitate în vederea in- 

tn viața

ima- 
Tea- 
con- 

de 
dra-

gătirea de culi 
de specialitate 
tegrării active 
cială.

Deosebit de 
modul în care 
țișează progresul diverselor 
domenii ale culturii și artei. 
Producția editorială și poli
grafică (cu 1 340 la sută mai 
mare față de cea a anului 
1938) a cuprins în acești 25 de 
ani 20 000 titluri de cărți și 
broșuri, într-un tiraj global de 
1300 milioane exemplare. 
-Douăsprezece vitrine cuprin- 
zînd unele dintre cele mai re
marcabile tipărituri, oferă o 
panoramă variată de frumu
seți grafice, realizate în dife
rite sectoare editoriale ~ lite
ratură, istorie, artă etc.

elocvent 
expoziția

(Urmare din pag. I)

so-

este 
înfă-

Dealtminteri, și în acest do
meniu al avînturilor spirituale 
cifrele au o mare putere de 
expresivitate. Alături de 
ginea luminoasă a noului 
tru Național, aflat în 
strucție, aflăm că, față 
1938, numărul teatrelor
matice a crescut de la 16 la 
43, cel al orchestrelor simfoni
ce de la 2 la 16, cel al tea
trelor muzicale de la 2 la 18, 
cel al reprezentațiilor teatrale 
de la 2105 la 12 889. Sint 
date care vorbesc cu putere 
despre nemaiîntîlnitul avînt al 
răspindirii marilor valori ale 
culturii în masele cele mai 
largi. Alte panouri ne vorbesc 
despre ecoul internațional al 
concursurilor și festivalurilor 
„Ceorge Enescu", despre dez
voltarea cinematografiei ro
mânești (Columna a întrunit 
2,5 milioane de spectatori, 
Răscoala — 3 milioane), des
pre extinderea rețelei in
stituțiilor destinate culturii de 
masă (7 384 cămine culturale, 
față de 3 467 în 1938). Nu
meroase afișe străine, cu ima
gini multicolore însoțite de 
texte entuziaste, diplome, 
cupe, trofee, obiecte de artă, 
sublinieri ale presei, relevă 
în limbajul de aur al pres
tigiului, performanțele artei 
românești pe toate meridiane
le globului.

Sectorul muzeal cuprinde, 
la rîndul său, o elocventă tre
cere în revistă a dezvoltării 
muzeelor de artă (16 în 1947. 
36 în 1969), de istorie (31 în

1947, 86 în 1969), de etno
grafie (22 în 1947, 50 în 
1969), de științele naturii (16 
în 1947. 54 in 1969).

Evident, această privire su
mară este departe de a epui
za semnificațiile sectorului de
dicat științei, artei ți culturii 
în cadrul Expoziției Realizări

lor Economiei Naționale. Ima
ginea finală pe care o oferă 
pavilionul este aceea a unui 
popor care, in condițiile ex
cepționale ale orînduirii socia
liste, își manifestă în chip ple
nar imensele capacități crea
toare, puternica energie spiri
tuală, pusă în slujba înfloririi 
necontenite a patriei.

lizarea planului de investiții, la 
îmbunătățirea activității organi
zațiilor U.T.C.

Rep. : Vă propunem să 
nu treceți la nominaliza
rea măsurilor concrete 
stabilite, înainte de a ne 
face cunoscute realizările 
pe care le considerați 
semnificative, pozițiile de
ja cîștigate, în 
de pornire a 
viitoare.

fapt linia 
acțiunilor

gistrate am stabilit ca periodic, 
în urma informărilor primite de 
la comitetul U.T.C. pe construc
ții — ca și direct prin membrii 
biroului, repartizați pe obiective 
industriale aflate în construcție 
— să luăm în discuție și să a- 
doptăm măsuri operative privind 
modul în care tinerii își îndepli
nesc sarcinile profesionale, nor
mele de producție. Urmărirea 
realizărilor zilnice pe fiecare tî- 
năr urmează să se facă în gra- 
lice pe baza datelor furnizate 
de fiecare maistru și șef de e- 
chipă.

se cuvine— Ce cred eu că
menționat aici sînt următoarele 
lucruri. După trei trimestre bi
lanțul realizărilor în județul 
nostru indică 72.3 la sută din vo
lumul total al investițiilor pla
nificate și respectiv 73,7 la sută 
din totalul lucrărilor de con
strucții montaj. Ne raportăm la 
aceste date avînd în >vedere că 
ponderea tineretului este deter
minantă — 70 la sută la 
I.C.I.M.B. — cu realizări de
88.5 la sută — la I.C.L. — cu rea
lizări de 93 la sută pe trimes
trul II, la I.C.S.M. cu 80,7 la 
sută pe trimestrul III. Evident, 
tineretul a adus o contribuție 
substanțială la obținerea acestor 
rezultate, un indicator cert con- 
stituindu-1 și gradul de îndepli
nire a normelor. Așa, de exem
plu, la I.C.L. din totalul de 
2 055 muncitori și-au depășit 
normele un număr de 1 259 de 
salariați, iar în trimestrul II din 

Țje 2 795 numărul celor ce au înre
gistrat realizări superioare nor
melor se ridică la 1 825, la 
Î.S.C.M. șantierul Făgăraș din 
totalul de 1418 au îndeplinit și 
depășit normele 1 273 de munci
tori.

Atrăgîndu-ne atenția cifra de 
837 din 1 069 de salariați de la 
Șantierul 501, ne putem da sea
ma de efortul depus de colecti
vele de muncă pentru realizarea 
indicatorilor de plan (producția 
globală 105,96 la sută, produc
tivitatea muncii cu 104,66 la 
sută) pe primele 9 luni, concre
tizat în 1183 apartamente, 2 școli 
generale, 3 complexe, un cine
matograf. un hotel, un grup so
cial etc.

Toate acestea ne-au convins de 
posibilitățile existente, de poten
țialul profesional al tinerilor 
noștri. Și pentru a asigura con
tinuitate rezultatelor bune înre-

Rep. : Modalitatea la ca
re v-ați gindit ni se pare 
oportună și, presupunem, 
eficientă. Constatăm insă, 
și documentările noastre 
in teren ne-au oferit ase
menea cazuri nu odată,

între timp stațiunile Poiana 
Brașov și Călîmănești aflîndu-se 
acum Ia Craiova unde, ieri sea
ră, cu prilejul celei de a 52-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie ansamblul 
sovietic a prezentat un intere
sant spectacol ce s-a bucurat de 
mult succes. în cadrul vizitei de 
două zile in județul Dolj artiștii 
din Leningrad vor avea prilejul 
să cunoască și principalele o- 
biective culturale și sociale din 
această zonă urmind să apară 
din nou pe 
Goicea.

scenă în comuna

V. RÂVESCU

„Zilelor Culturii So- flexiune imbinată cu promptitu- 
' ’ dinea, experiența îngemănată cu

elanul — iată primele condiții ce

în cadrul „ 
vietice", la Brașov a avut loc o 
seară literară. Cu acest pri- ------- ---- ..---- ------------
lej a fost organizată o expunere se cer noului activ salariat, pe■r . ... z> ,, A**n.. Cl"1 'EM TP CvidZh O G—.pe tema „Importanța internațio
nală a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie", o audiție muzi
cală și un „Festival al filmillui 
sovietic" ; la Craiova — Alexan- 
dru Firescti, redactor șef adjunct W 
al ziarului „înainte", și-a împăr
tășit, în fața unui numeros audi- 
toriu, impresiile culese din vizita 
întreprinsă recent în U.R.S.S. ; 
la Brăila a fost organizat meda- 
lionul literar : „Lev Tolstoi" ; iai 
la Oradea s-a deschis o expoziție 
de fotografii intitulată ..Locuri-^ 
din Leningrad, unde a trăit și 
activat V. I. Leflin".

(Agerpres)

~ care conducerea F.R.F. are, as
tăzi, dreptul să-1 numească ea 
singură.

