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DJUTORUL" — O
MĂRTURIE A 
SOLIDARITĂȚII 
MUNCITOREȘTI

I Cel mai important eveniment 
lai anului viitor — sărbătorirea a 
150 de ani de la înființarea P.C.R. 
I— este pretutindeni întimpinată 
leu mult interes. Preocupările în 
acest sens, ale filialei Arhivelor 
statului din Rm. Micea ne per
mit o primă evidențiere. In pa
trimoniul arhivei a intrat recent 
un steag aparținind „Societății 
Adfutorul" din Craiova datat 
1879 precum și o serie da acte 
și documente ale acestei socie
tăți. Simbolul societății este po
rumbelul cu ramura de măslin în 
cioc ce reprezenta speranța ta- 
tr-o lume mai bună. Pe fondul 
tricolorului se poate citi desoza : 
„Virtute, fraternitate și solidari
tate". Această societate, oare cu
prindea întreaga Oltenie, reunea 
în rîndurile sale pe tipografi, 
muncitori din fabrici și micii me
seriași.

▼. BAVESCU

LABORATORUL DE 
SEMIOTICĂ

La Universitatea din Bucu
rești de curind a luat ființă 
primul laborator de semiotică 
din țară. Semiotica — știința 
care se ocupă cu studiul sem
nelor — și-a inaugurat activita
tea cu simpozionul „Educație și 
limbaj", programat la Facultatea 
de limbă și literatură română — 
Universitatea București. înscris 
printre manifestările organizate 
în „Anul internațional al edu
cației", simpozionul reunește 
academicieni, conducători de 
instituții științifice, cadre di
dactice, cercetători. Cele aproa
pe 50 de comunicări vor fi pre
zentate în cadrul secțiilor „Lim
bajul și gindirea logică", „Rolul 
educativ al limbajului literar”, 
„Folclor", „Limbă —- gîndire — 
cunoaștere", „Semiotică și peda
gogie", „Rolul educativ al stu
dierii limbii române și a lim
bilor străine".

Printre comunicările din ca
drul simpozionului, Mircea Ma- 
lița, ministrul învățămlntului, 
prezintă : „Temele perene ale e- 
ducației în lumina teoriilor lim
bajului", Gr. C. Moisil „Rolul 
educativ al limbajului matema
tic", Zoe Dumitrescu-Bușuleuga 
„Elogiul retoricii", Edmond Ni- 
colau „Probleme cibernetice ale 
limbajului", Ovidiu Bădina 
„Limbaj și cunoaștere”, Pavel 
Apostol „Considerații asupra 
posibilității unei semiotici pe
dagogice", Al. Graur „Intre 
prețios și vulgar" Al. Rosetti 
„Orientări în cercetările etimo
logice" etc.

Laboratorul de semiotică va 
organiza în continuare, periodic, 
simpozioane, cursuri și va edita 
un buletin științific.

C. S.

„OMUL-ARBORE"
După ce a terminat, acum zece 

ani, artele plastice la București, 
Vigh Istvan, deși născut la Hal- 
meu, în Țara Maramureșului s-a 
stabilit la Suceava. In cei zece 
ani de activitate (în care a 
realizat un gigant mozaic de gre
sie, „Arcașii lui Ștefan" pe fața
da căminului cultural din Putna 
în colaborare ou Dipșa Constan
tin), artistul a deschis dteva ex
poziții la Suceava, Baia Mare- 
Botoșani, Vatra Domei, Fălticeni 
și... Paris, sejnn că, de oriunde, 
vitalitatea artistică, spirituală poa
te pătrunde peste tot. La Bucu
rești a inaugurat de curind o 
expoziție cu lucrări de grafică și 
sculptură.

— Mi se pare ciudat că ați 
schimbat locurile de baștină, co
drii și izvoarele din Maramureș 

ou pădurile de tisă ale Moldo
vei de Nord.

— Aceste locuri sînt aproape 
legendare și îmi plac foarte mult 
Nu întimplător Eminescu spunea 
că aici aude „codrul cum dn- 
tă“, — pădurile înalte de tisă 
din codrul secular de la Slătioa- 
ra sînt uriașe orgi eoliene, ce in
tonează bizare efecte sonore.

Din acest codru, care de cite 
ori îl privesc îmi sugerează o 
imensă colectivitate, unită prin 
legi și sentimente tainice- am 
preluat motivul de proiect al li
nei lucrări monumentale : „Oma
giul partidului" pe care o voi 
expune la jubileul celor 50 de 
ani de luptă și de existență a 
Partidului Comunist Român. Va 
fi un monument gigant amplasat 
pe o colină dezvelită de pădure, 
compus dintr-o imensitate de țevi 
de aluminiu înalte de 10 metr, 
oe sugerează, de asemenea, • o- 
riașă pădure, albă, și în același 
timp ideea unității mdestroctîbue. 
Dispuse pe direcția Maturilor »- 
lizee țevile vor mtona rmete ce
leste. Pentru a-i atabih TTirrw 
tului tonalitățile muzicale — Im
primate de aer m-am coanitat ca 
vestitul meșter de trișcă Mam 
Lăcâtuțu dm Ctațxr- mg Motdo- 

oodrii hri Piotea Vkeozfi fabric* * 
am regăsit aid pădurea ha Labâș. 
oamenii și locurile ha Sadcereann. 
tarmecul 1-egendeior ha jtetac 
Vodă și— aîbestrol de b Voro- 
neț-

8-a expoziții personale a poe- 
tului-pictor Adrian Beldeanu.

• La Casa de Cultură a 
sectorului 6 (din Calea Raho- 
vei) se continuă o bună tra
diție : expozițiile cercului 
plastic. De astă dată expune, 
pentru întiia oară, o foarte 
tînără cursantă a Școlii Popu
lare de Artă : Maria Magda
lena Anghelescu. In cuprin
sul expoziției — 30 de lu
crări — în majoritate portre
te, lucrate în ulei și cărbune.

Rubrică redactată de 
LILIANA MOLDOVAN

5tagiunea muzicală a intrat 
în plinul 
suita de 
avea loc 
tămină :

— Concertul formației 
„Musica Nova" de miercuri 

seara în Sala Mică a Palatu
lui. La cea de a 5-a aniver
sare a primului concert, 
„Musica Nova" a programat 
5 lucrări în primă audiție de
dicate ei de către 5 compozi
tori români : „Pentaedre" de 
Liviu Dandara. „Circulara" 
de Ștefan Zorzor, „Cantus 
firm js* de Nicolae Brînduș, 
„Polymorphic 5 x 7” de Co«- 
tin Miereanu și „Sita lui Era- 
toștene” de Anatol Vieru.

— Luni seara tot în Sala 
Mică a Palatului !și reia se
na manifestărilor Cvartetul 
„Muzica”. Concertul este de
dicat de astă dată. Bicente
narului lui Beethoven. în 
program : trei din cvartetele 
marelui compozitor op. 95, 
op. 18 nr. 2 și op, 59 nr. 3.

— Joi seara va fi inaugu
rată seria concertelor Radio- 
televiziunii din Studioul de 
pe strada Nuferilor. în pro
gramul Orchestrei de Studio 
dirijate de Ludovic Baci în- 
tîlnim uvertura „Prometeu" 
de Beethoven, Sonata pentru 
orgă și orchestră de Mozart, 
prima audiție a operei lui A- 
natol Vieru „Clepsidra”, iar 
cu prilejul comemorării unul 
sfert de veac de la Încetarea 
din viață a lui Bartok, — 
— „Cantata profană".

— în sfirșit, vineri și sîm- 
bătă putem audia cel de al 
doilea concert din cadrul sta
giunii al Filarmonicii bucu- 
reștene. în programul diri
jat de M. Cristescu : Suita 
a III-a de Enescu, Rapsodia 
spaniolă de Ravel, Concertul 
nr. 2 de Chopin (solistă Te
rese Dussant) și „Pasărea do 
foc" de Stravinski.

I. S.

de la București cocArmă taîr-a- 
devăr motveie dia mspeape ale 
artistului. Un căcfai krtreg de gra
fică este dedicat „Onrzbx-art»- 
re“ ce pare a fi treze brrmac 
din visarea legendară, arat pca 
surprindere de -mea raodemi 
Vigh Istvan reface astfel, pe ae- 
bănuite căi. cu an deaec adt de 
simplu, dar cu o atare aortă de 
sugestie — eteraeie t—e ^are »■ 

motto din Marta Sneer»: care 
deschid caiecul-progrem ai «po
ziției par că fi de P ueac :

„în evul tnedrt: pscCcrfi Tre
buiau să picteze ztuzu: rfmțl / 
Sfinți mergind p« jn» Sfașț^câ- 

Pictorii se uitau cu pad la oa
meni, / Dar n-a»eeu trase să-t 
picteze. / Și așteptau derrtii- 
duiți / Să ie răsară un oefit la 
frunte, / Un ochi speoal”. Poate 
că Vigh Istvan 8 are—

Initiative 1

„PRIETENII 
FILOZOFIEI"

CadKetix Marucxpat U.TC. 
Oradea a luat auțesfi -s «resti
tuirii unui cuc mtririat prie
tenii fiknofae" care are drept 
scop o antrenare ma: largi »^b~ 

filozofice dm y'-Mirw contempo
rană tmrvenală și rosnă urască 
a problemescr legate de concepția 
materiahst-dialectică cu implica
țiile sale in viața socială. în acti
vitatea practică. In aceeași mă
sură. se va acorda o atenție deo
sebită curentelor filosofice dm 
cultură, știință, antropologie ; în
deosebi. curente ca filozofia vie
ții, neopoziti vămui, exătențialis-^ 
mul și altele vor fi urmărite in 
geneza și istoricul lor.

Evident, această mițtativi se 
cere cit tac repede tradusă în 
fapt, avînd în vedere importanța 
e pentru lărgirea orizontului 
spiritual al tinerilor, pentru fun
damentarea concepției înaintate 
despre hune și societate.

V. VCTIȘEANU

Disc
i -

PIESE DE ALECSANDRI
Casa de discuri „Electrecord*  

a realizat recent o excelent! în- 
^registiare cuprmztnd piesele hri 

Vasile Alecsaindri. „Barba Lău
tarii" (în interpretarea lui Cos- 
tache Sava), „Cucoana Chirița 
în voiaj*  (interpretare cu Miluță 
Gheorghiu), și a comediei cu 
cintece „Matei Millo director sau 

Mania posturilor” — în regia ar
tistică a lui Mihail Zirra.

TR. P.

Cartea

„SISTEMUL PROBATOR 
ÎN PROCESUL CIVIL" 
de dr. Emil Mihuleac

De curind și-a făcut apariția 
în vitrinele librăriilor lucra
rea lui Emil Mihuleac ..Siste
mul probator in procesul civil". 
Sub acest titlu autorul oferă 
cititorilor o lucrare amplă cu 
repere și puncte de vedere , ori
ginale.

Prin amploarea, originalitatea 
argumentației și motivației. pr«\ 
cixia și minuțiozitatea tratării, 
recenta apariție ia Editura 
Academiei umple un gol resim
țit de mult in literatura juridică. 
Avind ca scop final realizarea 
rolului educativ al instanțelor

Le JLv~rtne treerenriBâ*  dm 
Caretal*.  orsdași dreiog msn- 
tiefe ea. «irra șcafiiar gene

le
Foto; PAVEL TÎNJALÂ

de judecată pentru cultivarea 
trăsături ior etice si cetățenești 
ale aaembnler societății socia- 
Hste, ea se adresează concomi
tent. fără o prioritate anume, și 
celor ce se ocupă cu problemele 
teoretice ale dreptului și juriș
tilor practicieni, cadrelor didac
tice, studenților. Aceștia dia ur
ată găsesc aici, sistematizată, 
materia prabeior de la istorie 
piaâ ia dreptul comparat, de la 
partea teoretică «swra probelor 
■o ptocrul, pană ta fiecare pro
bă ia parte.
HOSTX COVSTAVTISESCU

CONFERINȚA 
NAȚIONALA ÎN 
INDUSTRIA UȘOARA

între O—24 octamonc ax. va 
avea loc ia București cea do a 
5-a Conferință oatioaală tehoi- 
eo-stiințifică a institutelor de 
cercetare și proiectare dia in
dustria ușoară. Despre aceasta, 
tovarășul George Cojocaru. di
rector tehnic al Institutului de 
proiectare și cercetare pentru in
dustria ușoară, ne-a declarat :

„Lucrările se vor desfășura pe 
11 secții de specialitate și vor 
dezbate problemele existente 
privind atlt realizările de pin*  
acum cit și sarcinile de perspec
tivă ale dezvoltării industriei 
ușoare. 600 de specialiști vor 
audia și lua in discuție cele 
165 de referate și comunicări. 
Menționez că alături de cadre
le institutelor de cercetări și 
proiectări vor participa repre
zentanți ai facultăților cu pro
fil tehnic, ai întreprinderilor 
colaboratoare etc. Alături de 
participant! români, ne vor ono
ra cu prezența aproape 100 de 
personalități ăt peste hotare : 
Franța, R-P. Bulgaria, Italie, 
Anglia, Japonia, R-P. Polonă.

L V.

CURSURI GRATUITE
Creșterea albinelor este o ocu

pație cu străvechi tradiții pe me
leagurile noastre. In scopul de a 
iniția pe cît mai mulți în tai
nele apiculturii. Asociația crescă
torilor de albine organizează, în 
București și la toate filialele din 
țară. cursuri gratuite cu durată 
de doi ani ce se vor desfășura în 
două cicluri, pe perioada toamnă- 
primăvară, constind în lecții teo
retice, snsțmate de oameni de 
știință cu înaltă pregătire, și în 
lecții practice la stupine ; cursan- 
ții din București la stupina de
monstrativă special amenajată pe 
itasâ Casa Agronomului. Pentru 
acest cin. ce va începe la mij
locul hmfi noiembrie, s-au pri
mit pină acum, la filiala din Ca
pitală — strada Polonă nr. 107, 
peste 100 de înscrieri

DAN MUCENIC

satisfacție

PLASTICĂ

SCENĂ

nu ooate 
două ore. 
cinci ore

Teodora 
de echipă

• La Casa Scriitorilor sem
na.âm vernisajul celei de a

Portret de femeie din expozi
ția debutantei Maria Magda
lena Anghelescu, Casa de cul

tură a sectorului 6

pusă ta srer.ă Fii 
te personaje — teme, 
structură conventional^

dteva interesante 
•efori cești Foarte 
ta rotari de anver-

ta 
tare fiecare îș: vinde ideile. 
<as spectacol mmn.ri- 
tor. ta rare totul e con
fecție Perscna'ele se au- 
tocoafecponeaxi. decorul e 
de mucava, palmele stat 
fictiva pentru ei e o ooBven- 
ție generali : eu mi tac ei ta 
cred pe tina pentru ca și tu 
să mi crezi pe mine”.

— Cam veți areata această 
piesă la T.V.?

— Cred ci regizorul lși a- 
lege piesa, șt prin el. piesa 
se cere tatr-un anumit fel 

are niș-
• 

_____ La
Sartre destinul se eonfur.dâ 
eu c liberi alegere de sine, 
ta timp ce la antici, destinul 
este o fatalitate. Goetz. Hein
rich. personajele centrale, 
sersosaje-peredte. se in
ventează mereu, refuzi si 
trăiască o existență dinainte 
știută , își pun ta joc viata, 
eu o Indiferență elegantă, 
spectaoo-ul este jocul acesta. 
Era normal să păstrez o a- 
numită teatralitate. O mare 
dificultate a fost reducerea 
textului. Spectacolul de tea
tru la televiziune 
dura mai mult de 
Piesa dura inițial 
și un sfert

— Și principala 
dv., ca regizor ?
— Echipa. Lucrul eu actori 

ta Victor Rebengiuc. Gina 
Patrichi. Virgil Ogășanu, 
Toma Dimitriu. Mariana Mi- 
huț, George Dinică ; cu o e- 
chipă de operatori deosebiți, 
eu scenografa arh. J 
Dinulescu. Lucrul 
ta serviciul unei idei".

SEARĂ CULTURAL- 
DISTRACTIVA

Pesta 200 de tineri inovatori și 
fruntași în producție din între
prinderile brăilene au participat 
zilele trecute la o seară eultu- 
ral-distractivă organizată în cin
stea lor de Comitetul municipal 
U.T.C. Printre cei prezenți se 
aflau tineri muncitori de la uzi
nele „Progresul" și „Laminorul", 
de la C.C.H. și C.F-A, Șantie
rul naval și Fabrica de oonfecții. 
Cu acest prilej, organizația 
U.T.C din cadrul TA.P.L.
Brăila a argamant un ooncun 
pentru cea mai bună servire cu 
participarea tinerilor ospătari din 
trurt. în cadrul acest— mamfa- 
tări e-au acordat premii tmeri- 
ior inovatori g fruntași ta Pro

Nuțu.
• Jof 15 octombrie la „Tea

trul Scurt”, Andrei Blaier 
este regizorul unei intere
sante partituri originale t 
.. Aatastop*  — de Iosif Na- 

ghiu. Ocazie de a ne reîn- 
tilni eu un cuplu actoricesc 
de mare prestigiu : Mircea 
Albulescu și Virgil Ogașanu.

• ..Întilnire la Copou*  — 
emisiune de varietăți (Dumi
nici 11 octombrie orele 21.40 
pr. D cu artiști ai scenei 
moldovene: Miluță Gheor
ghiu. C-tin Sava. Virgil Rai
cu. Dorin Cernei. formația 
„Roșu și Negru” și o vedetă 
a ..Stelei fără nume" : acto
rul Cornel Constantiniu.

• Pentru iubitorii patina
jului (care nu au găsit bilete 
la spectacolul prezentat la 
patinoarul ..23 August-) re
comandăm imaginile filmata 
de la acest spectacol care re
unește ta București stele ala 
campionatelor mondiale : 
Irina Rodina. Aleksei Ulanov, 
Soma Mongenstem. Gunther 
ZoUar și tinerii patinatori ro
mân: Beatrice Huștru p Gb. 
Fazekaș (slăbită IT octom
brie. acele S pr. D

• Teatrul de Stat in Tur
da a debutat ta noul an eu 
un spectacol care trezește 
speranțe « glndur. optimiste 
țn privințe noii «tagitmi VLad 
Mugur semnează regia „Ca
sei Berasrdri Alba*  de dar
ea Loeca. un spectacol de ți
nuți care reunește pe scena 
Turdei 
creații 
bur.e - 
furi — Elena Jitcov și An
dreea Maria Raicu. tinere ac
trițe absolvente ta urmi cu 
4 ani. Remarcabili ta rolul 
titular Emilia Boita Luca. a- 
lături de artista emeriti Ma
ria Cupcea și o foarte buni 
Euma Cenariu ta ..La Pon- 
cia”. Notăm sa deosebiți, 
inspirația scenografului Mir
cea Matcaboji.

• Un prim turneu ta Bucu
rești — semnalat la acest În
ceput de stagiune : Teatrul 
„A. Davila" este prezent la 
sala Comedia a Teatrului Na
țional. in zilele de 12 și 13 
octombrie, orele 20. cu două 
spectacole : „Căruța cu pa
iațe" de Mircea Ștefănescu 
în regia directorului teatru
lui piteștean, C. Dinischiotu 
și „Miorița" de Anania (în 
aceeași regie). Aducînd la 
rampă aproape întregul co
lectiv actoricesc, primul spec
tacol ni-1 propune în rolul 
lui Millo pe cunoscutul inter
pret Ion Focșa. 

ducție. Programul serii a mai cu
prins concursuri de muzică popu
lară și ușoară, jocuri distractive, 
momente vesele și, bineînțeles, 
dans.

I. BELCIUGAN

j Atelier

Popescu-Ger: 
„SCULPTEZ BASMELE 
COPILĂRIEI"

în urmă cu cîteva hmi la mu
zeul Zambaccian a avut loc ver
nisajul unei expoziții de pictură. 
Lucrările tfnărului artist Po- 
pescu-Ger au fost bine primite 
de public și critică. L-am găsit 
pe pictor tn atelier, eu un apa
rat de pirogravură fumegînd în 
mînă.

„Lucrez ; încerc să nu pierd 
nici • clipă. Acum a început și

e Premiere la Nottara — ta 
deschidere de stagiune. O 
notă bună pentru acest tea
tru : lansarea a două texte 
originale in premieră pe țară. 
Deci astă seară. In sala Ma- 
ghero, dramaturgul Ion O- 
mes~j apărînd în dubli ipos
tază — autor și regizor — 
ne invită Ia „Rebelul", oca- 
zionînd o binevenită întilnire 
cu actorii tineri ai teatrului: 
Emil Hossu. Melania Cîrje, 
Ioana Manolescu. AL Repan, 
alături de Cristina Tacoi. C. 
Brezeanu și Dan Nicdae. Al 
doilea spectacol — o piesă 
polițistă semnată de un cu
noscut autor al genului : 
Stefan Berriu. Duminică 11 
octombrie, la sala Studio in 
premieră „Cercul morții” — 
regizor fiind Mircea Avram ; 
dintre Interpreți Ion Siminie, 
Lya Sahighian, Lucia Mura- 
șar..

• S-a deschis la Sala Dal
les expoziția de pictură sem
nată de Brăduț Covatiu, in 
a cărei cuprins putem vedea 
94 de lucrări recente ale eu- 
noarctului plastician: portre
te, peisa:e și cor.pozipi.

• Ib ziua de 14 ootombria, 
la Galeriile de Artă „Apollo” 
un mteresant vernisaj : Ef- 
timie Modileă ne prezintă 
reliefuri de inspirație „op”, 
Șerban Rusu expune sculp
turi cinetice r. Grigore Va
sile — lucrări de pictură. 

anul școlar, așa că jumătate din 
zi o petrec la Liceul nr. 39, 
unde predau desenul. în restul 
timpului pictez sau, dacă pensula 
îmi „adoarme" în mînă, pirogra- 
vez mese și scaune cu motive 
populare, luate de pe altițele 
iilor din ținutul meu natal, Ar
geș. De altfel, în întreaga mea 
creație răzbate felul de a simți al 
părinților, al strămoșilor mei. In
tr-un ciclu de picturi pe funduri 
de lemn existente în orice gos
podărie țărănească am încercat 
să redau, într-o nouă viziune, 
farmecul serilor de lamă ale 
copilăriei populate cu zmei și co- 
sînzene".

Impresionat de mulțimea lu
crărilor, am vrut să le aflu, cu 
aproximație, numărul. Erau în 
acest atelier peste o sută de a- 
cuarele, peste o sută de picturi 
pe lemn, aproape două mii lu
crări de grafică...

Am părăsit cu regret încăpe
rea cu atîtea frumuseți, urîndu-i 
artistului succes la viitoarea ex
poziție.

V. AfcNIO

PORTATIV

ei. Semnalăm din 
manifestări ce vor 
in viitoarea săp-

••• LA LICEUL INDUS
TRIAL ENERGETIC din 
Cluj, administratorul canti
nei, Emil Maricean, vindea 
un număr de cartele mai ma
re decît cel trecut în listele 
pe baza cărora scotea ali
mentele pentru pregătirea 
mesei. Efectul era dublu : din 
aceleași cantități mi nea u mai 
mulți oameni, ceea oe dimi
nua porțiile copiilor, iar admi
nistratorul a izbutit în scurt 
timp, din „cartelele supli
mentare", să-și însușească 
peste 31 000 lei. Cazul său a 
fost înaintat tribunalului.

• •• ȘI-A FĂCUT DATO
RIA. Medicul specialist sto
matolog Petre Gotterbam, 
din Galați, venise în delegație 
în Capitală pentru a ridica 
de la Centrofarm o serie de 
materiale dentare a căror va
loare se ridica la 1 000 lei. La 
întoarcere, cind își viza foaia 
de drum, cineva i-a subtili
zat valiza cu materialele res
pective. După cum scrie dr. 
P. Gotterbam într-o scrisoa
re adresată conducerii M.A.I„ 
el s-a adresat postului de mi
liție T.F. din gară. „în două 
ore a fost prins hoțul și mi-a 
fost restituită valiza intactă, 
întrebat de mine cum ii chea
mă, căpitanul care s-a ocupat 
de acest caz mi-a spus : „Ce 
contează ? Sînt ofițer de 
miliție și mi-am făcut dato
ria". Exprimîndu-și regretul 
că acest ofițer a rămas pentru 
dinsul anonim, medicul gălă- 
țean mulțumește pentru conș
tiinciozitatea și operativita
tea cu care a fost ajutat. 
Sîntem în măsură să-i co
municăm că el s-a intitait a- 

tund cu căpitanul Alexandru 
Turcu, care a fost ajutat mult 
în cazul menționat de pluto
nierul major Ionel Groapă.

PLINI DE ÎNCRE
DERE, Nicolae Neculai (25 de 
ani) din comuna Vidra-Ilfov 
a fost eliberat în iunie, anul 
acesta, din penitenciar. Era 
o eliberare condiționată, e- 
fectuată la jumătatea pedep
sei. N.N. fusese condamnat la 
8 ani închisoare pentru dela
pidare. O recomandare mal 
bună nici că se putea proba
bil pentru conducerea coope
rativei din comuna Ciorogir- 
la, care l-a angajat ca gestio
nar la bufetul 4. Zilele tre
cute N. Neculai a fost din 
nou arestat fiind prins că 
vindea băuturile eu șupra- 
preț.

• •• CINE SE ASEAMA- 
NA.„ Alexandru Ol ah, din 
comuna Viile, Satu Mare, 
băuse bine și mergind pe 
două cărări se deplasa spre 
casă, pe șosea. Auzind un ca
mion s-a întors să-i facă 
semn ca să-l ia și pe el o 
bucată de drum. Prilej ou ca
re a luat-o brusc spre mijlo
cul șoselei. Spre ghinionul 
lui camionul avea frinele de
fecte iar șoferul, Adalbert 
Toth (28 de ani), era și el in 
stare de ebrietate. Această 
coincidență a dus la acciden
tarea gravă a lui A. Olah.

)

• •• AVEA NEVOIE DE 
MAȘINA. Nlstor Dinu, din 
comuna Independența — Ga
lați, e de profesie șofer dar 
nu are nici o ocupație. Cu
noștințele sale de specialitate 
îi mai folosesc insă citeodată: 
cum tatăl lui avea nevoie să 
transporte de pe oimp bețe 
de floarea-soarelui, N.D. B-a 
dus la o fermă zootehnică, a 
furat din curtea ei un camion 
și și-a servit părintele. Ceea 
ce i-a rezolvat problema ocu
pației și a domiciliului pen
tru cîtva timp de acum îna
inte.

SUNETUL MUZICH: ruleazâ la 
Patria (orele 9; 12,45; 16,20; 20.15).

HIBERNATUS ; rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19,15; 21,15); Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21) ; Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16 ; 18,30;
20.45) ; Modern (orele 9; 11; 12,45; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30); Arenele 
Romane (orele 19,15); Grădina 
Doina (18,15); Grădina Festival 
(orele 19,30).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la Capitol (orele 8 45; 10.45;
13,15; 16; 18,30; 21); Stadionul Di
namo (orele 19,30); Grădina Ca
pitol (orele 19,15).

100 DE CARABINE ; rulează la 
București (orele 8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,45; 19; 21) ; Favorit (orele 
9; 11,15; 1^30; 16; 18,15; 20.30).

AURUL : rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) ; Grivița (orele 18,15; 20,30).

CANARUL Șl VISCOLUL : ru
lează la Grivița (orele 16) ; Cen
tral (orele 18,15; 20,45).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
rulează la Central (orele 8,30; 
10,45; 13,15; 15,45).

HEI, TU .’ : rulează la Lumina 
(orele 9,30 —16 în continuare ; 18.30;
20.45) .

CĂLUGĂRIȚĂ (ambele serii) : 
rulează la Doina (orele 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30).

HATARI: rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20 în continuare).

PĂSĂRILE : rulează la Fero
viar (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21); Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30. 15 45; 18; 20,30); Tomis (orele 
9. 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15) ;
Grădina Aurora (orele 19) ; Gră
dina Tomis (orele 19).

PATRICLX SI MUZICA : rulea
ză la Excelșior (orele 9; 11.3t;
15,30 ; 18. 20,15); Gloria (orele 9; 
11,45; 14,30; 17.15; 20) ; Flamura
(orele 11; 16. 18.15; 20,30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA: 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

URMĂRIREA: rulează la Bu- 
zești (orele 15.30; 18); Grădina Bu- 
zești (orele 20,30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA: rulea
ză la Dacia (orele 8.45—20,30 în 
continuare); Progresul Parc (o- 
rele 19,45); Progresul (orele 
15,30; 18).

DEGETUL DE FIER: rulează la 
Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30) ;
Volga (orele 16; 18,15; 20,30); Arta 
(orele 15,30; 18) ; Grădina Arta (o- 
rele 20); Grădina Bucegi (orele 
20,30).

CATIFEAUA NEAGRA: rulează 
la Unirea (orele 15,30).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RIAN: rulează la Unirea (o- 
rele 18; 20,15) ; Grădina Unirea 
(orele 20,15).

MY FAIR LADY : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18) : Grădina Lira 
(orele 20).