înlăturînd formalismul biro
cratic și punîn'd în fruntea ac
tivității ei numai necesitatea 
de-a lucra direct pe teren, noua 
Federație trebuie să-și creeze, 
bineînțeles, intr-un alt local co
respunzător, serviciile și secțiile 
ei proprii, care să poată rezolva, 
cu maximum de operativitate și 
eficiență, multiplele și comple
xele probleme puse de această 
uriașă ofensivă pentru cucerirea 
cotelor celor mai înalte ale fot
balului mondial. Dar birourile 
noii federații să nu fie trans
formate, nicidecum, într-un căl
duț refugiu pentru toți cei ce 
nu și-au găsit un alt loc de 
muncă, ci să cunoască aceeași 
atmosferă de emulație pe care 
o cerem și jucătorilor pG tereh. 

A Administrîndu-și singură verti- 
turtle F.R.F. să nu devină un 
centru de bugetivori, ci un nu- 
cleu puternic de activitate prac
tică și de idei îndrăznețe, care 
să dezvolte acel entuziasm crea- 
tor, menit să imprime un nou 
avînt întregii noastre mișcări 
fotbalistice. F.R.F. va trebui să 

A ducă făclia descoperirii tinere- 
™ lor talente pînă în cel mai înde

părtat sat, să deștepte din som- 
• nolență toate elementele .blaza

te, dar, mai ales, să creeze un 
solid cadru organizatoric pentru 

eșaloanele fotbalului nos- 
cluburi, asociații, centre de 

copii și juniori, colegii de an
trenori și arbitri etc.

de VIRGIL ECONOMU
Consilier al F.R.F.

realiza o mai mare unitate de 
acțiune.

Autonomia F.R.F. implică, de 
asemenea, o serie de obligații 
atît materiale cit și morale 
pentru buna desfășurare a pro
cesului de pregătire a echipelor 
din divizia A și B, fără a ne
glija nici criteriile care stau la 
baza antrenamentelor la echipe
le din divizia C și categoriile 
oraș și nici chiar a fotbalului 
de la sate.

O atenție cu totul specială 
trebuie acordată centrelor de 
copii și juniori, care fără a fi 
desprinse de cluburile și asocia
țiile respective, trebuie ajutate . 
efectiv (cu antrenori, echipa
ment, materiale) spre a deveni 
adevăratele pepiniere ale fotba
lului românesc.

Școlile de antrenori, organi
zate și..conduse-: de.,F.R.-E-. afot* ■ 
de o stringentă necesitate, spre 
a da fotbalului, nostru cadre cît 
mai bins' pregătite, care,să. in
fuzeze echipelor -spiritul jocului 
modern Și metodele cele mai 
noi de antrenament.

Dar, noua structură ă F.RIF. 
impune, in paralel, și crearea 
unor cluburi cu profil de fot
bal, bine organizate și dotate cu 
terenuri, săli de pregătire, ma
teriale ajutătoare etc spre a 
constitui centre de mare radiere 
și atracție pentru toți cei ce 
vor să se dedice, din pasiune și 
vocație, fotbalului.

Un serviciu de cercetări și do
cumentare, exclusiv pentru fot
bal, va avea datoria să traducă

integrate In atribuții — că nu au 
onorat sarcinile și îndatoririle 
care le revin la locul de muncă, 
grupele U.T.C. neprezentînd, 
așa cum este firesc, nucleul de 
bază al activităților organizate. 
Ceea ce se repercutează direct 
asupra rezultatelor zilnice ale 
unei părți din tinerii construc
tori. Să nu uităm totuși că a- 
cești tineri, nu toți, dar totuși 
în proporție însemnată sînt cu 
un picior pe ulița satului și cu 
altul pe schelă. Pornind de la 
aceste realități, biroul județean 
a recomandat ca, în vederea să
dirii în conștiința tineretului a 
mîndriei de a fi constructor, a 
răspunderii pentru rezultatele 
obținute în producție, organiza
țiile U.T.C. să întreprindă acți
uni în cadrul cărora să evoce 
fapte de eroism cotidian, să se 
releve trăsăturile superioare ale

ficiare de a lucra în timpul lor 
liber pe șantier, fiind retribuiți 
de constructor. Așa am procedat 
la Tractorul, la Uzina de auto
camioane, la „Electroprecizia" 
Săcele.

Rep. : Da, ideea ni se 
pare realmente inspirată 
dată fiind lipsa unor ca
tegorii de meseriași, de 
forță de muncă, pe multe 
șantiere. Sîntem convinși 
că soluția aceasta a și gă
sit adeziune la tineri.

totuși că din organizația 
U.T.C. fac parte mulți in
gineri, maiștri, tehnici
eni care, solicitați, ar re
uși să contribuie Ia miș
carea lucrurilor din Ioc. 
V-ați gîndit la o asemenea 
posibilitate ?

— Să fim sinceri, nici noi nu 
ne așteptăm ca apelul făcut să 
reverbereze atît de puternic. 
Vom persevera. Pentru că vor
bim de asigurarea cu forță de 
muncă a șantierelor, acolo unde 
s-a simțit nevoia de mînă de 
lucru necalificată, aș aminti că

— Nu. Chiar în acest moment 
mi-o notez însă și ne propunem 
să medităm asupra ei. într-a- 
devăr, la tinerii ingineri noi a- 
pelăm doar cind e vorba de re
zolvarea unor chestiuni privind 
disciplina, ridicarea calificării 
tinerilor muncitori, dar nu și 
în această direcție unde contri
buția lor poate fi atît de substan
țială.

Rep. : Discuția a ajuns 
Intr-un punct de impor
tantă recunoscută pentru

CREȘTEREA RITMULUI DE LUCRU

să n-o spunem deschis, un ase
menea curs cu 10 participanți 
din 360 (la Șantierul 501) este fă
cut numai de dragul de a-1 fa
ce !

Perioada de iarnă, prin reașe
zarea programului de lucru, cre
ează mai mari posibilități de ac
țiune organizației U.T.C. De a- 
ceea avem prevăzute pentru lu
nile următoare organizarea în 
continuare a olimpiadelor și 
concursurilor profesionale cu ca
racter de masă care să asigure 
împrospătarea cunoștințelor te
oretice, să conducă la ridicarea 
nivelului rezultatelor practice, 
în aceeași ordine de idei, o di
recție a preocupărilor noastre o 
constituie dezvoltarea răspun
derii tinerilor ce urmează cursu
rile de calificare de scurtă du
rată și ucenicie la locul de mun
că, pentru însușirea temeinică a 
cunoștințelor teoretice și prac
tice. Aici ne-am stabilit un sis
tem de consultații, de colocvii 
dacă vreți, în cadrul cărora re
alizarea sarcinilor de producție, 
calitatea lucrărilor reprezintă 
reperele principale.

I
I
I
I
I
I

tre de club peste hotare să se 
facă pe baza certificatului de 
calitate a jocului, spre a nu mai 
înregistra rezultate atît de de
primante ca acelea din toamna 
anului curent.

Relatarea din ziarul „Scînteia 
tineretului" din 25 octombrie 
care înfățișa Hotărîrea Biroului 
C.N.E.F.S. ținea să sublinieze că 
pe lîngă autonomia Federației, 
ea prevede „acordarea unei mai 
mari independențe financiare 
secțiilor de fotbal ale cluburi
lor cu echipe din divizia A“. 
Acestea vor avea buget propriu 
și cont separat de bancă, ur
mind ca cheltuielile secțiilor să 
fie corelate cu veniturile do- 
bîndite „realizîndu-se în acest 
fel o activitate economică efi
cientă și stimulativă pentru dez
voltarea bazei materiale a clu
burilor respective".

O altă problemă, strîns lega
tă de „independența financiară" 
a secțiilor de fotbal, este aceea 
a înființării unor cluburi cu a- 
eest 
șind 
F.C. 
nit 
este . ...
teșteni) să pună pe temelii so
lide citeva din formațiile de as
tăzi. Ne gîndim, în primul rînd, 
la Dinamo București Și la Steaua 
care aii o structura organizato
rică extrem de puternică, la 
cluburile sindicale (U.T.A., Jiul) 
clar nu putem să nu includem, și 
sportul universitar, care, prin' 
semi centenara. ,,.U“. Cluj, mai 
tînăra Universitate olteană .A... 
chiar cluburile studențești din. 
Capitală, Iași,. Galați 
șoara, pot deveni/în- scurt 'timp, 
pilonii cei mai rezistenți - ai fot-

■ balului nostru.
Fiecare din viitoarele cluburi • 

de fotbal trebuie să ajungx a- 
devărate „centrale" care, să po
sede cel puțin 10 echipe, înce
pînd cu cele de A, tineret-rezer- 
ve, B, C. și, în special, de-copii 
și juniori (cit mai multe), care, 
avînd la dispoziție stadioane 
proprii, săli de antrenament hi- 
vernal, cantine, laboratoare și 
eventual cîte un cămin pentru 
„schimbul de mîine", vor trebui 
să constituie citadelele de ne
învins ale fotbalului românesc

Și, în sfîrșit, să trecem la 
analiza celei mai spinoase din
tre probleme : aceea a „statutu
lui" sau a „regimului jucătoru
lui". Am spus-o și o repet — 
chiar pînă la sațietate tinere
tul nostru posedă, prin fibre a- 
tavice, toate însușirile cerute 
de fotbalul modern : mobilitate 
mare, reflexe prompte, inteli
gența adecvată multiplelor și 
neprevăzutelor situații interve
nite în joc, finețea execuțiilor 
tehnice, ca și o nesecată fante
zie tactică. Toată hiba constă, 
insă, în lipsa de continuitate a 
procesului de pregătire, care ar 
trebui să fie inițiat încă de la 
o virată fragedă (10 ani) și dus 
progresiv în timpul junioratului 
pentru a culmina la senioratul 
deplinei consacrări fără a se 
pierde pe drum nici unul din 
talentele în formație, așa cum, 
din păcate, se întîmplă acum.

Ce este de făcut, spre a se

profil special care, depă- 
stadiul experimental al 

Argeșului (îndată ce-a ve- 
acolo, un om activ, alta 
forța de atracție pentru pi-

fotbal va putea asigura condiții 
optime pentru formarea eșalo
nului prim, avînd în permanență 
un rezervor nesecat de împros
pătare și de selecție a echipelor 
din A, tineret-rezerve, B și C.

Dar statutul jucătorului, în a- 
fara acestei trepte de ucenicie, 
e necesar să cuprindă drepturile 
și datoriile fotbaliștilor de per
formanță, de la 21 de ani înain
te, cu orele obligatorii de pre
gătire, cu condiția „sine qua 
non“ a unei ideale vieți sporti
ve, cu păstrarea disciplinei și 
normelor etice atît în joc, cit și- 
in societate și în familie. Dă- 
ruindu-se fără nici o reticență, 
culorilor clubului și îmbrăcînd, 
ulterior și tricoul „naționalei 
jucătorul nu-și va mai risipi e- 
nergiile în preocupări adiacen
te, care i-ar putea dăuna, do
vedind, astfel, o mai mare con
stanță în ceea ce privește con
diția fizică și un permanent pro
gres al formei sportive.

Acestea ar fi unele dintre o- 
biectivele pe care Federația ar 
trebui să le urmărească cu toa-j 
tă fermitatea pentru că numai' 
așa poate ti justificată și bine 
fundamentată autonomia ce i-a. 
fost acordată.

Realizînd asemenea elemente 
de nădejde în opera de înălțare , 
a noului edificiu al fotbalului - 
românesc, vom putea priv: cit i 
toată încrederea zorile deplinei 
Iu; afirmări în. contextul mon
dial, în care au fost înscrise 
chiar pînă acum cîteva pagini de ” 
memorabilă frumusețe.

Program
competițional
• CROS

Campionatele repu A.cun; dc 
cros — finale — cor avea loc 
mîine, duminică, începînd <lr 

. Ia orele .16, pe aleile serelor 
parculii Herestrău, in vecină
tatea Șoselei Nordului.

• FOTBAL

Pauza campionatului favori
zează întilniriie amicale. As
tăzi, pe Giuleștl, are loc un 
cuplaj între formațiile de „se
niori" și „Juventiștl" a.e clubu
rilor Rapid și Steaua. Deci, o- 
rele 13. Rapid — Steaja, tine
ret-rezerve orele 14,45 Rapid- 
Steaua.

Tot astăzi, într-o partidă a- 
mlcală, Dinamo are parteneră 
de joc pe Jiul Petroșenl. Meciul 
are loc pe stadionul Dinamo 
la orele 14,30.

Duminică, pe stadionul Meta- 
Iul, orele 11, are Ioc derby-ul 
primei serii a diviziei B : Me
talul București — Progresul.

• BASCHET

Meciuri, în cadrul campiona
telor naționale : sîmbăta, 8 no
iembrie, sala Dinamo, orele 15 
Universitatea — Progresul (B 
Masculin): Politehnica Bucu
rești — Progrese 1 Buc. (A, fe
minin) orele 19, I.C.H.F. — 
I.E.F.S. (A, masculin).

Duminică, 9 noiembrie, sala 
Floreasca, orele 8, Academia 
Militară—I.E.F.S. II (B. mascu
lin); 9.30 I.E.F.S. — Construc
torul (A, feminin); orele 11 • 
Dinamo — Politehnica Bucu
rești (A, masculin); 12.30 Steaua 
— Voința București (A, mascu
lin).

t.

că sint încă mulți tineri 
care nu-și cunosc normele 
producției ce trebuie 
să le realizeze, rezumîn- 
du-se doar la executarea 
fizică a lucrării ce-i este 
repartizată de șeful de e- 
chipă, sau de maistru. 
Am întîlnit tineri care 
nu-și cunosc nici condu
cătorii proceselor de pro
ducție. De aici și o parti
cipare inegală a tinerilor 
la realizările generale ale 
colectivului din care fac 
parte, unele 
randamentul

constructorului fruntaș în pro
ducție, atașat întreprinderii un
de lucrează. Este locul să amin
tesc, de asemenea, măsura stabi
lită de a extinde inițiativa „Să 
gospodărim cu grijă materiale
le" avînd ca punct de plecare 
Șantierul 501 — tocmai pentru a 
accentua preocupările în sfera 
organizării locului de muncă, 
pentru a vitaliza simțul gospodă
resc al tinerilor.

au fost organizate sistematic ac
țiuni de muncă voluntar-patri- 
otică cu 
din

participarea tinerilor 
diferite unități economice.

hiatusuri in 
lor global.

Și eu, mer-— Este adevărat. __
gînd pe șantiere, am întîlnit ase
menea situații care dau naștere 
la perturbații ale procesului de 
producție, generează indiscipli
nă, facilitează valori scăzute în 
ce privește productivitatea mun
cii. Sîntem conștienți că aseme
nea lipsuri au ca punct de por
nire faptul că organizațiile 
U.T.C. de pe șantiere nu au a- 
bordat întotdeauna cu suficient 
simț de răspundere problemele 
economico — așa cum le sint lor

Rep: Avem in față o 
situație din care reiese 
că o bună parte din obiec
tivele planului de inves
tiții al acestui an în jude
țul Brașov evoluează con
form graficului de execu
ție. Dar sint și altele la 
care se constată rămîneri 
în urmă. Cum v-ați pro
pus să acționați ca ală
turi de ceilalți factori să 
impulsionați ritmul de lu
cru pe aceste șantiere ?