GAUDEAMUS IGITUR: rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30).

...SA UCIZI O PASARE CIN^-
TOARE : rulează la Drumul tă
rii (orele 17,45; 20).

TIFFANY MEMORANDUM: ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Glulești (orele 15,30 ; 
18; 20,30); Viitorul (orele 16;
19.15) .

INTILNTREA: rulează la Miori
ța (orele 9,30; 12; 15; 17,30; 20) ; 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

ALFA ROMEO ȘI JULIETA: 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18; 
W.15); Grădina Moșilor (orele 19).

RIO BRAVO : ruWză la Popu
lar (orele 11: 20.15).

CLIPA DE LIBERTATE: rulea
ză la Pcoular (orele 15,30).

ULTIMUL DRUM : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

PETRECEREA : rulează la Cos- 
O'.OS (orele 15,30; 18; 20,15).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE: rulează la Cotroceni 
(orele 15,30: 17,45: 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ J 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Flacăra (orele 16; 
18; 20) Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15).

CAVALERUL FĂRĂ LEGE : ru
lează la Cinemateca — Union (o- 
rele 9: 11: 13; 15: 17: 19; 21).

STRĂINII : rulează la Rahova 
(orele 18), Grădina Rahova (ore
le 20).

FLACĂRA OLIMPICA : rulează 
la Rahova (orele 15,30).

ÎN UMBRA COLȚULUI : rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15), 
Grădina Vitan (orele 20,15).

SlMBĂTĂ. ib octombrie iot»

Opera Română : RĂPIREA DIN 
SERAI — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional ,I.L. Caragiale" (Sala Co
media) * BECKET — ora 20 ; (Sa
la Studio) : CUI I-E FRICĂ DE 
VIRGINIA WOOLF ? — ora 20 ; 

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : TANDREȚE 
ȘI ABJECȚIE — ora 20 : Sala Stu
dio) : HARFA DE IARBA — ora 
20 ; Teatrul de Comedie ; DISPA
RIȚIA LUI GALY GAY — ora 20; 
Teatrul Mic : PRIMARUL LUNII 
ȘI IUBITA SA — ora 16 ; DON 
JUAN MOARE CA TOȚI CEILAL
ȚI — ora 20 ; Teatrul Giulești : 
TANGO LA NISA — ora 19,30 ; 
Teatrul „C.I.Nottara" (B-dul Ma- 
gheru) • REBELUL (FRATELE 
MEU CU SOLZI DE AUR) — pre
mieră — ora 19,30 ; Teatrul Evre
iesc de Stat : MAZEL—TOV — ora 
19 30; Teatrul Țăndărică (Cal. Vic
toriei) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA 
— ora 17; (Str. Academiei): AM
NARUL — ora 17 ; Teatrul ,,C. 
Tănase" : LA GRĂDINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19,30.
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Opera Română : COPPELIA — 
ora 11 ; RECITAL DE CANTO ȘI 
BALET — ora 19 30 ; Teatrul de 
Operetă : SUZANA — ora 10,30 ; 
SECRETUL LUI MARCO POLO — 
ora 19,30 ; Teatrul Național _,I.L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : FA
NNY — ora 10,30 ; ALIZUNA — 
ora 15,30 ; COANA CHIRIȚA — 
ora 20 ; (Sala Studio) : PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 10,30 ; AL PA
TRULEA ANOTIMP — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LEONCE ȘI 
LENA — ora 10 30 ; D-ALE CAR
NAVALULUI L- ora 20 ; (Sala Stu
dio) : PURICELE IN URECWE — 
ora 10,30 ; VIRAJ PERICULOS — 
ora 20; Teatrul de Comedie : 
NICNIC — ora 10,30 ; CHER AN
TOINE — ora 20 ; Teatrul Mic : 

—
__________

EMIGRANTUL DIN BRISBANE 
— ora 10.30 : PRIMARUL LUNII 
ȘI IUBITA SA — ora 16 ; DON 
JUAN MOARE CA TOȚI CE
ILALȚI — ora 20 : Teatrul Giuleș
ti : TANGO LA NISA — ora 19,30; 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 10; Teatrul „C. I. No
ttara" (B-dul Magheru) : REBE
LUL (FRATELE MEU CU SOLZI 
DE AUR) — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : CERCUL MORȚII — premi. 
eră — ora 20 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : ACTUL DE CĂSĂTORIE — 
ora 11 ; LUMPACIUS VAGABUN- 
DUS — ora 19,30 : Teatrul Țăndă
rică (CaLVictoriel) ; ȘORICELUL 
ȘI PĂPUȘA — ora 11 ; (Str. Aca
demiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 11 ; Teatrul ,.C. Tănase" : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30.
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PROGRAMUL I

• 17.00 Deschiderea emisiunii • 
18,15 Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți ! • 19,15 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 
Tele-enclclopedia • 21,00 „Of, ini
mioară !“ • 31,20 Film serial : 
„Incoruptibilii" • 22,10 Telejur. 
naiul de noapte • 22,25 Festivalul 
de muzică ușoară de la Veneția 
(selecțiunl) • 23,25 Sport : Finalele 
turneului internațional de box de 
Berlin (aspecte înregistrate).

PROGRAMUL H

• 20,00 ,,Dor pe strune**  Pro
gram de muzică populară • 20,25 
Revistele săptămînii de Nicolae 
Popescu • 20,35 ,,De ziua mamei" 
— o comedie a studiourilor polo
neze > 21,15 Buletin de știri • 
21.20 Seara melomanului. Cvarte
tul ,,Juilliard‘* • 21,55 Poesis. Ște
fan Augustin Doinaș • 22.10 Film 
serial „La fiecare km.“ (XIII).

DUMINICA. 11 OCTOMBRIE 1970
I

PROGRAMUL I I
• 9,00 Deschiderea emisiunii. 

Matineu duminical pentru copii și 
școlari. Noile aventuri ale echipa
jului Val-Vîrtej • 10,00 Viața sa
tului • 11,15 In reluare, la cere
rea telespectatorilor. Oaspeți ai 
cîntecului românesc • 12,00 De 
strajă patriei • 12,30 Matineu sim
fonic • 13,15 Emisiune în limba 
maghiară e 14.45 închiderea emi
siunii de dimineață • 15,25 Des
chiderea emisiunii de după amia
ză. Fotbal : România — Finlanda 
în cadrul campionatului european. 
Transmisiune de la stadionul ,,23 
August*.  Comentator Cristian Țo- 
pescu • 17,20 Box. Finalele tur
neului Internațional de la Berlin 
• 18,00 Emisiune-concurs • 19,15 
Desene animate 19,30 Telejurnalul 
de seară • 20.00 Film artistic. Să 
scoți castanele din foc • 21,40 în- 
tîlnire la Copou. Varietăți muzi- 
cal-coregrafice • 23,10 Telejurna
lul de noapte. Sport.

I

i

PROGRAMUL H

• 20,00 Seară de teatru. Diavo
lul șl bunul dumnezeu de J. P. 
Sartre • 21,55 Buletin de știri • 
22.00 Arte frumoase • 22,10 Re
luarea eerlalulul de sîmbătă «eara.

I
I

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

I „IA VÎNÂrOARE"

I
I
I
I

ORIZONTAL
1) Spaima vînătulul (pl.) — Re

zervație naturală. 2) Vinat mare 
(pl.) — vinat. 3) Nume de fată — 
Cîntărește 125 ocale — Rău ca o 
fiară. 4) Posed armă __ Relee ! —
O parte din linotlpe. 5) Trag cu 
pușca — Lega — Pentru reglat. 6) 
Privitor la cîinl — Cu siguranță. 7) 
„Conturează” un nod — Leagă cli
nele de om — O fată oarecare. 8) 
„Rasă" banală de clini — Loc indi
cat — Vitamină. 9) Vînat căutat 
(pl.) — Vînat periculos (pl.). 10) 
Vînător — A aranja o vînătoare.
11) Vînat zburător (pl.) — Udrea 
Gheorghe — Prtnzul vînătorilor.
12) Atlm vlnatul — Sttrv — Cîine 
anonim. 13) In fine, vînători — 
c« un cline de vînătoare.

I VERTICAL

I
I

1) Cline fără stăpln — Agil la 
vînătoare. 2) Țintă Ideală a vtna- 
tulul — Vtnătoril pentru vînătat.
3) Nicolae __ Tac pe margini —
Cap de lișlță — Bluze românești.
4) Vin pelfn __ Cazați fără că
pătâi — Ia aflrgit, banc. 5) Bata

toba — Autorul povestirii ..Balau
rul. bourul și vulturul". 6) Zonă 
folclorică — Cu calcule gata fă
cute (pl). 7) Ca fiara — Cavînatul 
sălbatic — Editura didactică. 8) 
Rele ! — început de idilă.— Me
leagurile de vînătoare ale lui Sa- 
doveanu. 9) Ion Marin — Aplaud. 
10) Veghează rezervația de vînă
toare — începe Iureșul — In Zo
diac. 11) „Ascunde" vînătorul de 
vînat — Realmente vînat (pl.). 12) 
Urnit de la centru — Ii zboară vl
natul — „Colecție” de vinat. 13) 
Vinat pentru trofee — Vînat cît 
mal sus — Răstorn traista cu po
vești.

I. ALEXANDRU
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PRO ȘI CONTRA
„Luceafărul" numărul
" i 3 octombrie 1970 

un articol sub semnătura

Revista
40 (440) din 
publică un ai 
lui Iulian Mereuță, în care auto
rul inventariază sentimental (la 
„provocarea" toamnei) produc
țiile artistice ale anului. In fața 
„demonstrațiilor de agrofobie, a 
obsesiilor intimiste, desuete, ex
periențelor facile, leneșe, a exta
zului suficient în fața soluțiilor 
depășite", care ar caracteriza în 
ansamblu aceste producții, au
torul descoperă, săpînd cu non
șalanță prăpăstii de netrecut, cî
teva „piscuri". Unul dintre aces
tea e „prezența poate fragmen
tară și încă parțial cunoscută a 
grupului Sigma din Timișoara, în 
a cărei simbioză scientist-artisti- 
că se întrevăd poate cele mai a- 
decvate soluții momentane de 
spațialitate și urbanism româ
nesc"... (s.n.). Celelalte ar fi 
„cele două intervenții teoretice 
datorate pentru prima oară unor 
artiști (s.n.), Paul Neagu și Șer- 
ban Epure", și înregistrate ca 
„...surprize capitale ce distrag 
mitul inacceptabil al artistului in
conștient, deplorabil creator de 
opere" (s.n.). Autorul își rezervă 
posibilitatea de a reveni asupra 
lor în scopul „de a le sublinia 
interesul pentru arta românească 
contemporană și intr-un fel pen
tru soluțiile ieșirii ei din provin
cialism și stagnare"... (s.n.).

Chiar dacă aprecierile criticii 
nu sînt (și nici nu-i obligatoriu 
să fie) intr-un consens general, 
chiar dacă ele conțin accente 
subiective într-o măsură mai ma
re decît cea unanim acceptată, 
credem că ele nu pot depăși to
tuși limita realității la care se 
referă, limita tonului fa oare se 
poate purta o discuție pentru 
public (sau în fața publicului) 
asupra unei modalități artistice

sau alta. Este cel puțin hilar a 
opune unul sau doi creatori, in
diferent de valoarea lor, unei în
tregi mișcări artistice contempo
rane, de a susține că ei, „mult 
așteptații", au scos sau sînt pe 
cale de a scoate arta românească 
din marasmul provincial în care 
se zbate și se sufocă. Cînd Vol
taire afirma că piramidele nu sînt 
decît o grămadă de pietre făcea 
o metaforă, un subtil paradox 
menit să sublinieze cu ajutorul

tragerii ei concrete după ce a fost 
creată), generatoare a unui prin
cipiu activ și inovator în compa
rație cu statismul „durabilelor*  
materiale convenționale (marmu
ră, lemn, bronz etc.). Artistul — 
teoretician face în revista „Arta*  
(nr. 5/1970) o serie de conside
rații și promisiuni : după ce pro
mite că va elabora o artă echi
valentă cu „obiectul cu explozia 
subtil întârziată", Paul Neagu 
susține că o sahariană „trombă 
de nisip în splendida ei mișcare" 
poate produce „același efect es
tetic pe care-1 are coloana ne- 
sfîrșită a lui Brâncuși, sau poate 
chiar mai puternic". Evident, în
tre Paul Neagu și Brâncuși

revistă de specialitate, care tn A 
locul cuvenitelor aprecieri de va- 
loare se rezumă la o frază ca a- 
ceasta : „Principiul „palp’artei", 
ca și al oricărei arte se poate ar
gumenta în măsura în care crea
torul izbutește să convingă de Q 
necesitatea estetică și spirituală a 
operei*.

Cînd „palp ’arta*  este consi- 
derată soluția de mult așteptată 
a ieșirii noastre din anonimat și — 
provincialism, cînd „creind*  în ® 
nisip, cineva îl poate bate ușurel 
pe umăr pe Brâncuși, „principiul 
oricărei arte*  invocat iu conclu- ® 
ziile redacționale nu face decît o 
grațioasă invitație evazionismu- a 
lui. Pentrucă prudența, în aceste "

TINERETUL ȘI MUZICA

Obstacole in calea 
OPEREI?

PORTRET

AL ARTISTULUI 
TiNAR

Măcelarii
Există într-unul din mu

zeele lumii o sculptură. Ea 
înfățișează un băiat cu o co
roniță de flori pe cap fi cu 
un pui de rîndunică în pum
nul făcut căuș. La încheie
tura celeilalte mimi, pe pie
lea sensibilă și primitoare s-a 
mai oprit din zbor o rtndu- 
nică. Sculptura poartă titlul 
„Băiatul de care nu se tem 
păsările". Prin ce ciudată a- 
nalogie mi-am reamintit-o 
oare, încercînd acum să schi
țez portretul actorului ? Toate 
datorită aerului lui serun T 
Poate datorită bUndeța poci
rii lui ?

Pe Florin Măcelaru l-om 
văzut în „Cintecul lebedei", 
alături de Botta. Și dacă 
Botta, deplin, organic, cum 
poate singurul o știe, tr*a  în 
piesa lui Cehov drame artis
tului, Florin trăia alături, 
drama unei lumi : sfios, bi
cisnic, cu o cămașă lungă, 
încinsă cu sfoară la briu, cu 
părul de mujic tuns rotund >n 
jurul capului și ochelari pă
cătoși de sîrmă pe nas, su- 
fleurul acesta cu aer de pi
sar mănăstiresc, aducea a ev 
mediu, a obiect de cult, a 
lipsuri materiale și a fana
tism.

,L-am revăzut apoi In ,(Bri- 
tannicus" și mi-am dat seama 
cum, spirit asociativ, regizo
rul a văzut în consulul ro
man din piesa lui Racine, un 
Mișkin. T recerea lui prin 
scenă era fîlfîitul unei aripi 
de lebădă. Aici lumea se ura, 
se sfîșia, se lupta pentru pu
tere. Suflet izolat, străin de 
murdăria lumii, Britannicus 
— Mîșkin iubea.

In „Woțțzeck" joacă un 
rol lipsit de replică. Este mut 
într-o lume trădată de cu
vinte, „nebun" într-o lume 
nesănătoasă, copil într-o lume 
îmbătrînită. Pe scenă se a- 
dună picătură cu,picătură ve
nin pentru o crimă. „Nebu
nul" asistă mut, neputincios, 
la tragedie. Coboară în sală, 
ne privește în ochi. Își dă 
seama că nu vom acționa în 
nici un fel... un om se sinu
cide... noi privim totul, spec
tatori indiferenți. Și el, „ne
bunul" are o criză de lucidi
tate. Nu cred că va uita ci
neva vreodată, dintre cei a- 
flați în sală, mersul lui bez
metic, precipitat, contorsionă
rile lui de fiară înnebunită, 
închisă în cușcă.

Nu mai are sens să scriu 
că l-am văzut pe Florin Mă- 
celaru la fel de autentic în 
comedie.. Cine nu știe să rîdă, 
nu știe probabil nici să 
plîngă. Și cel care nu poate 
să rîdă și nu poate să plîn
gă nu știe, desigur, nici să 
vorbească cu o pasăre. Căci 
eu cred — iertată să-mi fie 
metafora, dar subiectul obli
gă — că atunci cînd Flo
rin strînge pumnul căuș, de 
el se apropie o rîndunică. El 
este pentru noi, prin blînde- 
țea privirii lui, „băiatul de 
care nu se tem păsările".

MONICA SAVULESCU

CRUCIADA PENTRU
RECALIFICAREA

OCHIULUI
ironiei tocmai importanța „gri
mării de pietre*  dincolo de exis
tența ei materială. Lipsite inși de 
acest spirit — spiritul lui Vol
taire I — afirmațiile de acest gen 
devin enormități. Frescele de la 
Voroneț vor putea fi considerate 
astfel numai niște ziduri spoite 
cu povești biblice. Luchian un 
pictor sentimental de flori, „un 
florist*,  sau Gheorghe Anghel un 
academist plat Este. tatr-un fol, 
metoda matematică a reducerii la 
absurd aplicată culturii.

Aceste considerații din revista 
„Luceafărul*  ne obligă să luăm 
în considerație, fie și succint, 
„obiectul*  lor. In general toate 
eforturile tinerei generații de ar
tiști sînt privite cu bunăvoință și 
interes, dorința lor firească de a 
îmbogăți arta românească este 
desigur nobilă- Dar față de liber
tățile unora dintre aceste căutări 
avem în egală măsură libertatea, 
și chiar datoria, de a Ie ana tiza 
lucid din perspectiva unei culturi 
constructive. Paul Neaga. de pil
dă, considerat „creatorul -P*  
art “-ului (de la palpat:, cadtrvă 
o formulă care suprabn'maă pe 
de o parte factor.: iwr*»na  ai 
recepției artistice fa ecaearecță 
eu an ochi „rzprseducSt*  m- 
triad celelalte srmțun. ea gus-ru. 
mirosul și mai ales tnrtfraTs. Pe 
de altă parte, rupral.rrteeză peri
sabilitatea creația ta sensul ®s-

„tromba de nisip*  • la locul et 
Revista „Arta*,  în numărul citat, 
organizează o dezbatere ce pare 

. justificată de necesitatea
„confruntări 
programatice și realizarea artis
tică", cum se afirmă to concluzii- 
Dezbaterea eșuează însă din 
capul locului pentru că despre 
valoarea „palp art'-olai nu se 
discută (probabil este din cale 
afară de dificiL dacă nu imposi
bil), iar despre confruntarea pro
misă, nici vorbă. Cu excepția in
tervenția criticului Petru Comar- 
nescu. celelalte nu au făcut decR 
fie să repete sub alte forme „pro
gramul*  plasticianului, fie să e- 
nunțe valabile formulări fa rmeî 
privind fenomenul enestezieL dar 
fără o referire directă, plauzibi
lă la obiectul dbcutieL fie. fa uL 
timă instanță, să ridice fa aii'-, 
îceastă ^r-jciidă pentru recali
ficarea ochiului* pe care artistul, 
priutr-sm rpiendid și s^gular gest 
douchiioteae, a dedan*at-o  îm
potriva p așa destul de „încerca
tă r—r.'iiii* in materie de artă.

Ne-am tatrehat de ce an o 
^eructzdă pentru rece ocarea sti> 
macu-UL*.  deoarece u_tiznele sale 
prnecte prrtme „ozeul-prărtură*  
(,-CaEe mai*.  laahzabcl fa sensul 
proțșria <fc> boem t: sau dfa oti
ce aÂcesra ri'—r stiti T șt impbuL 
o —reorossderare*  estetică a a-

i t'-i- atitudinea tevjtă „Arta*.

unei
dintre afirmațiile

C B. COXSTAVnXESCV

De ce din literatură sau cine
matograf este preferat genul 
polițist, de ce din muzică doar 
cea „ușoară"? De ce stadionul 
este preferat sălii de teatru ?

Am ales, din întrebările enun
țate, doar pe cea referitoare la 
muzică și care, de altfel, con
stituie ideea interviului de față 
cu maestrul OCTAV ENIGA- 
RESCU, directorul Operei Ro
mâne.

— Cum apreciați reacția tine
retului fafă de muzica de ope
ră ? Putem vorbi, in acest caz, 
de un curent de opinie general 
sau numai de simple excepții 
refractare in fața așa-numitului 
gen muzical ^greu accesibil" ?

— Părerea mea eete că asis
tăm. poate prea pasivi, la deru
larea unei stări de fapt, destul 
de grave. Am ajuns în acest 
stadiu datorită, cred, unei con
cepții greșite . la o anumită 
vîretâ numai cei foarte apți s.nt 
receptivi genurilor muzicale ..di
ficile*.  Sâ nu uităm însă că Pa
ganini, la numai cinci ani era 
bătut cu linia peste degete de 
către tatăl său. corectiv educa
țional care, bineînțeles, nu se 
împacă cu principiile moralei 
noastre dar care, la vremea lui, 
a dat roade. Cred că a sosit însă 
momentul sâ se tragă un semnal 
de alarmă pentru câ ne aflăm 
într-o epocă de a cărei impor
tanță sîntem deplin conștienti. 
și în care trebuie să găatm coc 
mai potrivite mijloace pentru a 
convinge tinerii saupra valorii 
actului cultural. Trebuie găsită 
Insă o modalitate cfț mai fi
rească pentru câ acest proces, 
după rum știți, nu se dezvoltă 
de la sine. A face educația gus
tului estetic prin intermediul 
ședinței mi se pare puțin depă- 
tit

Acum dțiva ani 
ca invitat la Galati, după spec
tacol, un redactor 
local ml-a soiicitit un interviu. 
Cum prima Întrebare se refe- 
-es tot la tineret si cum fa ace
eași clădire a Casei de Cultură 
avea loc o consfătuire a ingine
rilor din regiune, i-am propus 
interlocutorului meu ca. ta 
pauză, să discutăm cu cfțiva 
dintre ei. Potrivit înțelegerii, 
peste cîtva timp s-au prezentat

■tinaaert diferite secții de I»- 
sfitutnltn Poiitefi-.ic din Bucu
rești. fc-am mtrecat pe primul 
dintre ei Ja cite spectacole de 
operă te-a. dus ta timpul fa
cultății h*  Mi-a zrăspuns : „la 
■ici ■■■!*.  Pe al doilea: .-Ai 
fost vreodată la Ooerâ ?*.  „Nu*.  
Ultimul, la fd. Deci, permite- 

ti-m.: să conchid, fa cinci ani de 
facultate aid unul au intrase

afiindu-mâ

al ziarului
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Vjctorrța Tec-â: reșca. 
Sanatoriul bancar Cura 
Ocnițes, rad. Dîmbovița:

„De ia» aceea» că 
pat comunic» eSt dct„ dt 
și Uneriloe fi vtaimalor 
care w mterese uzi de •- 
tudȘta mă*.  un «ou p mare 
ecmumm» care » acut loc 
b> curia mo» dtcurind,

tom cu oerăbdare ft amo- 
P«

Dar tată despre co ene 
•orbe.

Anul trecut, pe Mng*  
doratța de a cunoațt» țcra 
prm mtermedtul cedărilor 
fi ei scrisorilor, zpwsesra 
că terminat fcoaia ge
nerală. pe care om «că- 
țat-o acasd, ca urmare a 
mrimutățu pa care o am. 
Șl urma ca anul acesta si 
dau admiterea la altă 
fcoaU.

In căutarea fcobt fi la 
< knsenerea peatru ezame» 

am fost foarte mult ajuta
tă de secatorul Marin Ian- 
cu Nicolae care de altfel 
m-a fi găzdui: trei sărtă- 
mim de redactoarea dea. 
Vera Radu, in colaborare 
cu alți tovarăși, fi de toc. 
Radovici Ion din Bucu
rești.

Așa că în luna septem
brie a acestui an am sus
ținut examenul de admite
re la o școală specială (li
ceu economic). An» luai 
examenul cu media 8,50, 
clasîndu-mă pe locul II. 
Nu că puteți imagina ce 
bucurie mare m-a cuprins 
atunci cind im aflat re
zultatul. Știam doar că de 
acest examen depinde cii- 
torul meu.

Actualmente mă aflu la 
Gura Ocniței unde un an 
de zile, cit stau aici, voi 
face și tratament și școală. 
După aceea, ceilalți trei 
ani îi voi face la Liceul 
din Sebeș-Alba.

Iată, deci, că am pășit 
pe un drum nou în viață, 
destul de lung și poate și 
greu. Știu că pentru a a- 
junge la capătul lui cu 
bine, trebuie să mă înar
mez cu multe cunoștințe 
și voință.

Am fost foarte emoțio
nată și totodată fericită 
cînd am fost scoasă pen
tru prima oară la tablă. 
M-am acomodat repede cu 
colegele, profesorii și regi
mul școlar. Mă simt foarte 
bine aici.

Pentru toate acestea 
vreau să le aduc celor ce 
mi-au acordat sprijinul și 
ajutorul lor cele mai sin
cere și calde mulțumiri.

Și fiindcă tot sînt la ca
pitolul școală, adresez ace
leași mulțumiri și colecti
vului de cadre didactice 
din comuna Ion Roată, ju
dețul Ilfov, care prin 
ploaie sau vînt, arșiță sau 
viscol au venit cu regula
ritate la domiciliul meu 
pentru a-mi împărtăși și

Vkrtorița ! Tu ești și vei rimi-e. sper, o fac*  a rubrici 
noastre, unul din cazurile mele fericite. Sînt convins ci 
nu mi va dezminți ari de cite ori te voi da ca p 'dă 
a voinței de a trăi și învinge celor care se declari prea 
devreme și prea ușor fafrinți Te felicit 1

care

Ne răspunde
OCTAV ENIGÂRESCU

directorul Operei Române

măcar din pură curiozitate, în 
localul Operei. Excepțiile ar 
trebui să le căutăm printre acei 
tineri care-și găsesc totuși timp 
ți pentru muzică. Personal îmi 
sint cu toții foarte simpatici, 
cu atît mai mult, cu cit îi în- 
tilnesc în fiecare zi Indreptin- 
du-se sau venind de la cursu
rile ținute to localul Universi
tății din vecinătatea noastră. 
Ii judec aspru, bineînțeles nu
mai în sinea mea. atunci cînd 
îi văd cum uneori iși bat joc de 
timpul lor to norii de fum de 
le „Toaca*  sau vestita „Ka
tanga*.  Cu a doua tntîmplare pe 
□are v-o relatez aș vrea să-ml 
exprim cîteva nemulțumiri le
gate de obstacolele care n-ar 
trebui sâ existe in calea difu
zării largi a muzicii. De nenu
mărate ri am avut prilejul să 
discut despre dorința colectivu
lui Opere: Române de a cîștiga 
cit mai mult, prin spectacole și 
recitaluri, adeziunea tineretului. 
Am fost tovtouiți că, atunci 
ctod anunțăm un spectacol pen
tru tir.en aducem numai artiști 
de mina a doua. Pe de altă 
parte, mi s-a răspuns și că ore
le spectacolelor stot rlu alese. 
Pentru a face totuși ceva, am 
căzut la un moment dat de a- 
eord cu direcția Casei de Cul
tură a Studenților urmînd ca, 
periodic, să deplasăm cei mai 
buni clr.târeți sau balerini ai 
teatrului la acest sediu. Deși 
transmiterea pe altă scenă are 
dificultățile ei, am considerat 
zi prin venirea noastră printre 
tineri am putea realiza o oare
care comuniune. Primul și sin- 
gurul spectacol a fost fixat in
tr-o sîmbătă după-amiază. Nu
mărul copleșitor de tineri care 
umpluserâ strada, curtea și blo
cau intrarea fa local n«-a dat, 
pentru început, speranțe.
crezut eâ. în sfîrșit. gheața s-a 
spart, că am reușit. Deziluzia 
a fost tnsă cruntă : balul, fai- 
movul bal de simbătă seara îi 
acaparase pe toți. In plus, reci
talul nostru la care veniseră 
Her’.ea si Magdalena Popa, ar
tiști aplaudați pe toate scenele 
bănii, s-a desfășurat intr-un 
bruiaj de tobe și chitare elec
trice de-a dreptul penibil. Pen
tru ca astfel de lucruri să nu 
se mai repete, cred că pro
blema atragerii tineretului sote 
muzica simfonică și spre operă, 
trebuie privită cu mult mai 
multă seriozitate. Aici nu e 
de loc vorba de un aspect mi-

dat. 
Am

nor care s-ar putea desprinde 
printre rînduri : acela că un 
teatru ar fi în criză de specta
tori și că nu și-ar putea, astfel, 
îndeplini planul. Avem un pu
blic numeros recrutat dintre re
prezentanți ai generațiilor vîrst- 
nice. Cu ani în urmă. mulți 
dintre actualii noștri spectatori 
fideli erau refractari operei. 
Este o reacție caracteristică 
pentru acești oameni, nevoia de 
a se apropia de actul culturii, 
de a-i înțelege 
dar, din păcate, 
destul de tîrziu.