— Ne-am gîndit la mai multe 
posibilități. Una din ele — so
licitarea tinerilor de diferite pro
fesii, deficitare în șantiere, aa- 
lariați ai întreprinderilor bene-

Rep. : Pe șantierele la 
care ne referim, tovarășe 
prim-secretar, sint și gre
utăți in această etapă de 
alt ordin decît cele „gene
rale" (disciplină, califi
care etc.). La rezolvarea 
acestora din urmă orga
nizația U.T.C. iși recu
noaște posibilitățile de in
fluențare. De altfel, le-a 
și dovedit in atitea rîn- 
duri. Sint insă și dificul
tăți de ordin pur tehnic 
a căror soluționare vizea
ză defecțiuni in sectorul 
aprovizionării, al folosirii 
parcului de mașini, sau 
cer descoperirea unor pro
cedee in stare să sporeas
că productivitatea muncii. 
Este un loc unde organi
zațiile U.T.C. de pe șan
tiere manifestă rețineri 
sau nu găsesc pirghiile 
intervenției, lăsind to
tul pe seama conducerii 
administrative. Se omite

buna desfășurare a acti
vității pe șantiere, pentru 
valoarea productivității, 
pentru calitatea lucrărilor 
executate de tineri : ni
velul de calificare.

Rep.: Cunoașteți bine, 
faptul că disciplina ră- 
mîne pe cele mai multe 
șantiere un „călcîi al Iui 
Achile" cu o longevitate 
demnă de o cauză mai 
bună..

— Acțiunile destinate califică
rii, perfecționării profesionale 
nu sînt deloc puține la număr. 
Dar trebuie să rămînem realiști 
recunoscînd că nu întotdeauna 
ele ating coeficientul de efici
ență scontat. Aș arăta spre e- 
xemplificare cîteva aspecte din 
unități în care circa 75 la sută 
din efectiv îl reprezintă tinere
tul. Ea Șantierul 501, nu
mărul mediu scriptio pe șase 
luni era de 1 069 din care 340 
muncitori necalificați, fapt care 
a făcut ca productivitatea mun
cii pe cap de salariat să fie doar 
de 88,1 la sută iar la I.C.L. deși 
numărul mediu scriptic este de 
2 827, 881 muncitori sînt necaii- ' 
ficați, productivitatea ajungînd 
doar la 97,5 la sută. Recunoaș
tem în aceste cifre deloc accep
tabile și lipsa de preocupare a 
organizației U.T.C. pentru antre
narea tineretului la cursurile 
de oalificara. Pentru că, da ce

— Avem măsurători exacte în 
acest sens evident supărătoare : 
indice scăzut de utilizare a tim
pului de muncă, neîndeplinirea 
normelor și restul cortegiului 
de termeni ce compun noțiunea. 
\’-am scăpat nici un moment din 
vedere acest lucru și cu atît 
mai mult vom apela în pe
rioada care urmează la mijloa
cele ce ne stau la îndemînă. Cu 
mențiunea că vom da prioritate 
formelor educative folosite în 
timpul liber, petrecut în cămi
nele muncitorești, la cluburi.

Rep. : Iată-ne ajunși la 
sfîrșitul convorbirii noas
tre. Mai aveți ceva de a- 
dăugat ?

— Că am fi bucuroși dacă am 
putea cunoaște experiența cole
gilor noștri de la alte comitete 
județene, activitatea pe care o 
depun cu scopul de a mări con
tribuția tinerilor, participarea 
lor la îndeplinirea sarcinilor 
planului anual de investiții.
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• RUGBI

Un meci international de 
mare atracție care opune e- 
chipei secunde a tării noastre, 
un puternic XV al Franței — 
reprezentativa B — va avea loc 
pe stadionul Dinamo începînd 
de la orele 15.

1. Polonia-Bulgaria
2. Bologna-Fiorentina
3. Cagliari-Roma
4. Lazio-Lanerossi
5. Napoli-Juventus
6. Sampdoria-Brescia
7. Torino-Bari
8. Verona-Palermo

x
x 
1
1
x
1
1 
1

9. Gloria Bd.-Știința Băcău 1
10. Portul-Polit. Galați
11. Metalurgistul Cugir-

Vagonul
12. Metalul Tr. S.-C.F.R.

Timișoara
13. Electroputere-C.S.M.

Sibiu

• VOLEI

Campionatul național femi
nin, etapa a IV-a, simbătă, sa
la Glulesti. ora 17,30 C.P.B. — 
I.E.F.S.; duminică, sala con
structorul, ora 10, Medicina 
Buc. — Voința Miercurea Ciuc, 
sala Progresul, ora 10,30 Pro
gresul — C.S.M. Sibiu : sala 
Ciulești, ora 10,30, Rapid — 
Farul Constanta.

I
I
I
I
I
I

• LA SKODRA.in cadrul Cupei campionilor europeni la bas
chet (masculin), s-a disputat meciul de baschet dintre echipele 
Dinamo București și Partizan Tirana. Basclietbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 70—65. Returul va avea loc la 
13 noiembrie la București.

• LA SARAJEVO au continuat întrecerile celei de-a 18-a 
ediții a campionatelor internaționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei. In semifinalele probei feminine pe echipe, România 
a învins cu 3—1 echipa Iugoslaviei, iar U.R.S.S. a întrecut cu

sc?r„ech>P? Poloniei. In finală se vor întîlni echipele 
U.R.S.S. și României. Finala masculină va opune echiDei Iugo
slaviei, formația Suediei.

• LA TEL. AVIV s-au întîlnit, în primul lor joc din cadrul 
„Cupei campionilor europeni", formațiile feminine de baschei 
Bapoe1 Tel Aviv și Rapid București. La capătul unui meci 
echilibrat, victoria a revenit gazdelor cu scorul de 60—59 (33—28) 
Returul acestei partide se va disputa la 13 noiembrie la București.

•țN PREZENT se duc tratative pentru programarea meciu
lui dintre boxerii de categoria grea, Jimmy Ellis și Joe Frazier 
pentru stabilirea campionului omndial oficial. După cum se știe! 
cei doi boxeri sînt recunoscuți în parte campioni mondiali de 
diferite organizații sportive ale unor state.



Adunării Generale

rara t t □
Problema restabilirii drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la O. N. U. in dezbaterea Grădină culturală Parada militară
Cuvîntarea reprezentantului

a americanilor

de origină română
din Piața Roșie

Multe din corespondenței* transmise de observatorii prexenți 
în ultimii ani la sesiunile ministeriale ale Euratomulul începeau 
prin a afirma că fiecare din respectivele reuniuni era „crucială" 
pentru viitorul acestui organism. La fel s-a vorbit și despre ul
tima sesiune, soldată cu eșec. în imposibilitate de a ajunge 
la un acord, miniștrii responsabili cu problemele științei din 
cele șase țări ale Euratomului au hotărît să se reunească 
din nou la începutul lunii viitoare, la Bruxelles, într-o nouă 
tentativă de depășire a crizei care frămîntă „piața comună a 
atomului".

La fel i-a vorbit si despre ul- 
In imposibilitate de a ajunge ... . i

României la Cleveland
NEW YORK. — Coresponden

tul Agerpres, 
transmite: 
Generale a 
baterile în 
drepturilor 
Chineze la _____
tivele pentru care România s-a 
asociat în calitate de coautor la 
proiectul de rezoluție aflat în 
dezbateri, privind urgența ce o 
prezintă rezolvarea acestei pro
bleme, ambasadorul Gh. Diaco
nescu, reprezentant permanent al 
României la Națiunile Unite, a 
subliniat necesitatea de a se 
pune capăt unei injustiții comise 
față de R. P. Chineză, mare pu
tere, stat membru fondator al 
O.N.U. și membru permanent în 
Consiliul de Securitate. De 20 de 
ani — a spus vorbitorul — mare
le popor chinez, care constituie 
aproape o pătrime din populația 
globului, este împiedicat să-și e- 
xercite drepturile și atribuțiile 
care îi sînt conferite prin Cartă 
în cadrul Națiunilor Unite și

C. Alexandroaie, 
în plenara Adunării 

O.N.U. continuă dez- 
problema restabilirii 

legitime ale R. P. 
O.N.U. Arătând mo

al

altor organizații internaționale. 
Pe locul cuvenit Chinei sînt men
ținute persoane care nu au nici 
un fel de calitate de a vorbi în 
numele poporului chinez.