In urma celui 
război mondial, 
cu toate forțele să înăbușim ra
cilele trecutului, s-a născut 
ideea utilitarismului. La acea 
dată, muzica și-a îndeplinit cu 
cinste un rol de o mare noble
țe : acela de a-i uni și mai mult 
pe oameni. îmi aminteso ce 
mare ecou aveau pentru noi, 
tinerii de atunci, cuvintele Iul 
Lenin : „cînd un popor cintă, 
întregul pămînt vibrează". A- 
ceeași experiență istorică ne-a 
învățat ce rol important poate 
juca arta, cultura, în formarea 
unor oameni de știință sau chiar 
conducători politici pentru că 
este știut faptul că un om dotat 
cu calități morale superioare nu 
se poate ridica decît pe funda
mentul unei temeinice culturi. 
Pentru a face ceva în viață tre
buie să fii în primul rînd în
flăcărat, să pui o fărîmă de en
tuziasm în fiecare acțiune, să 
fii sensibil față de amănunte in
fime. Sensibilitatea oricărui om 
este asemenea unor coarde de 
pian care vibrează. Poeții, pic
torii sau muzicienii sînt dege
tele care determină aceste corzi 
să sune. Pot să vă spun că au 
existat și în propria mea viață 
momente cînd o operă, chiar un 
film banal m-au ajutat să elu
cidez neclarități. Artiștilor le 
revine astfel o mare datorie so
cială : aceea de a depista corzi
le sufletești, oamenii pe care 
să-i poată modela, sensibiliza.

— Dacă am încerca să contu
răm profilul tinărului consu
mator de cultură asupra căror 
trăsături credeți că ar trebui să 
insistăm ? Altfel spus, cum s-ar 
putea împăca deosebita recepti
vitate a tinerilor față de muzica 
ușoară cu interesul pe care îl 
doriți față de genul simfonic 
sau de operă ? Dumneavoastră 
sînteți, din cite știm, președinte 
al juriului „Stelei fără nume". 
Nu e paradoxal ?

— întrebarea pe care mi-o 
adresați mă pune într-o oare
care încurcătură, pentru că a- 
oum. într-adevăr. trebuie să vă 
răspund și în calitate de preșe-

l culturii, 
semnificațiile 

se declanșează

de-al doilea 
cînd încercam

Anonim. Alba Iulie : 
„Vă numesc f—), 22
de am și lucrez mir-o far
macie din orașul Alba Iu
ka. Vă întrebați probabil 
ce m-a determinat ei că

iwu invadau mintea sau 
uneon citind o carte. Am 
ajuns la concluzia că ni
meni n-acea nevoie de 
mme, mai mult, le sînt 
chiar o povară de
caută să scape, deși a- 
veam nevoie atît de mult 
de arutorul oamenilor, în
țelegere și eram însetat de 
viață, lumină și dragoste, 
prinos pe care l-aș fi dă
ruit fără șovăire, senti
mente care erau cuibărite 
in sufletul meu pentru 
ființe calde care
le înțeleagă. N-a

să
în

Astfel mi-am creat o lume 
a mea care este ciudată 
pentru oameni, o lume de 
pe o altă planetă, unde 
•int singur cu gîndurile 
mele și unde îmi este fri
că că cineva m-ar putea 
descoperi, spulberîndu-mi 
liniștea. Cu toate acestea, 
continui să-mi desfășor 
activitatea la locul de 
muncă normal. Dar la 22 
de ani omul are nevoie și 
de alte satisfacții, senti
mente, acest 
de neinlocuit 
ței umane.

La această 
vieții am hotărit să pără
sesc pentru totdeauna a- 
ceastă lume. Știu că ni
meni nu-mi va dărui o la
crimă sau un zîmbet. Poa
te ajungeți, dragi cititori, 
la concluzia că sînt laș, 
dar am vrut să mă prind 
de acel colac de salvare

combustibil 
al existen-

răscruce a

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

DE LA OM LA OM
de ION BĂIEȘU

Prietene anonim ! N-am înțeles care sînt motivele pre
cise ale deznădejdii dumitale, dar n-am putut să trec 
peste rîndurile pe care mi le-ai adresat. Te rog să reții 
amănuntul că am așezat scrisoarea dumitale în ime
diata apropiere a rfndurilor Victoriței Dumitrescu, o fiin
ță care se afla într-o situație la fel de disperată ca a du
mitale și care și-a găsit, cu ajutorul unor oameni de su
flet din jurul ei, locul ce i se cuvine în viață. Nu lua 
hotărfri de unul sfagur, dă-ne îngăduința de a te ajuta 
cu sfatul nostru. Poate ne scrii mai exact despre ce e 
vorba, poate treci pe la redacție sau poate venim noi să 
te vizităm. Sînt convins că, împreună, vom găsi o soluție 
onorabilă care să-ți vindece tristețea unei boli care te-a 
obosit. E vorba de descoperirea unui sens, nimic mai 
mult, și sper că ne vom înțelege. Aștept vești de la dum
neata.

I
I
I
I
I

scriu aceste rînduri, care 
sînt, de altfel, primele pe 
care le scriu dvs. și celor 
care poate le vor citi, și 
în fața cărora care îmi 
deschid, pentru prima da
tă, sufletul în cei opt ani 
de cînd mi-am dat seama 
de drama pe care am fost 
sortit să o trăiesc.

La trei ani m-am îmbol
năvit în urma unei răceli 
și de aici a început toată 
nenorocirea (care, vă asi
gur, nu este deloc minoră) 
de la care am rămas cu 
unele deficiențe. La șapte 
ani am început totpși școa
la și pot să spun că am 
învățat destul de bine. 
După terminarea școlii ge
nerale, timp de trei ani am 
fost supus mai multor in
tervenții chirurgicale la 
un spital din Iași și care 
au avut o influență oare
cum pozitivă asupra situa
ției mele. In tot acest timp 
(în care am fost mobilizat 
18 luni în ghips) am fost 
îngrijit și întreținut de 
mama care este bă- 
trină și bolnavă. Ince- 
pînd din 1967 am urmat 
timp de trei ani cursurile 
unei școli și m-am califi
cat în meseria pe care o 
practic acum. Incepînd 
la 13 ani, am început 
luptă între deznădejde

de
o

Această încredere s-a e- 
puizat însă demult, deoa
rece era o credință absur
dă, nebună, și am început 
să urăsc lumea, pămîntul 
cu florile lui, cu murmu
rul izvoarelor cristaline 
șerpuind la vale, cu păsă
relele din lunci și cîmpii, 
cu toate frumusețile lui 
naturale și făcute de mîna 
omului, dar care pentru — 
mine erau de-acum străine.

După zile și nopți ne
numărate, în care întrebă
rile îmi chinuiau creierul, 
am ajuns la concluzia că 
totul este prea dificil și 
complicat, că nu sînt de
cît o umbră care trece pe 
trotuarul încins de soare, 
dar pe care oamenii o 
văd, o privesc cu ochii 
plini de curiozitate, dispe
rat și ironic, ceea ce de
test din toată ființa mea, 
și că nimeni nu are nevoie 
de mine. Am dedus 
„prietenilor", colegilor de 
școală și de serviciu le 
era rușine cu mine, că 
spuneau bună ziua sau îmi 
adresau un cuvînt, dar 
care erau reci, false, ca 
să nu cred că le sînt indi
ferent. Oare cine, citind 
aceste rînduri, va simți 
ceea ce simt și trăiesc eu, 
această situație în care mă 
aflu eu, și care la un mo-

că

îmi

/
țeles nimeni că Ma
riana, Săndica, eu și toate 
ființele care trăim o dra
mă similară, vrem să fim 
înțeleși, iubiți și că vrem 
să ni se redea încrederea 
în forțele noastre. Sînt 
convins că viața ar fi fru
moasă și ar merita să o 
trăiești avînd satisfacția 
unui cămin fericit, știind 
că acasă te așteaptă „cine
va" cu bucurie, te întrea
bă cum a fost azi la ser
vicii și îți dă un ceai fier
binte, atunci cînd ești bol
nav în pat (sînt la peste 
1 000 km depărtare de lo
cul unde m-am născut și 
unde se află cei dragi), 
îți spune un cuvînt bun și 
că totul se va termina cu 
bine. Să știi că nu trăiești 
numai pentru a umbri pă- 
mîntul și să rămînă în 
urma ta ceva care le va 
fi folositor oamenilor, 
să-și amintească că ai fost 
„cineva".

Cineva mi-a spus in glu
mă de ce mai trăiesc, fără 
să știe ce adevăr dureros 
a spus. Timpul liber din 
cursul zilelor și duminici
le sînt un adevărat coș
mar, sînt ca o punte peste 
o prăpastie, pe care trec 
și trebuie să fac o echili
bristică perfectă pentru a 
nu-mi pierde echilibrul.

pe care însă valurile l-au 
dus tot mai departe și a 
dispărut din cîmpul meu 
de vizibilitate. Ceea ce 
m-a determinat să nu pun 
încă în aplicare fuga mea 
de pe această planetă este 
faptul că nu vreau și nu 
am dreptul s-o dezamă
gesc pe mama care m-a 
crescut și îngrijit timp de 
18 luni (și nu a fost ușor 
deloc) cit am stat în ghips 
și care m-a întreținut pînă 
la 21 de ani și care speră 
să se sprijine de brațul 
meu acum la bătrînețe. 
Acest gest ar fi pentru ea 
un șoc îngrozitor, ceva de 
nesuportat și nu vreau 
să-i tulbur bătrinețile. Vă 
rog să nu-mi dați în ziar 
nici măcar inițiale, ca să 
nu-mi descopere inten
țiile.

Dar ceea ce-i este sor
tit omului se va înfimpla 
fi niciodată nu este prea 
tîrziu. Căci:

„Și cine s-ar opri să 
plîngă

O frunză veștedă-n 
cărare

Cînd codrii freamătă 
alături 

rîd în răsărit de 
soare ?“

Valentin și Adina, elevi 
în clasa a III-a, Bd. I. Șu- 
lea. București.

„Dragă nene Băieșu!
Noi, eu Valentin și su

rioara mea Adina, amîndoi 
elevi în clasa a III-a, 
ne-am gîndit să vă scriem 
astăzi o scrisoare și să vă 
rugăm să ne ajutați cu 
sfatul dvs., într-o proble
mă foarte greu de rezolvat. 
Sperăm că nu vă veți su
păra pe noi pentru că am 
îndrăznit să luăm această 
hotărîre și așteptăm cu 
nerăbdare să ne dați sfatul 
de care avem nevoie. Pro
blema noastră nu este de 
matematică, ci de omenie, 
cu toate că cuprinde în ea 
și ceva socoteli. De pildă, 
străbunica noastră, mama 
bunicului nostru dinspre 
mamă, a împlinit de cu- 
rînd 88 de ani. Este încă 
viguroasă, cu mintea lim
pede și cu ochii ageri, 
dacă ținem seama că și în 
prezent ea croșetează și 
citește fără ochelari. Acum 
vă dăm cîteva date. Stră
bunica noastră are patru 
feciori în viață a căror 
virstă adunată la un loc dă 
un total de aproape 240 
ani. Fiii aceștia ai străbu
nicii noastre sînt oameni 
cu situații materiale și 
morale în societate. Cel 
mai mare dintre ei este in
giner la o mare insituție 
din Capitală. Un altul este 
contabil șef tot în Capita
lă. Al treilea este pensionar 
în provincie, iar ultimul, 
cel de-al patrulea, bunicul 
nostru, este invalid IOVR 
gradul !• pentru că în tre- . 
cut a suferit mult, atît de 
mult incit astăzi este imo
bilizat în casă de aproape 
20 de ani. El, bunicul nos
tru, a crescut cinci copii, 
dintre care mai trăiesc 
trei. Frații săi, în afară de 
primul, care are o singură 
fetiță, nu au avut copii. 
Acum venim cu întrebarea 
oare ne frămîntă atît de 
mult. De ce primii trei fii 
ai străbunicii noastre refu
ză de a da ochii cu mama 
lor ? De exemplu, bătrîna

se află de două luni de zile 
internată intr-un spital, 
avînd tensiunea ridicată. 
In acest interval au fost 
aproximativ 16 zile de pri
mire a rudelor interna- 
ților. Dar în nici una 
din aceste zile fiii stră
bunicii noastre, ingine
rul și contabilul, ca și cel 
din provincie, cu toate că 
au fost rugate în scris, te
lefonic și chiar telegrafic 
să își viziteze mama, au 
rămas nepăsători la apelu
rile ei. Ei, de ani în șir, 
lasă toată grija bătrînei lor 
mame pe umerii fratelui 
invalid, mulțumindurse să 
îi trimită din cind în cînd 
cite 
care, 
mai 
avea 
toii bătrînei dorul ce-i arde 
inima după feciorașii săi, 
pe care i-a născut, i-a 
crescut și i-a dat la învă
țătură, numai ea știe cum. 
Am fost într-o zi cu mă
mica noastră la spital la 
străbunica. Tocmai în ziua 
aceea împlinea 88 de ani. 
Am găsit-o cu ochii înro
șiți de plîns și am întreba
t-o ce o doare. Ne-a spus 
că o doare sufletul. Apoi 
a izbucnit în hohote de 
plîns și ne-a arătat o foaie 
de ziar pe care era scris 
despre o bătrînă la a cărei 
aniversare au venit să o 
vadă și să o felicite toți 
feciorii cu soțiile și copiii 
lor, producîndu-i astfel ce
lei sărbătorite o zi plină 
de fericire și de mulțumire. 
Acum te rugăm, nene 
Băieșule, să ne spui cum 
va fi mai bine să facem 
cînd vom deveni și noi oa
meni în toată firăa ? Ca 
cei trei fii ai străbunicii 
noastre, sau oa cei ai bă
trînei despre care s-a scris 
în ziar ? Aceasta este pro
blema noastră și credem 
noi că nu numai a noastră, 
ci a tuturor copiilor de 
vîrsta noastră. Așteptăm 
răspunsul prin ziar, pentru 
oare îți mulțumim căl
duros. Valentin și Adina".

o sumă de bani 
chiar dacă ar fi 

însemnată, nu ar 
darul de a-i po-

Și

întrebările voastre nu au nici un răspuns, copii. O bu
nică, o străbunică sau o mamă care își trăiește în spital 
durerea de a nu fi văzută de copiii ei nu se cere acope
rită cu vorbe frumoase despre datoria copiilor față de... 
etc. E bine că ne-ați adus aminte prin rîndurile voastre 
(inclusiv mie) că avem, totuși, pe undeva, niște părinți...
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dinte al juriului „Stelei 
nume". Intr-adevăr, muzit 
șoată prin spontaneitatea, 
lodicitatea și muzicalitatea 
texte, destul de facile, se 
mără printre genurile i 
tice ușor de înțeles. Dar, 
melodia atinge coarde afe 
nu același lucru se poate i 
despre ritm care se adre 
temperamentului, accel 
chiar circulația sanguină, 
murile muzicale devin ast 
dese cazuri excitanți ai sis 
lui nervos aidoma cafele] 
cotinei, băuturilor alcooli 
chiar drogurilor. Prin d 
mare excesivă se ajungd 
toxicomanie. Existența na 
ritmice (am uitat aproapl 
mai sînt și tangouri, valsul 
bossa-nove) acceptată de I 
rația doritoare de senzații 
foarte larg sprijinită și I 
larizată cred că atinge, dil 
pinia mea, proporțiile unei 
vă rate „toxicomanii". Daci 
inte vreme muzica ușoarl 
prima anumite sentiment! 
primită ca un moment de I 
ră spirituală, acum ea nl 
are în foarte multe cazJ 
mic de spus, și a pierdutl 
calitate umanizantă. Al 
ritmurile primitive tnseafl 
recunoaște public o I 
treaptă de înapoiere spirl 
Intervine aici o probleml 
importanță, crea, soctefl 
ce. dacă ritmul și întrea J 
zică ușoară de ultimă oră] 
filtrează, pătrunde fără I 
greutate printre tineri atrl 
tate, scormonite chiar J 
rile în care ei să primea] 
mai multă ? Există un fl 
de vară, cel de la Mam] 
xistă un festival de iarna 
de la Brașov, se consumă® 
eforturi deosebite pentru■ 
sionarea, în mare măsuiB 
discernămlnt, a acestuiB 
cînd. în realitate, el îfl 
loc fără nici o dificult™ 
resc?! Să nu credeți, B 
că stnt pornit împotrivi 
zicli ușoare, dimpotrivH 
mine Orchestra Mantovi 
Connie Francis mă „dei 
că" în momentele cîni 
suprasaturat tot de mui

— Sînteți foarte aspru ■ 
zică ușoară. Ce soluții M 
neți dumneavoastră penH 
medierea acestei situații 
ați dori să sugerați, inH 
sens, educatorilor ? M

— Instrucția muzicală ■ 
bui să călăuzească primi 
ai intrării omului în vi^] 
școlile noastre însă se jfl 
știință a muzicii cărei 
nimic comun cu cultura B 
lă propriu-zisă. Noi nu i 
nevoie de absolvenți d^] 
care să știe să facă traiB 
sau săjscrie cîteva notei 
tie ci, cred că e mai irrB 
ca aceștia să fie am<B 
muzică, să știe să dcH 
mesajul Simfoniei a 
știe ce vrea să comunicB 
prin „Traviata" sau să M 
deosebi un Verdi de un M 
Numai așa i-am putea t^] 
ma în adevărați consB 
de muzică. Vreau să iM 
supra acestui lucru întH 
reprezintă un punct dei| 
tradus de litera prograr^] 
nalitice complet greșit. 
da o pildă semnificativ^] 
piii mei. care au trăitM 
mediu muzical, atunci HI 
consultau programul per^H 
următoare nu se îngrc^H 
matematică sau chimie, M 
grozeau cind găseau : K^] 
Am avut însă ocazia să^] 
ore de muzică la școli 
rite țări. Structura. orH^ 
complet diferită și își ^] 
după părerea mea, scog^H 
exemplu, profesorul îș^H 
magnetofonul pe cated^] 
propune elevilor să ^H 
pagină de mare popular^] 
care, apoi, o comenteaz^B 
devine astfel una de d^H 
și de adevărată cultiM 
punctul de vedere al piM^ 
lui de liceu, știu că e r^] 
comod să faci transpo^H 
tr-o cheie într-alta sa^M 
lății decît să încerci ii^] 
în istoria muzicii. Șe M 
de prea multe savantlBj 
norindu-se o chestiune 
aceea ca reprezentanți^] 
generații să fie formați^] 
îndrăgostiți de artă. CM 
pre studenții de la CorM 
ce să mai spun ? Din 6-M 
dacă vin 6—7. îmi pl^] 
cei de la medicină. Și M 
rești, și la Cluj, medicM 
sălile. M

— Cit despre nivelul^] 
dernitatea unor sp<^] 
aceasta poate forma uM 
lenț in atragerea tinM

— Desigur, cerința d^] 
pas cu timpul impune^] 
Pentru a aborda însă p^] 
derne ai nevoie de 
format, capabil să înțiM 
participe la actul mM 
sine Impulsionînd tinM 
vom satisface poate a^] 
derat, de a avea gene^] 
mai bine pregătite peiM 
sumul estetic. Din păc^] 
se află decît la prim^] 
ale alfabetului muzictM 
rința noastră de a cîn^] 
„Peleas et Melisande" M 
pare, dacă sînt realist,® 
departe ! M

— Cum își propune® 
colectivul Operei să ^] 
neretul ? H

— Țin să vă asigur, H 
am mai afirmat-o de® 
noi sîntem gata să <H 
orice zi, la orice oră ■ 
ce condiții de ordin t® 
artistic spectacolele ce^] 
solicitate. Sîntem pr<® 
uzăm de orice formu^] 
a veni în sprijinul® 
tului. Nu mă pot o® 
amintesc de acțiunile H 
din Pitești, care, oi® 
ori am prezentat spect® 
deplasare ne-a fost de® 
jutor. Organele locale^] 
dau întotdeauna exem® 
torii, condițiile în car® 
fășoară spectacolele fii® 
cele mai bune. Cred ® 
ceea ce-i privește p^] 
bucureșțeni, organizai® 
ar trebui să ofere un®

— Totuși spectatorii H 
doritori de noutăți, f;H 
cabil prin curiozității)® 
ticitatea vîrsței. Cum® 
dește prinia noastră ^] 
rică«șă le satisfacă <®

- <Modernizîndu-se. H 
măvara lui 1971 teatru® 
în reparație, va fi it® 
nouă orgă de lumini H 
cu cerințele scenogra® 
derne. Scena se va m<® 
trape ce^vor acționa o® 
verticală. în noua dot^] 
că beneficiem de expe® 
hitecților și tehnicieni® 
construiesc acum Teat® 
nai. Vom avea astfel H 
tea sâ inovăm și arta H 
lului, ceea ce va avea® 
re varietatea repertor®

cw. p. ANGF®
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In Întreprinderi industriale din capitala
A

(Urmare din pag, V

ți este furnizat de cariera 
a Miorcani unde există o 
tă bază de aprovizionare 
peastă materie primă, sec- 
pptoarelor de topit, secția 
plizarea ecranelor. In- 
lia principală a sticlăriei 
cuptorul de topit sticlă, c 
lație ultramodernă, com- 
putomatizată_
[cuptorul de topire, tova- 
Li Nicolae Ceaușescu, îi 
brezentate înaltele carac- 
ici ale acestuia. Se arată 
kentru asigurarea unei 
[funcționări a cuptorului 
1st făcute, împreună cu 
lliști americani, probe 
logice timp de trei luni

peții zăbovesc îndelung 
a presei pentru ecrane și 
trifugei pentru conuri, 
mpresionează prin com
ate și tehnicitate, a căror 
pnare este și ea complet 
atizată.
continuare se vizitează 
de piese pentru asam- 
dotată, de asemenea, cu 

I de mare finețe, majori- 
pieselor executîndu-se 

I microscop. Tovarășul 
Lscu este invitat să pri- 
ș prin microscop una 
peste piese. Secretarul 
b al partidului apreciază 
Icare lucrează într-o ase- 
I secție trebuie să pose- 
laltă îndemînare și cali- 
I profesională. Prin gra- 
I calificare, muncitorii și 
[știi uzinei trebuie să 
ice din plin aceste in- 
I cu caracteristici teh- 
I nivel mondial.
[prezentate apoi o serie 
l de tratare a tuburilor 
mice : grafitare, alumi- 
| vidare și reglare a 
[nentului electronic, o- 
|care se fac automatizat 
| de specialiștii uzinei, 
| explicații ing. Ion 
| ministrul industriei 
Bețiilor de mașini, Cor- 
jiulecea, adjunct al mi- 
■i.
| ce sînt prezentate o 
I instalații de verifica- 
lisare a echipamentelor 
lice ale tuburilor de 
Ir, tovarășul Nicolae 
leu, ceilalți conducători

de partid și de atat, asistă la 
etapa finală ia care este supus 
un tub cinescop, primul pro
dus al uzinei.

Este un moment emoționant 
9 octombrie 1970, la ora 12 și 
55 primul tub cinescop trece 
cp succes examenul ultim, 
deschizînd astfel producția de 
serie a uzinei.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu este invitat să sem
neze pe primul tub cinescop, 
această probă concretă a inte
ligenței tehnice, a capacității 
de creație a colectivului de 
muncitori și specialiști.

Se vizitează apoi secția tun- 
electronic în care se execută 
lucrări de mecanică extrafină, 
fiecare piesă fiind proiectată 
și mărită pe un ecran de 100— 
200 de ori. Aici sortarea pie
selor se face automat.

Pretutindeni în uzină, în a- 
cest veritabil palat al tehnicii, 
dotat cu aparataj din S.U.A., 
R. F. a Germaniei, ca și din 
producție proprie (se remarcă, 
printre altele, prezența utila
jelor furnizate de F.M.U.A. 
din Capitală), se dau ample 
explicații. Secretarul general 
al partidului se interesează 
îndeaproape Ue organizarea 
procesului de producție, de 
eficiența utilajelor acestei uzi
ne a cărei capacitate va fi de 
500 mii de tuburi cinescoape 
cu echipament electronic pe 
an și 800 000 baloane de sti
clă pentru tuburi.

La încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu adre
sează felicitări colectivului 
uzinei pentru frumoasele sale 
realizări.

La ieșire, muncitorii fac o 
puternică manifestare de sim
patie secretarului general al 
partidului.

Pe întregul traseu, pînă la 
următorul obiectiv al vizitei 
— întreprinderea Optică Ro
mână — șoseaua Colentinei cu 
noile și modernele ansambluri 
arhitectonice, Șoseaua Mihai 
Bravu, Bulevardul Muncii, ce
tățenii Capitalei — tineri și 
vîrstnici — salută cu căldură 
pe conducătorul partidului și 
statului, mărturie vibrantă a 
dragostei pe care întregul 
nostru popor o nutrește față 
de tovarășul 
Ceaușescu, față de 
Comunist Român.

Nicolae 
Partidul

colectiv harnic
a clădirii principale a 
iderii Optica Română, 
muncitori, ingineri și 
ii fac o entuziastă pri- 
retarului general al 
ai. Ion Rentea, direc- 
treprinderii, adresează 
r, în numele întregu- 
tiv, un călduros bun

tigiu printre unitățile industri
ei constructoare de mașini, 
prin calitatea și complexitatea 
celor peste 120 de produse a- 
similate, între care se află 
aparatură medicală, de cerce
tare științifică, cinematogra
fică și alte tipuri de aparate 
și dispozitive optice. Directo- 
tul întreprinderii a prezentat 
in fața unei machete și grafi-

și-a dobîndit în ul- 
binemeritat preș-un

uZ Fabricii de cinescoape a făcut o puternică manifestare de simpatie secretarului general 
al partidului.

In timpul vizitei la Întreprinderea Optică Română (I.OJL).

ce perspectivele de dezvoltare 
în viitor, a înfățișat aportul 
considerabil pe care, prin pro
dusele sale, I.O.R.-ul îl aduce 
la dotarea cu aparatură mo
dernă a serviciilor de cerce
tare. Cu aproape 20 de ani în 
urmă, întreprinderea a în
ceput să producă, cu mijloace 
moderne, diferite tipuri de 
microscoape. Acum, aici se 
construiesc aparate de acest 
gen pe baza celor mai noi 
principii și rezultate ale cer
cetării științifice în domeniul 
microscopiei — metode de 
fluorescentă, interferență, 
spectrografie, fotografiere au
tomată a imaginii — intr-o 
gamă largă : microscopul de 
cercetare. microspectrofoto- 
metrul, microscopul universal, 
de nivel competitiv cu cele 
similare produse de firme 
străine cu tradiție. De ase
menea, au fost înfățișate pro
gresele obținute în fabricația 
de aparatură ^ânematografică, 
în tranzistorizarea aparatelor 
de proiecție. Un al treilea do
meniu important al activității 
uzinei îl constituie producția 
de aparatură medicală, direc
ție în care — așa cum 

desprins din prezentarea fă
cută și din informațiile ofe
rite pe parcursul vizitei — 
s-au înregistrat succese de 
seamă. Electrocardiografele 
cu două canale, oftalmoscoa- 
pele, trusele oftalmologice, 
microfotocamerale etc. sint 
produse care se bucură de un 
bun renume în lumea me
dicală.

Un loc special în cadrul dis
cuțiilor purtate în timpul vi
zitei l-au ocupat eforturile 
ce se depun în întreprindere 
pentru cercetarea și asimila
rea de aparate și dispozitive 
noi. pentru îmbunătățirea în 
continuare a calității acestora, 
măsura în care investițiile sta
tului. precum și cele ae inte
ligență științifică și tehnică se 
materializează în produse de 
mare tehnicitate. Apreciin- 
du-se faptul că circa 30 la 
sută din producția optică a 
întreprinderii este destinată 
exportului, s-a remarcat, in 
același timp că se cheltuiesc 
încă fonduri importante pen
tru aducerea din import a a- 
paraturii optice 
cetării.

Interesîndu-se îndeaproape 
de posibilitățile de dezvoltare 
a acestei unități și de extinde
rea capacității de producție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că ministerul de resort, 
colectivul întreprinderii mai 
au încă mari posibilități de 
valorificare. Este necesar să se 
producă noi tipuri de aparatu
ră cu înalte caracteristici 
funcționale, competitive pe

necesare cer-

de dezvoltare

Contururile practice

ale inteligenței tehnice

Ia zona industrială 23 
August, următoarea etapă este 
cartierul Militari. Se străbate 
aproape întreg orașul. De-a 
lungul drumului, bucureștenii 
salută cu multă căldură pe 
secretarul general al partidu
lui. Sînt manifestări spontane 
ce oglindesc dragostea, stima, 
înalta prețuire pe care cetățe- 
țenii țării Ie nutresc față de 
conducătorul partidului și sta
tului.