Reprezentantul român a arătat 
în continuare că în lume nu e- 
xistă decît o singură Chină din 
care Taiwanul face parte inte
grantă, deși această insulă este 
temporar supusă unui regim de 
ocupație străină. Faptul existenței 
unei singure Chine este consa
crat în însăși Carta O.N.U., lu
cru care implică excluderea din 
O.N.U. a celor ce de multă vre
me ocupă în mod ilegal locul 
cuvenit Chinei.

în încheiere, ambasadorul Gh. 
Diaconescu, a arătat că Româ
nia este ferm convinsă că re
stabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la Națiunile Uni
te constituie un element esențial 
pentru întărirea acestei organiza
ții, pentru creșterea eficacității și 
prestigiului acesteia în lume.

Recent, la Cleveland (Ohio), 
a avut loc solemnitatea con
sacrată inaugurării unei gră
dini culturale a americanilor 
de origine română. In acest 
oraș, ai cărui locuitori provin 
din circa 60 de țări ale lumii, 
există mai multe grădini cul
turale ale diverselor comuni
tăți, unde au loc festivități.

La solemnitate, au partici
pat ambasadorul României la 
Washington, Corneliu Bogdan, 
reprezentanți ai municipali
tății, numeroși membri ai 
comunității românești din 
Cleveland. Cu acest prilej 
ambasadorul român și un re
prezentant al primăriei au 
rostit scurte alocuțiuni, după 
care a avut loc ceremonia 
marcării locului pe care va 
fi așezat bustul lui George 
Enescu, oferit în dar de Co
mitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă din România.

MOSCOVA 7. Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, tran
smite : La 7 Noiembrie în mo
mentul în care ceasul din tumul 
Spaski al Kremlinului anunța ora 
10,00, în Piața Roșie din Moscova 
a început parada militară în cin
stea celei de-a 52-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La tribuna mausoleului lui 
V.I. Lenin își fac apariția Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., alți conducători de par
tid și de stat sovietici. In tribuna 
de lîngă mausoleu, rezervată de
legațiilor străine sosite la Mosco
va pentru a participa la festivită
țile consacrate aniversării lui Oc
tombrie, se află de asemenea, de
legația Consiliului general 
A.R.L.U.S., condusă de tovarășul 
Traian Pop, adjunct al ministru
lui învățământului din România.

Mareșalul Uniunii Sovietice, An-

drei Greciko, ministrul apărării al 
U.R.S.S., rostește o scurtă cuvân
tare. Fanfara intonează apoi im
nul de stat al Uniunii Sovietice.

Parada militară este deschisă 
de coloanele academiilor militare, 
de cele ale infanteriei, grăniceri
lor, trupelor de desant și de in
fanterie marină, care trec într-o 
aliniere impresionantă.

Apoi prin fața tribunelor treo 
unitățile motorizate, oele autopur- 
tate și de artilerie. Mașini uriașe 
trag după ele tunuri de diferite 
calibre și vestitele „Katiușa". O 
impresie deosebită produce defila
rea unităților de tancuri. Un 
mare interes a stârnit parada uni
tăților de rachete. Ea este des
chisă de rachete antiaeriene și 
tactice și încheiată de diferite ti
puri de rachete strategice. Printre 
acestea se numără și rachete auto- 
purtate cu combustibil solid și cu 
rampe de lansare mobile, ca și u- 
riașele rachete intercontinentale 
cu trei trepte a căror lansare 
face de pe rampe amenajate 
puțuri speciale.

Punctul nevralgic al dificul
tăților Euratomului constă în 
neîncrederea pe care unii par
teneri o au în această organi
zație. Prin aceasta se explică 
provizoratul ce ființează în 
Euratom de mai bine de doi 
ani. Căci, deși primul plan de 
cercetare pe cinci ani a expi
rat de mai bine de doi ani, 
organele comunitare nu au re
ușit să ajungă la o înțelegere 
asupra unui nou program, acti
vitatea desfășurîndu-se pe baza 
unor programe provizorii. Fie
care reuniune a agravat și mai 
mult neînțelegerile nu numai 
asupra stabilirii programului 
de cercetări al Euratomulul, dar

acestui organism). Italia a con
diționat acordul său la „pla
nul Block" de revizuirea „re
ducerilor frapante" de Ia labo
ratoarele din Ispra, la care sînt 
angajați numeroși italieni. 
Franța, prin ministrul Ortoli, 
a avut obiecții fundamentale 
asupra obiectivelor generale pe 
care Ie urmărește EuratomuL 
Reprezentantul Belgiei a de
plina, la rindul său, starea în 
care se află dosarul In discuție 
și a pledat pentru înaintarea 
lui spre dezbatere viitoarei re
uniuni la înalt nivel a „celor 
șase", reuniune ce urmează a 
avea loc la Haga. Acestuia 1 
s-a replicat că primii miniștri

Euratom
so 
în

Declarația 
guvernului 

R. D. Vietnam
7 (Agerpres)/ —<

Republicii Demo-
HANOI

Guvernul ,____ _____„
arate Vietnam a dat publicită
ții o declarație privind dis
cursul din 3 noiembrie al 
președintelui Statelor Unite, 
Nixon, asupra problemei viet
nameze.

In discursul său, se spune 
tn declarație, președintele 
Statelor Unite a declarat că 
poditica sa în problema viet
nameză constă tn „căutarea 
păcii", prin realizarea „planu
lui de vietnamizare", a răz
boiului.

Statele Unite, se mențio
nează tn declarație, vor să-și 
retragă trupele cu intermiten
țe, fără a fixa o dată pentru 
retragerea lor totală, adică vor 
să prelungească pa un termen 
nedefinit războiul.

Poporul vietnamez, se arată 
tn continuare tn declarație, 
este hotărît să-și intensifice 
lupta pînă la dobîndirea drep
turilor sale naționale legitime. 
Orice loluție corectă a pro
blemei vietnameze trebuie tă 
se bazeze pe respectul acestor 
drepturi și al dreptului popu
lației sud-vietaameze să dis
pună de soarta sa.

Poporul vietnamez și guver
nul Republicii Democrate 
Vietnam cheamă popoarele 
din întreaga lume să-și spo
rească sprijinul și ajutorul a- 
oordat luptei drepte a po- _ 
porului vietnamez îmuotriv. 
agresiunii americane.

încă o amînare

© ® ©

in Comitetul pentru problemele
economice

în Comitetul pentru proble
mele economice și financiare al 
Adunării Generale a Națiunilor 
Unite, au început joi dezbate
rile asupra raportului Comisiei 
O.N.U. pentru dezvoltarea in
dustrială.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul român, Mihai 
Anastasescu, a subliniat expe
riența României în domeniul in
dustrializării și a prezentat o 
serie de propuneri concrete me
nite să contribuie în mod efi
cient la accelerarea procesului 
de dezvoltare economică a țări
lor rămase în urmă în acest do-

meniu. De un deosebit interes 
— a spus el — ar fi promova
rea unor noi forme de cooperare 
în domeniul industriei, care ar 
trebui să ocupe un loc impor
tant în activitatea comisiei 
O.N.U. pentru dezvoltare indu
strială. Subliniind rolul științei 
și tehnicii în dezvoltarea eco
nomică, vorbitorul s-a referit la 
o seamă de inițiative ale Româ
niei la O.N.U., sugerînd' noi di
recții de aplicare a lor 
vitatea Comisiei pentru 
tarea industrială.

în acti- 
dezvol-

khmerilor"
Tn localitățile risipite Ia 

marginea junglei, pe întin
sa Terasă a Elefanților, in 
așezările din apropierea ce
lor 600 de temple și palate 
de la Anghor-Vat — vechi 
de aproape două milenii — 
ca și la Pnom Penh și Si- 
hanoukville, cel mai tînăr 
oraș al Cambodgiei, au loc 
festivități, in „țara khme
rilor" se sărbătoresc 16 ani 
de la cucerirea independen
ței 
brie 
gată 
nației coloniale, Cambodgia 
a devenit stat independent. 
Un an mai tîrziu, Conferin
ța de Ia Geneva cu privire 
la Indochina a confirmat a- 
cest act, garantind indepen
dența și suveranitatea rega
tului cambodgian.

Acolo, unde, parcă, timpul 
încremenise lăsind posteri
tății monumente uimitoare, 
acolo unde, parcă, nimic nu 
putea schimba lucruri sta
tornicite de milenii, intr-o 
perioadă istorică scurtă înno
iri își fac din ce în ce mai 
simțită prezența. Pentru va
lorificarea însemnatelor re
surse ale țării au fost elabo
rate numeroase proiecte pn- 

v ind intensificarea produc
ției agricole, exploatarea re
zervelor forestiere (au fost 
descoperite unele esențe pre
țioase a căror valoare este 
egală cu greutatea lor în aur). 
Campania de explorări geo
logice a depistat existența 
unor bogății ale subsolului 
,ce vor asigura în anii ur
mători materia primă nece
sară tinerei industrii cam
bodgiene. Au fost construite 
șapte noi localități, un port 
modern. Trei hidrocentrale 
alimentează obiective econo
mice sau centre urbane. In
tre anii 1954—1968 producția 
de orez — unul din principa
lele produse alimentare — 
a înregistrat un spor de 
1 767 mii tone. In aceeași pe
rioadă producția de trestie 
de zahăr a crescut de la 
22 000 tone la 50 000 tone. In 
ultimii 15 ani au fost cons
truite șosele cu o lungime 
de 12 000 de kilometri, iar 
rețeaua de căi ferate a fost 
dublată. O realizare de pri
mă importanță a fost obți
nută prin lichidarea analfa
betismului. Eforturi susținu
te s-au depus in vederea 
dezvoltării sistemului de 
invățămint de toate gradele. 
Numărul instituțiilor de în- 
vățămînt a sporit în anii in
dependenței de peste trei 
ori. In prezent In Cambod
gia, funcționează peste 5 800 
școli elementare, 180 licee, 
precum și 9 institute de tn- 
vățămint superior. Numărul 
total al populației cuprinse 
in invățămint se ridică la 
peste un milion de locuitori.

Realizările de pină acum 
sînt o expresie a hotărîril cu 
care poporul khmer este de
cis să facă noi pași pe dru
mul progresului; al asigură
rii independenței sale eco
nomice și politice.

naționale. La 9 noiem- 
1953, după o îndelun- 
luptă împotriva domi-

Intre Liechtenstein 
și Elveția există pro
bleme nerezolvate care 
au dus in ultimul timp 
la o relativă răcire a 
relațiilor dintre ele — 
aflăm din relatările 
presei străine. Este 
vorba de un acord mai 
vechi asupra radiote- 
leviziunii și despre 
evaziunile fiscale. Axei 
Springer, proprieta
rul a 40 la sută din 
ziarele care apar în 
R.F.G., intenționează 
să construiască un post 
de radioteleviziune in 
Liechtenstein. Postul 
care se va numi „Vox 
Humana" va transmite 
muzică, știri, anunțuri, 
reclame în limbile 
germană, franceză și 
italiană. Afacerea ar 
aduce statului Liech
tenstein un beneficiu 
de 3 miliarde de lire 
italiene numai in mo
mentul lansării lui, 
urmind ca dividende 
fabuloase să fie înca
sate ulterior. Un pro
iect asemănător, dar 
urmărind alte scopuri, 
a fost înaintat autori
tăților micului stat de 
emisarii Vaticanului. 
Deși propunerile res
pective i-ar aduce 
mari venituri, Lieclt- 
tensteinul se vede în 
imposibilitate de a 
onora vreuna dintre 
aceste două oferte. Ob
stacolul îl 
un tratat 
Berna și 
1920, prin ___ ___
dea de acord ca servi
ciile poștale, telegra
fice, telefonice și 
radio elvețiene 
deservească și 
chtensteinul. Acum a- 
cest tratat este con
testat la Vaduz și de 
doi ani se refuză văr
sarea către Elveția a

încasate de la 
la radiotele- 
motivîndu-se 

existau 
tele- 
tra-

sumelor 
abonații 
viziune, 
că in 1920 nu 
programe de 
viziune și deci 
tatul nu este valid în 
această privință.

Un alt motiv de ne
înțelegere îl constituie 
evaziunile fiscale. Lie
chtenstein permite in
trarea în țară ă capi
talurilor străine care 
se sustrag fiscului. A- 
ceasta este considerată

lor, puțind apoi să se 
întoarcă în țara de 
origine. „Administra
ția" societății-fantomă 
este încredințată unui 
avocat din Liechten
stein, onorariul fiind 
același — o jumătate 
de milion de lire. In
diferent de profiturile 
societății, 
se mulțumește 
foarte mici, 
60 000 de lire 
cam 1 la sută 
tregul capital.

principatul 
cu sume 
30 000— 
italiene, 
din în- 
Din ca-

P.N.
f-

Liechtenstein

20000 locuitori,

18000 firme

comerciale

reprezintă 
semnat la 
Vaduz în 

care se că-

de 
să 

Lie-

,.industria" statului și 
ea are o tradiție des
tul de îndelungată, din 
1921 cind unui avocat 
berii nez, Heinrich 
Kuntze, i-a venit ideea 
să plaseze într-un loc 
sigur capitalurile clien- 
ților lui. Legile încu
rajează „industria" și 
înființarea de societăți 
anonime. Procedura e 
simplă și nu prea cos
tisitoare : cu un capi
tal de 7 milioane de 
lire italiene se poate 
crea o astfel de socie
tate : banii trebuie 
puși pe masă In mo
mentul semnării acte-

uza acestor condițiuni 
avantajoase, la cei 
20 000 de locuitori ai 
săi, Liechtensteinul nu
mără în prezent nu 
mai puțin de 18 000 de 
societăți comerciale și 
financiare, dintre care 
8 000 sînt din R.F.G. 
Un singur avocat poa
te administra 100 de 
astfel de societăți ale 
companiilor americane 
care, folosindu-se de 
acest truc, sustrag fis
cului american 2 mi
lioane de dolari pe an. 
In Liechtenstein sînt 
numai 14 administra- 
tori-procuriști. Birou-

rile lor sînt îmbrăcate 
cu firme ale societăți
lor fictive: Albino Cre
do, Intermaritimo, In- 
termundo, Interspor- 
ting, Intersubmarine, 
Interterra etc. Primul 
congres antifiscal a 
avut loc tot la Vaduz, 
într-un „hotel de eva
ziune", unde 250 de 
consilieri economici au 
înființat un „Institut 
de dezvoltare econo
mică" (?). Pentru a nu 
trezi bănuieli, incinta 
hotelului era păzită 
de... tinere în minijupe 
care îndrumau agenții 
fiscali spre Ziirich.

Liechtenstein nu este 
totuși singura oază fis
cală din lume. Luxem
burg, Monaco, San Ma
rino, Andorra, Baha
mas se găsesc în a- 
ceeași situație. Dacă 
capitalurile — impoza
bile în S.U.A. și R.F.G. 
la 40 Ia sută, în Sue
dia la 60 la sută — 
își găseau refugiu în 
Elveția, unde impozitul 
era de numai 27 la 
sută, acest 1 la sută 
(impozitul în Liechten
stein) atrage capitalu
rile care altădată pre
ferau Elveția. Conflic
tul surd dintre cele 
două țări continuă. 
Dacă cițiva soldați el
vețieni au tras „din 
greșeală" tn direcția 
graniței și guvernul 
elvețian și-a cerut scu
zele de rigoare, inci
dentul neplăcut este 
menționat de» in Lie
chtenstein deși cei 29 
de soldați ai principa
tului s-au întors la 
pașnicele lor preocu
pări cotidiene : schim
barea gărzii, controlul 
circulației, furnizarea 
de informații turiștilor 
curioși.

DOINA TOPOR

JAPONIA : Aspect de la o 
recentă demonstrație a stu
denților de la Universitatea 
din Tokio, urmată de cioc
niri cu poliția, în care ei ce
reau retrocedarea insulei 
Okinawa și abrogarea tra
tatului de securitate japono- 

americctn.