După cele două întreprinderi 
industriale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat fac o 
vizită la Institutul pentru me
canica fluidelor și construcții 
aerospațiale, prestigios centru 
de cercetări științifice. Sînt 
prezenți Ștefan Birlea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifi
ce, ing. Ispas Ștefan, pre
ședintele Centralei industriale 
de mecanică fină și aeronauti
că din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, con
ducătorii Institutului, nu
meroși cercetători. Este de 
față savantul român de renu-

teu

s-a

piața externă, să se asimilez» 
și omologheze noi produse. S-a 
insistat, de asemenea, în cursul 
vizitei asupra rolului ce revine 
cercetării de specialitate, ser
viciului de cercetare, care va 
trebui să investigheze cu mai 
multă competență și spirit 
creator posibilitățile de reali
zare a unor elemente optice 
de mare precizie, a unor apa
rate cu caracteristici te'~-j.~e 
superioare, diversificfnd și 
perfecționind mkroscoapele. 
stabilind tehnologi; șpecifxe 
mecanicii fine și opticii «=-—**■ 
tarul general al partid 
interesat de pregătirea cadre
lor la toate nivelele — tece- 
pind cu muncitori; de califi
care corespunzătoare pînă la 
ingineri și specialist: cercetă
tori. Conducătorii întreprinde
rii informează că in școala 
profesională vor f; pregătiți 
pînă in 1972 peste o me de 
muncitori cu înaltă calificare 
In domeniul industriei optice. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se acorde maxi
mă atenție calificării tehnice 
— problemă de bază, vitală 
pentru ridicarea calitativă a 
acestui domeniu important al 
industriei noastre.

Pe întreg parcursul vizitei, 
Î0 toate secțiile întreprinderii, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o caldă pri-*  
mire, ținînd să-și exprime sen
timentele de dragoste și pre
țuirea pentru secretarul gene
ral al partidului, pentru con
ducerea partidului și statului 
nostru.

leniul

me mondial Henri Coandă. 
Cercetătorii acestui institut 
studiază o serie de aplicații 
practice ale „efectului Coan
dă' și marele savant, care se 
află pentru un timp în țară, 
le acordă sprijin.

Directorul Institutului, dr. 
ing. Constantin Teodorescu, 
prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o serie de instalații 
experimentale realizate în in
stitut privind aplicațiile prac
tice ale „efectului Coandă' în 
industrie și agricultură, prin
tre care instalații pentru dimi
nuarea zgomotelor la unele 
surse puternice, cum sint corh- 
presoarele, termocentralele, fa
bricile de oxigen etc., precum 
și instalații experimentale de 
transport pneumatic și aplica
ții ale sale, dispozitive de înal
tă productivitate pentru meca
nizarea unor lucrări în dome
niul agriculturii.

în holul de intrare al Insti
tutului sînt expuse instalații: 
amortizor de zgomot, amplifi
cator multicanal tranzistorizat 
pentru măsurarea presiunilor 
aerodinamice, anemometru

dai

Traia

tranz^tcrlzat. macheta avio- 
nului utilitar -LA.R.-822*  care 
va fi prezentat și în cadrul 
. îrgulu: internațional din 
București ce se va deschide în 
curind. macheta unui alt tip 
de avion utlitar „I-A-R.-8C3*  
aflat in proiectare — amân
două datorate ing. Radu Ma- 
nicatide. Intr-un stand sint de 
asemenea, prezentate mache
tele diferitelor tipuri de avioa
ne a căror cocstrucpe s-a ca- 

ț-.ei de avioane din țara noas
tră. Chim ir. dreptul unoi ma
chete numele Im Aurel Vlai- 
cu. Traian Vuia. ELe Carafoli, 
Henri Coandă șa. Privind a- 
ceste exponate, evocând contri
buția pe care și-au adus-o oa
menii de știir.ță romăr.i la dez
voltarea științei și tehnicii 
mondiale, citim cu îndreptăți
tă mindrie patriotică cuvin
tele încărcate de semnificații 
ale savantului H Coandă. afla
te pe un panou alăturat expo
natelor : „Ce noroc ar avea 
omenirea dacă ar exista multe 
nații care să-i fi adus — față 
de numărul de locuitori — atit 
cit i-a adus nația română in 
ultimii 120 de ani*.

Secretarul general al parti
dului. ceilalți conducători de 
partid și de stat s-au întreținut 
îndelung cu colaboratorii insti
tutului, cu savantul Henri 
Coandă, interesindu-se îndea
proape de cercetările ce se în
treprind aici, de aplicațiile lor 
practice imediate.

Vizita de lucru întreprinsă 
de secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cele două obiec
tive industriale din Capitală, 
ca și la Institutul de mecanica 
fluidelor și construcții aerospa
țiale ilustrează preocuparea 
neslăbită a conducerii partidu
lui și statului nostru pentru 
dezvoltarea continuă a indus
triei socialiste.

Consultarea cu oamenii 
muncii, cu specialiști și cer
cetători prilejuită de această 
vizită atestă interesul stator
nic cu care secretarul general 
al partidului urmărește aplica
rea în viață a obiectivelor sta
bilite de partid, concretiza
rea programului de industria
lizare a țării, de înflorire 
continuă a societății noastre 
socialiste. Primirea căldu
roasă cu care au fost întîm- 
pinați pretutindeni tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat exprimă devotamentul 
profund, încrederea și adeziu
nea cu care poporul urmează 
politica partidului, conștient că 
drumul arătat de partid este 
singurul care asigură bunăsta
rea celor ce muncesc, dezvol
tarea multilaterală a României 
socialiste.

Reportaj de :
ION MĂRGINEANU
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ION DUMITRU

..A fost un moment de ru
moare în sală. Tinerii împreună 
cu care ascultam, în adunarea 
pentru dare de seamă și alegeri a 
organizației U.T.C. din secția lă- 
cătușerie, la sectorul „nord" al 
Uzinei de utilaj chimic Ploiești, 
retrospectiva activității de un an 
de zile cuprinsă în expunerea 
secretarului, Gheorghe Ciki, au 
tresărit la un moment dat și fie
care căuta cu privirile pe cineva. 
Gel căutat era colegul lor, Nico
lae Damian, despre care, cu pri
lejul acestui bilanț al muncii și 
vieții uteciștilor din secție, al ac
țiunilor organizației U.T.C., se 
spusese i „Pentru Indisciplină, 
pentru numărul mare de absențe 
nemotivate s-a discutat deseori cu 
eL Adunarea generală l-a sanc
ționat cu vot de blam cu avertis
ment A rămas în continuare o 
„problemă" a organizației noas
tre..."

— Am discutat personal cu el, 
pentru adunarea de azi, dar văd 
că lipsește totuși...

Era o simplă constatare a se
cretarului, o explicație pentru 
uteciștii care îl căutau în sală 
pe cel absent. I-am asociat atunci 
pentru moment alta. De la adu
nare mai lipseau nemotivat încă 
8 uteciști, pentru alți 10 explica
ția faptului că nu erau acolo cu 
prilejul acestui eveniment atît de 
însemnat pentru organizație a 
fost: „Lucrează în schimbul III". 
Apoi, la sfîrșitul acestei întruniri, 
după ce urmărisem succesiv 
darea de seamă, discuțiile, adop
tarea unui nou program de acti
vități s-a cristalizat pentru mine 
o explicație mai adîncă a acelei 
absențe, căci aveam atunci o ima
gine de ansamblu a ceea ce re
prezenta în colectivul de uteciști

ADUNĂRI DE DARE DE

SEAMĂ Șl ALEGERI

CEEA CE 
iȘI PRETIND

TINERII
ÎNȘIȘI

* a

exigența față de sine a organiza
ției care își analizase activitatea...

Se enunțaseră, în darea de sea
mă, cîteva probleme importante 
și erau citate de fiecare dată și
ruri de exemple... „Tineri care 
lipsesc de la programul de pro
ducție"..., „care au o comportare 
neglijentă și umbresc activitatea 
celorlalți"..., ,Ja cursurile de ridi
carea calificării mulți tineri n-au 
înțeles să participe, fapt ce a 
atras, după sine, piese rebutate"... 
„Este necesar să veghem foarte 
serios la respectarea normelor de 
tehnica securității muncii, pentru 
a evita accidentele"... „Nu s-au 
ținut adunări generale deoarece 
tinerii lucrează în diferite schim
buri". Dar corelată acestor enun
țuri și exemplificări a lipsit ceea 
ce este lucrul cel mai important: 
interpretarea lor din perspectiva 
modului în care a intervenit orga
nizația U.T.C., membrii organu
lui de conducere ales, fiecare 
utecist, metodele folosite, cum se 
afirmase exigența colectivă în ra
port de situațiile amintite. 
Asemenea repere definesc gradul 
de eficiență, de acțiune educativă 
al unei organizații U.T.C. și prin 
aceasta se afirmă prestigiul și 
autoritatea sa față de tînăr. Des
pre munca lor membrii biroului 
U.T.C. afirmau ei înșiși, în darea 
de seamă :

Secretarul a căutat să țină o 
evidență cît mai clară a tinerilor, 
să-i mobilizeze la acțiuni cultu
rale. S-a ocupat de strînsul coti
zației și alte munci încredințate...

Locțiitorul, deși a lucrat în 
schimburi, l-a ajutat pe secretar

I 
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Vești din economie
• ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE din municipiul Ploiești 

au îndeplinit planul cincinal Ia principalii indicatori. Calcule 
estimative arată că pînă la sfîrșitul anului, industria ploieșteană, 
care realizează mai bine de jumătate din întreaga producție a 
județului Prahova, va consemna în bilanțul său o producție su
plimentară de peste 2,2 miliarde lei. Aproape 80 la sută din în
tregul spor de producție — instalații de foraj, utilaje tehnolo
gice pentru industria de petrol și chimie, produse petrolifere și 

obținepetrochimice, țesături, materiale de construcție — se va 
datorită creșterii productivității muncii.

• REAȘEZIND PE BAZE ȘTIINȚIFICE întregul flux 
logic, specialiștii de la Fabrica de postav din Buhuși au 
eficiența economică a întreprinderii. Printre măsurile aplicate 
se numără modernizarea unor linii tehnologice, îmbunătățirea 
transportului materiei prime, ridicarea parametrilor proiectați 
Ia secțiile de filatură, țesătorie, vopsitorie, reorganizarea fluxu
lui în cadrul sectoarelor de bobinat și altele. Ele au avut drept 
urmare economisirea cu circa 2,5 milioane lei. Pentru anul vii
tor sînt definitivate alte trei studii, prin aplicarea cărora pro
ducția globală a acestei mari unități a industriei ușoare va 
spori cu peste 4 milioane Iei.

tehno- 
ridicat

Ia strîngerea cotizațiilor și a scris 
articole la gazeta de perete...

Casiera' nu s-a achitat de în- 
datoriririle ce-i reveneau, acestea 
fiind îndeplinite de alți membri...

Responsabilul cu probleme 
profesionale și-a îndeplinit sarci
nile în limita posibilităților...

Un asemenea bilanț oferea de
sigur motive de dezbatere anali
tică foarte atentă dar, la nivelul 
de „exigență" al întregii activități 
anterioare, discuțiile s-au desfă
șurat anemic, prin intervențiile 
puțin consistente ale celor în
scriși la cuvînt, fără a problema
tiza realitățile acestui colectiv de 
uteciști. Cu o excepție. „Am ve
nit de cinci luni aici, spunea tână
rul Matei Ștefan. N-am avut pri
lejul să remarc ceva deosebit în 
activitatea organizației noastre. 
Aș spune că pretinzând atât de 
puțin celor care, ca Pavel Con
stantin, Nicolae Damian sau 
Leontin Vasilescu, reprezintă „ca
zuri", prin comportarea lor în 
producție, ca uteciști, organizația 
noastră și-a pretins și de data 
aceasta foarte puțin ei înșiși. 
Darea de seamă a fost săracă 
pentru că și activitatea organiza
ției oferă această imagine. Mi se 
pare că trebuie să ne reamintim, 
acum înaintea unei noi etape de 
activitate, că sîntem uteciști, că 
avem împreună de rezolvat, prin 
acțiunile ce le vom întreprinde, 
prin activitatea de zi cu zi, multa 
probleme, afîrmîndu-ne cu presti
giul de care știm că sîntem ca
pabili. Cred că așa vom ajunge 
să evităm situații ca cea de azi, 
cînd însăși absența unora dintre 
noi la adunarea cea mai impor
tantă dovedește cît înseamnă 
pentru ei faptul că discutăm pro
blemele noastre și ale lor, ca ti

neri, ca uteciști, arată câtă autori
tate are asupra lor colectivul or
ganizației".

Cadrul unei asemenea afirmări 
viitoare, organizația U.T.C. a sec
ției „lăcătușerie" îl are, configu
rat prin reperele bine alese ale 
programului de activități. Tinerii 
și-au propus acțiuni de valoare, 
obiective majore. Vor fi organi
zate cercuri de desen tehnic, în
tâlniri cu cadrele de conducere 
ale producției, concursuri profe
sionale pentru toate meseriile. în 
adunările generale se vor dezba
te problemele disciplinei muncii, 
calitatea produselor executate de 
tineri, aspecte ale comportării în 
viață și societate. Se vor face 
schimburi de experiență cu orga
nizațiile celorlalte secții. S-au 
prevăzut, de asemenea, în mod 
judicios, o seamă de întruniri și 
informări în cadrul activității po- 
litico-ideologice, cultural-distrac- 
tive, excursii, întreceri sportive 
etc. Către această perspectivă de 
muncă viitoare, succesul activită
ții organizației ține însă de dez
voltarea, zi de zi, cu concluziile 
recentului moment de retrospec
tivă și de nou început, a unui 
climat de exigență educativă, față 
de fiecare tînăr utecist, prin ac
țiuni concrete care să evidențieze 
în realizare practică, avînd ecou 
asupra modului de a gîndi și a 
se comporta al tinerilor, prestigiul 
și autoritatea organizației U.T.C., 
exigența acesteia față de sine, 
prin exigența față de fiecare tînăr, 
a fiecărui tînăr.

ION TRONAC
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din V@dtd'&l&țU’ Primiri la tovarășuli rei am „veaereie , |0N |L|ESCU
pavilionului I

s-a înapoiat din Australia

i
românesc se prezintă... i

i
Promiteam tn rîndurfle de ieri, 

adresate cititorilor, o introducere 
cu un ceas mai devreme în in
timitatea tîrgului. Aveam în ve
dere, așa cum am lăsat să se în
țeleagă, desprinderea din mulți
mea de tentații, adresate deopo
trivă specialistului ori vizitatoru
lui obișnuit, a cîtorva din vedete
le acestei prestigioase manifestări 
internaționale pînă la deschide
rea căreia timpul se măsoară de 
acum în ore. Am ales, pentru în
ceput, trei din vedetele pavilio
nului românesc, produse de mar
că ale industriei noastre 
struotoare de mașini.