ORIENTUL

e ALEXANDRU SOBARU, 
președintele Colegiului Oficiului 
Național de Turism din Româ
nia, a fost primit joi de Go- 
ronwy Roberts, ministrul de 
stat la Ministerul Comerțului, 
britanic cu care a discutat asu
pra unor probleme privind dez
voltarea turismului, precum și 
posibilitățile de realizare a 
unor acțiuni de cooperare eco
nomică în domeniul turismului 
Intre firme britanice și Oficiul 
Național de Turism din Româ
nia.

In aceeași zi, președintele 
O.N.T.-ului a avut o întreve
dere cu lordul Thomson, cu
noscut om de afaceri britanic 
privind posibilitatea intensifi
cării relațiilor turistice și reali
zarea unor acțiuni de coope
rare economică intre O.N.T. și 
firmele de turism din cadrul 
grupului Thomson.

• CITIND INFORMAȚII pro
venite din Seul, agenția ACTC 
anunță că, joi, la închisoarea din 
Seul au fost executați prin sptn- 
surare alți doi patriot! sud-co- 
reeni. membri al Partidului Re
voluționar Unificat din Coreea 
de sud. împreună cu alți pa- 
trloți, el au fost judecați șl con
damnați in baza legii 
.securitatea națională", 
apelează regimul de 
pentru a înăbuși orice 
de opoziție.

privind 
la oare 
la Seul 
mișcare

• PREȘEDINTELE Richard 
Nixon a oferit un dineu în cin
stea astronauților care au for
mat echipajul „Apollo-ll“ și a 
soțiilor lor, cu ocazia întoarce
rii acestora în Statele Unite, 
după turneul pe care l-au între
prins în jurul lumii.

După cum se știe, președintele 
Nixon a anunțat că va fi pre
zent la lansarea navei spațiale 
„Apollo-12“ la Cape Kennedy.

• AGENȚIA TASS infor
mează că la Sediul Comitetului 
Central al P.C.U.S. a avut loc 
vineri o întîlnire între Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Boris Ponomariov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și 
delegația F.N.E. din Vietnamul 
de sud și a Guvernului Revolu
ționar Provizoriu ai Republicii 
Vietnamului de sud, condusă de 
Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al F.N.E., pre
ședintele Consiliului Consultativ 
al Republicii Vietnamului de 
sud.

și a volumului fondurilor nece
sare, a efectivelor personalului 
de cercetare pentru labora
toarele de la Bruxelles, Ispra 
sau Luxemburg.

Cu cîtva timp tn urmă Co
misia Pieței comune, organul 
executiv al Comunității, pro
pusese un proiect de cheltu
ieli evaluat la 378 milioane de 
dolari repartizați pe durata a 
cinci ani. Cîteva țări, printre 
care șl Franța, au găsit insă 
planul de cheltuieli prea ri
dicat. Ministrul olandez Block, 
președintele în curs al Con
siliului ministerial, pentru a 
evita adîncirea crizei s-a pro
nunțat pentru aminarea dezba
terilor de fond privind propu
nerile Comisei, pînă după 
zita sa in capitalele 
șase". La capătul 
a înaintat un alt 
program totalizînd 
de dolari pe timp 
trei ani, adică cu 
oane de dolari mai puțin decît 
proiectul inițial al comisiei. 
Potrivit acestui proiect 400—500 
cercetători urmează să-șl piar
dă locul de muncă.

Dar, nici de 
iectul înaintat 
consimțămintul 
lor. (In timp ce 
dez își expunea 
fața clădirii, sute de cercetă
tori, angajați în laboratoarele 
Euratomului, manifestau împo
triva reducerii cheltuielilor

vl- 
„celor 

turneului, el 
proiect de 

153 milioane 
de numai 

86 de mili-

astă dată pro- 
n-a întrunit 

tuturor părți- 
ministrul olan- 

planul, prin

APROPIAT
• KARAME ȘI-A ÎNCEPUT CONSULTĂRILE • REZULTATELE 

ALEGERILOR DIN ISRAEL
• FOSTUL PREMIER LIBA

NEZ, Rashid Karame, însărcinat 
de președintele Charles Helou cu 
formarea unui nou cabinet, a a- 
vut joi întrevederi cu reprezen
tanții diferitelor grupuri parla
mentare. El a avut convorbiri cu 
liderii grupului de centru și 
grupul independent din Parla
mentul libanez. De asemenea, a- 
nunță agenția France Presse, Ra
shid Karame s-a întâlnit cu șeful 
falangei libaneze, Pierre Gemayel, 
cu care a conferit în legătură cu 
aoordul la care s-a ajuns la Ca
iro cu forțele de comando pales
tiniene, care acționează pe terito
riul Libanului.

• COMISIA ELECTORALA 
A ISRAELULUI a anunțat joi 
seara, la Tel Aviv, rezultatele o- 
fiaiale ale alegerilor generale pen
tru Knesset (parlamentul țării).

Din oele 120 de mandate ale 
Parlamentului, „Frontul Unit" 
(coaliție electorală formată din 
Partidul muncii — „Mapai“ 
și Partidul „Mapam") a obținut 
56, iar partidul Gahal — 26 de 
mandate.

Știrile potrivit cărora Biafra ar fi gata să renunțe la secesiune 
și, implicit, la autoproclamarea sa ca stat independent sînt nefon
date — anunță surse oficiale din Owcrri, actuala capitală a fostei 
regiuni estice nigeriene, citate de agenția A.P.

In legătură cu aceasta se menționează că recentele apeluri Ia 
tratative în vederea soluționării pașnice a îndelungatului con
flict nigerian, lansate recent de liderul Odumegwu Ojukwu, au 
fost interpretate în diverse cercuri africane drept o manifestare 
a dorinței biafreze de a se renunța la secesiune. Or, precizează 
sursele din Owerri, Biafra nu intenționează să redevină o 
provincie a Nigeriei, iar declarația locotenent-colonelului Ojukwu 
specifica acest lucru, pronunțîndu-se în favoarea unor tratative 
fără condiții prealabile.

• LA CANBERRA s-a desfă
șurat convenția partidului de 
guvernămînt liberal. In coaliție 
cu Partidul agrarian, acesta a 
reușit, la recentele alegeri ge
nerale, să se mențină la condu
cerea Australiei. Convenția a 
reales în funcția de lider al par
tidului, cu o mică majoritate 
potrivit agenției Associated 
Press, pe actualul premier, John 
Gorton. Au mai candidat pentru 
președinția partidului William 
MacMahon, ministru al finanțe
lor, și David Fairbairn, ministru 
al dezvoltării naționale.

e SENATUL AMERICAN 
aprobat cu 58 voturi pentru »•

9 împotrivă proiectul de 
privind acordarea unei 
de 20,7 miliarde dolar] 
zcntînd partea din 
Pentagonului pe anul în 
destinată achiziționării de 
echipamente și armament, 
această sumă sînt incluse, 
asemenea, fondurile pentru 
construirea sistemului de ra
chetă antirachetă „Safeguard", 
precum și alocațiile destinate 
continuării războiului din Viet
nam, 28 milioane de dolari vor 
fi alocați pentru construirea 
unul avion militar. Asupra a- 
cestul proiect de lege urmează 
să se pronunțe șl Camera Re
prezentanților.

lege 
sume 

repre- 
bugetul 

curs 
noi 
In 
de

• TEL AVIV. — Un purtător 
de cuvînt militar israelian a de
clarat că aviația israeliană a bom 
bardat vineri dimineața mai mul
te poziții ale grupurilor de gueri
lă palestiniene situate pe terito
riul Iordaniei. Totodată, se preci
zează că aviația israeliană a bom
bardat pozițiile grupurilor de co
mando palestiniene, după ce a- 
cestea atacaseră cu cîteva ore 
mai înainte o patrulă israeliană, 
rănind un soldat

• AMMAN. — Unități ale ar
matei israeliene au deschis vi
neri focul asupra unor poziții lor- 
daniene situate în partea de nord 
a rîulul Iordan, a declarat, pe de 
altă parte, un purtător do cuvînt 
militar iordanian. Acest atac a 
fost precedat de un raid al avia
ției israeliene, care a bombardat 
cu napalm aceeași regiune. Arti
leria iordaniană a ripostat, obli- 
gînd avioanele israeliene să pără
sească teritoriul Iordaniei.

Purtătorul de cuvînt a adăugat 
că forțele israeliene au deschig, 
de asemenea, focul asupra unor 
poziții iordaniene situate în par
tea de sud a fluviului Iordan.

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al R. F. a Ger
maniei, Walter ScheeL va sosi 
la 9 noiembrie la Paris, Ia in
vitația omologului său francez, 
Maurice Schumann. Cel doi mi
niștri de externe vor lua în 
d'isouțle o serie de probleme, ca
re urmează să fie luate în discu
ție cu prilejul conferinței la ni
vel înalt a reprezentanților țări
lor membre ale Pieței Comune, 
precum și unele aspecte ale re
lațiilor dintre cele două țări. In 
cursul aceleiași zile, Walter 
Scheel va pleca spre Bruxelles, 
unde urmează să la parte, la 10 
și 11 noiembrie, la reuniunea 
Consiliului Ministerial al C.E.E.

•1 „Celor șase" nu vor avea 
timp să se ocupe de soarta neu
tronilor rapizi sau a apel 
grele, alte probleme constitu
ind agenda, și așa dificilă, a 
viitoarei Inttlnlrl la nivel Înalt.

Decepționat, președintele Co
misiei executive a Pieței co
mune, Jean Ray, a fost nevoit 
să recunoască maladia incura
bilă a acestui organism. Eura- 
tomul, susținea el. In cursul 
existenței sale nu și-a atins 
niciodată scopurile pe care și 
le-a propus. La fiecare sesiune, 
s-au constatat deosebiri fun
damentale Intre discursurile 
festive ale miniștrilor șl deci
ziile lor privind viitorul Eura
tomului. După dezbateri, 
niștril s-au retras într-o 
dință închisă de două ore
sfîrșitul căreia au hotărît, Încă 
odată, să... nu se adopte nici o 
hotărîre. „Toate propunerile ră- 
min pe masă. Ele vor fi discu
tate, într-o nouă reuniune la 
Bruxelles, la începutul lui de
cembrie" — a comunicat un 
purtător de cuvînt.

ml-
șe- 
la

IOAN TIMOFTE

• IN CURSUL NOPȚII DE 
JOI spro vineri, forțele Gu
vernului revoluționar provi
zoriu al Republicii Vietna
mului de sud și-au intensifi
cat activitatea, dcclanșind 68 
de atacuri asupra unor insta
lații ale trupelor americano- 
saigoneze din diverse pro
vincii sud-vietnameze — in
formează corespondentul a- 
genției France Presse. In zo
rii zilei de vineri, grupuri 
de patrioți au reușit să pă
trundă în orașul Saigon unde 
au atacat două posturi de 
poliție. Ciocniri violente In
tre detașamente ale patrioți- 
lor și unități ale trupelor a- 
mericano-saigoneze au fost 
semnalate, totodată, Intr-o 
zonă situată la 4 kilometri 
nord-vest de Saigon.

NEAPOLE IN PRIMEJDIE ?
• Străzi care se prăbușesc • Cartiere ce 

pot aluneca spre mare • Semnale 
de alarmă

Pe Via Aniello 
din Neapole trei 
discutau aprins 
niște întîmplări amuzante. 
Brusc, porțiunea de asfalt 
pe care staționau a în
ceput să trosnească și s-a 
căscat o crăpătură lungă 
de 50 de metri și lată de 
circa doi metri.

Falcone 
citadini 
despre

Sub privirile îngrozite ale pie
tonilor aflați la o oarecare dis
tanță, cei trei au fost realmente 
înghițiți de proaspăta prăpastie 
cu o adîncime de peste 25 de 
metri.

Doi dintre ei, zidarul Pasquale 
Amato și negustorul Luigi Soren-

șe cavități sub planșeul care su- 
ține principalele piste de atef 
zare. „Cînd piloții și pasagsș-. *• 
răsuflă ușurați că au ajuns la țin
tă și parcurg ultimele sute de 
metri pe pistă, nu știu că în rea
litate avionul rulează pe o poj- - 4 
ghiță fragilă de asfalt care ame
nință să cedeze și să se surpe" — 
nota zilele trecute cotidianul IL 
GIORNO.

Splendidul oraș cu 1,3 mili
oane de locuitori stă pe „un ve
ritabil șvaițer" (L’EXPRESSO) t 
sub terenul pe care sînt construi
te casele și arterele de circulație 
se găsesc mii de cavități, tunele, 
infiltrări de apă. In fiecare an. 
la sfîrșitul verii și în toamnă cina

Pe Via Aniello Falcone după prăbușire.

• INTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului vest-german 
„Frankfurter Rundschau", mi
nistrul de externe al Marii 
Britanii, Michael Stewart, s-a 
pronunțat în favoarea organi
zării unei conferințe In pro
blema securității europene. 
Stewart a sugerat inițierea unor 
tratative prealabile, atit bila
terale, cit și între grupuri de 
țări, astfel ca această confe
rință să fie bine pregătită și 
să-și atingă scopul propus.

Pe do altă parte, ministrul 
de externe britanic a cerut ca 
la eventuala conferință să fie 
reprezentate și S.U.A. șl Ca
nada.

tini au fost scoși imediat și in
ternați cu leziuni grave. Cel de-al 
treilea, farmacistul Alfredo Cerra- 
to a fost găsit mort sub un imens 
bloc de piatră.

In zilele următoare au fost în
registrate 18 alte prăbușiri de 
teren în diferite puncte ale ora
șului. Pe Via Maria Cristina o 
porțiune de 200 metri s-a „des
picat" pur și simplu. In piața 
Pignasecca, în inima faimosului 
oraș, pietonii au fugit îngroziți 
cînd, în plină zi, întregi porțiuni 
ale caldarîmului s-au prăbușit.

La 7 octombrie, agentul de cir
culație Santangelo a evitat o nouă 
catastrofă. In timp ce dirija cir
culația pe Via Cilea a simțit cum 
terenul pe care se găsea plat
forma lui cedează. A întrerupt 
imediat circulația și a chemat teh
nicienii municipalității. Aceștia au 
făcut imediat sondaje și au gă
sit sub planșeul străzii, ca și sub 
terenul pe care sînt construite ca
sele pe stingă acestei artere, nu
meroase cavități.

Aeroportul Capodichino de pe 
care aterizează sau decolează zil
nic circa 300 de avioane urmea
ză să fie foarte curînd închis ca 
urmare a descoperirii unor uria-

încep ploile, subsolul „găurit" al 
Neapolelui se pune realmente în 
mișcare. Sistemul de canalizare 
datînd din vremea Bourbonilor nu 
poate dirija marile infiltrări de 
apă spre mare. Apa colcăie sub 
străzi și clădiri', lărgind și mai 
mult cavitățile, slăbind fi mai 
mult terenul. Grădinile, parcuri
le, zonele verzi care puteau ab
sorbi o parte a precipitațiilor au 
căzut jertfă speculațiilor în do- 
meniul construcțiilor. Urmarea: '
3 911 prăbușiri de terenuri, 13 
morți și zeci de răniți în ultimii 
cinci ani. „Intr-o zi — observă 
săptamînalul A.B.C. din Milano 
— Neapole va dispare. Acest lu
cru se va petrece, probabil, toam
na, cind încep ploile masive. A- 
tunci noile cartiere de la Vomero 
sau Posilippo vor începe să alu
nece spre mare".

„Să vezi Neapole fi apoi să 
mori"... Pentru a feri splendi
dul oraș de calamitatea prăbu
șirilor de teren se studiază ac
tualmente măsuri urgente. Se dă 
ca iminentă alocarea de fonduri 
din bugetul central de stat. Ni
meni nu ignoră însă dificultățile 
acestei întreprinderi.

E.R.
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