F. 320, domină intrarea

con-

Tîr-
gului internațional, ca doi stîlpi 
de poartă românească. Una din 
variantele constructive, F 320-3 
DH, cu acționare Diesel hidrau
lică, ne atrage atenția de mai 
multe zile, prelungindu-și pe ver
ticală silueta argintie. De ieri de 
la amiază o însoțește geamăna 
sa, acționată Diesel electric. Și 
una și cealaltă, a ținut să ne a- 
mintească ing. Petre Pleșoianu, 
din cadrul serviciului de proiec
tare al uzinei ploieștene „1 Mai", 
fac parte din gama nouă de in
stalații de foraj, suocedînd lui 
F 125 și F 200, recunoscute deja 
pentru posibilitățile lor tehnice. 
Adîncimea de foraj maximă — 
6 000 metri Sarcina maximă la 
cîrlig, așa cum de altfel explică 
însuși cifrul nomenclator : 320
tone forță. Turlele rabatabile per
mit montarea la sol și ridicarea 
în poziție verticală cu ușurință. 
Dacă primul tip de instalație 
prezintă avantajul unei acționări 
simple, întreținere și exploatare 
mai puțin pretențioase, la cel de 
al doilea tip se detașează calita
tea acționării electrice — km 
nivel tehnic superior celui atins 
pe plan extern — deservirea in
dividuală a subansamblelor ofe
rind totodată posibilitatea auto
matizării operațiilor de foraj. In 
plus, dubla alimentare — din u- 
zina proprie sau direct de la re
țea — conferă instalației de foraj 
românești un larg interval de a- 
daptabilitate. „Colegele" mai ta 
vîrstă ale celor două instalații pot 
fi întâlnite Ia lucru pe nume
roase meridiane ale globului, ta 
țări europene- ta China, tn Ar
gentina ori Brazilia, ta Cuba, ta 
Algeria. Așteptăm ca ele H în
tregească această prestigioasă tra
diție I

U.P. 16 TONS, se pierde a-

proape ta umbra țesăturii metali
ce din jur. Unitatea de pompaj 
de 15 tone, proiectată și realiza
tă de uzina bucureșteană „Vul
can", este prezentă pe platforma 
de prezentare în două variante. 
Și nu întîmplător : tipul clasic 
(cu contragreutate) și tipul îm
bunătățit, o noutate în materie, 
cu echilibrare pneumatică. Cum 
despre prima unitate am mai a- 
vut prilejul să vorbim ne măr
ginim în rîndurile de față să fa
cem loc cîtorva amănunte din 
biografia noii instalații de pom
paj, aflată la prima ieșire publi
că. In comparație cu vechiul tip 
— 9 tone de metal economisit, 
și evident, un gabarit mai redus. 
Permițînd oonteinerizarea totală, 
o echilibrare foarte exactă, insta
lația. ne subliniază tovarășul ing. 
A. Morărescu, se pretează exce
lent pentru exploatare pe pon
toane marine datorit! vibrațiilor 
reduse, aproape nule.

CAF 4, sau cazanul pentru 
apă fierbinte, sau de 100 Giga- 
calorii, cel care apare, fără ex
cepție aproape, tn imaginile fo
toreporterilor. Este de explicat 
dacă ținem seama de amănunte
le formale : 19 metri construcția 
metalică, 55 metri coti finali. 
Dar mai alea lufad tn seamă des
tinația sa — se utilizează pentru 
termoficare sau ta centralele ter
mice pentru sarcini de vîrf. Este 
doar un reprezentant al familiei 
de utilaje energetice făcute la 
„Vulcan". De menționat măcar 
alte două : cazanul de 420 tone 
abur oră și cel de 1 053 tone a 
cărui cotă de fum este de 150 m 3 
aflat acum în construcție, pregătit 
pentru echiparea viitoarelor ter
mocentrale de pe harta enez go
tică a țării.

Ieri la amiază, prima posibili
tate de contact cu pavihonul Re
publicii Democrate Germane la 
Tîrgul internațional București : 
conferința de presă organizată 
de conducerea acestuia ta in
cinta complexului de ezpoziți:. 
Prin urmare și prunele tnfonnațti 
pe care le putem oferi cititorilor 
antidpfad trecerea lor prin locu
rile de prezentare a exponatelor 
țării prietene. Pe aproape 1000 
m.p. diferite întreprinderi da co
merț exterior prezinți la Bucu
rești numeroase puncte de atrac
ție, expresia nivelului tehnic a- 
tins ta diferite rubramuri tadua-

triale, a succesului de cere se 
bucură produsele respective pe 
piața mondială. O dovadă fa plus 
a acestei realități este sugerată 
de însuși faptul că din cele 630 
de produse expuse cîteva zeci au 
fost deja laureate cn medalii de 
aur în confruntările de pînă a- 
cum. Cu titlu de informație am 
reținut cîteva. Și dacă ieri ele 
ne-au fost caracterizate doar în 
ansamblu, ta zilele de vizitare 
fiecare exponat în parte poate

• constitui obiect de analiză, de 
interea. Am dori să amintim aici: 
mașinile unelte cu program nu
meric — mașina de frezat univer-

sală, strungul automat cu coman
dă cu bandă magnetică, mașina 
de frezat prin rostogolire. Sub 
firma cunoscută în toată lumea 
— „Karl Zeiss" Jena vom întîl- 
ni seria nouă de midoscoape (de 
la aparatul didactic simplu la cel 
destinat cercetării științifice), 
aparatul pentru controlat dantura 
roților dințate, capul de divizare 
optic automatizat Fără îndoială, 
de o atenție aparte se vor bucu
ra în zilele următoare calculatoa
rele prezente în stand : calcula
tor electronic digital, mașini de 
contabilizat etc.
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d^DE AUDIENȚĂ 
: Scinteii 
tineretului

Răspundftm astăzi, cu concursul 
tovarășului VICTOR POPESCU, 
procuror la Procuratura Gene
rală, acelor cititori care au scris 
pe adresa rubricii solicitînd răs
punsuri referitoare la dreptul de 
familie.

Cititorul MITREA TVDORA- 
CHE din Galați întreabă dacă 
mama unui copil conceput în a- 
fara căsătoriei, înfiat de doi bă- 
trîni, poate după moartea aces
tora să se ocupe de creșterea fi 
educarea și de administrarea bu
nurilor copilului, dacă ea are re
le purtări.

Art. 76 din Codul Familiei — 
prevede că dacă cel care înfia
ză va fi decăzut din drepturile 
părintești, instanța judecătoreas
că, țmîrid seama de interesele mi
norului înfiat și asoultîndu-1 și pe 
acesta, dacă a împlinit vîrsta 
de 10 ani, va putea fie să redea 
părinților firești exercițiul drep
turilor părintești, fie să încredin
țeze pe minor unei alte persoane, 
cu consimțămîntul acesteia. în a- 
cest din urmă caz, instanța va 
hotărî și privitor la reprezenta
rea minorului sau la încuviințarea 
actelor sale, precum și la admi
nistrarea bunurilor acestuia. Pen
tru identitate de motive același 
procedeu se va urma și în situația 
în care cei care au înfiat pe mi
nor au decedat înainte ca aces
ta să fi devenit major. Deoarece 
moartea lor nu înseamnă desfa
cerea înfierii. Numai dacă dezvol
tarea fizică, morală sau intelec
tuală a copilului este primejdui
tă în casa părintească, autorita
tea tutelară va cere instanței ju
decătorești încredințareâ lui unei 
instituții de ocrotire, rudelor ce
lui care l-au înfiat sau unei 
alte persoane.

Codru Maria din com. Pu- 
fești, jud. Vrancea, dorește să 
știe dacă o parte dintr-un imo
bil cumpărat cu bani din econo
miile pe timpul ctad era despăr-

Vineri, tovarășul Ion Iliescu, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a primit 
delegația Comitetului pentru 
Relații Internaționale al Aso
ciației Franceze pentru tine
ret și educație populară 
(C.R.I.F.) care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comunist, 
efectuează o vizită 
noastră.

La convorbire, 
desfășurat într-o 
caldă, prietenească, 
cipat tovarășul Mircea Ange- 
lescu, secretar al 
U.T.C., activiști ai 
U.T.C.

ln țara

care s-a 
atmosferă 
au parti-

C.C.
c.c.

al 
al

♦
în seara aceleiași

legația C.R.I.F. a părăsit 
pitala înapoindu-se în patrie. 
La plecare, pe aeroportul In
ternațional București-Otopeni, 
erau de față activiști ai C.C. 
al U.T.C.

zile, de-
Ca-

Vineri, tovarășul Ion flies- 
cu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a primit 
delegația Tineretului Demo
crat din Irak care la invitația 
C.C. al U.T.C. efectuează • 
vizită în țara noastră. In ca
drul convorbirilor s-a realizai 
o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor ac
tuale ale celor două organi
zații, precum și un schimb de 
păreri asupra unor probleme 
ale mișcării internaționale 
de tineret An fost de ase
menea discutate posibilitățile 
de lărgire și dezvoltare a 
relațiilor de prietenie și cola
borare între cele două or
ganizații. La întflnire, oare 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, tovărășească, a 
participat tovarășul Vasile Nl- 
colcioiu, secretar al C.C. ai 
U.T.G

Vineri după-amiază, s-a înapo
iat în Capitală delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
tovarășul Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a făcut o vi
zită ta Japonia și Australia la in
vitația partidelor comuniste din 
țările respective.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Simion Bughicd, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Colegiului Central de 
Partid, și Ștefan Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

L*  sosire, pe aeroportul inter
național București-Otopeni, dele
gația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Bujor 
Sion, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., loan Gluvacov, membru 
al Colegiului Central de Partid*  
de activiști de partid.

★
La plecarea din Sydney, dele

gația P.C.R. a fost salutată 
de tovarășii L. Aarons, secretar 
național, și Claude Jones, mem
bru al Comitetului Național al 
P. C. din Australia.

Convorbiri la Consiliul de Miniștri»

CONFERINȚE

DE PRESĂ
Curier

„0 vizită deosebit de utilă
Conducătorul deleaotiei Tine

retului Democrat din Irak o 
cut o declarație redactorului 
„Scinteii tineretului', M. Romu-

„In primul rind doresc să 
subliniez faptul că siniem 
deosebit de bucuroși că om 
putut vizita România și să 
ne manifestăm satisfacția 
pentru primirea prieteneas
că, frățească ce ne-a fost 
rezervată. în sentimentele 
gazdelor noastre am desci
frat profunda prietenie fata 
de tinar^j^irak-an, solidari
tatea cu^^oircț le acestuia.

rd. Oaspete e irakian s-a rota
rii la impres' e dm vizite ae 
core a îr»treprin»-o în Homânla :

La Consiliul de Miniștri au în
ceput vineri după-amiază convor
birile dintre Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economici 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană, și dr. Kurt Fichtner, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, pre
ședintele părții R.D. Germane în 
Comisie.

La convorbiri participă

română Radu Constantl- 
vicepreședinte al Comisiei

k

din

• CU OCAZIA ÎMPLINIRII a 
30 de ani de la asasinarea de că
tre agenții siguranței a luptătoa
rei antifasciste comunista Ocsko 
Tereza, la Clubul Trustului de 
construcții locale din Oradea a 
avut loc vineri o adunare come
morativă. în fața unui mare nu
măr de tineri care lucrează în 
construcții, a luat cuvintul tova
rășul Bella Salszberger, activist 
cultural. Vorbitorul a evocat fi
gura și activitatea desfășurată de 
Ocsko Tereza, în rîndurile orga
nizației „Ajutorul roțu", dîrzenia 
și curajul cu care a înfruntat 
moartea pentru o cauză nobilă.

juridic

partea 
nescu, , ,
Guvernamentale de Colaborare și 
Cooperare Economică și Tehnică, 
Sergiu Bulgakoff, șef de secție la 
Consiliul de Miniștri, Alexandru 
Albescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Gh. Caranfil, 
adjunct al ministrului industriei 
chimice, iar din partea Republicii 
Democrate Germane, Heinerich 
Meyer, vicepreședinte al Comisiei 
de Stat a Planificării, dr. 
Eduard Schwierz, adjunct al mi
nistrului pentru 
economice externe, dr. 
gang Teichmann,

probleme 
_______ _____ „ Wolf
gang Teichmann, adjunct al 
ministrului industriei chimioe, 
precum și Hans Voss, ambasado
rul R. D. Germane la București.

Cu acest prilej au fost exami
nate modul de îndeplinire a pre
vederilor protocolului ultimei se
siuni a Comisiei, precum și noi 
posibilități de colaborare și coo
perare economică și tehnică între 
cele două țări. Totodată, s-au 
stabilit măsuri corespunzătoare 
pentru concretizarea unor acțiuni 
de colaborare și cooperare.

De ambele părți a fost relevată 
dorința de a lărgi în continuare 
relațiile în aceste domenii între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

★
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Mihai Marinescu, a ofe- 
rit, vineri, un dineu în saloanele 
restaurantului Athenee Palace, în 
cinstea doctorului Kurt Fichtner.

Mîine, ora 15,30, pe Stadionul „23 August"

România — Finlanda

Drum bun „tricolorilor0 
Europei!în Cupa

țiti de soț, este sau nu bun oo- 
mun.

Potrivit art. 30 din Codul Fa
miliei bunurile dobîndite în tim
pul căsătoriei, de oricare dintre 
soți, stat, de la data dobindirii 
lor, bunuri comune ale soților. 
Orice oonvenție contrară este nu
lă de drept, iar calitatea de bun 
comun nu trebuie dovedită.

Regimul comunității bunuri
lor, astfel cum este reglementat 
prin Codul Familiei, durează de 
la încheierea căsătoriei și pînă la 
desfacerea acesteia, survenită fa 
urma morții unuia din soți, a de
clarării judecătorești a morții u- 
nuia din soți sau a pronunțării 
divorțului.

Toate bunurile dobîndite de 
soți ta timpul căsătoriei, fie prin 
muncă comună, fie separat, de
vin bunuri oomune. Este indife
rent modul cum ele au fost do
bîndite, deoarece nu interesează 
dacă în actul de achiziție au fost 
trecuți ambii sau numai unul 
din soți fiind suficient numai 
faptul că dobîndirea lor să se facă 
în timpul căsătoriei. De aseme
nea, nu interesează care dintre 
soți a procurat valoarea de achi
ziție a bunului.

Separația în fapt a soților ta 
timpul căsătoriei n-are nici o 
consecință în ceea ce privește e- 
xistența regimului comunității 
bunurilor, căsătoria nefiind des
făcută, și o derogare expresă 
neexistînd, bunurile dobîndite de 
soți în timpul căsătoriei vor con
tinua să aibă caracterul de bu
nuri comune în devălmășie. A- 
ceastă împrejurare va fi însă a- 
vută în vedere la determinarea 
cotei cuvenite din bunurile 
mune fiecăruia dintre soți,
cepție de la regula de mai sus 
fac bunurile (art. 31 din Codul 
Familiei), dobîndite în timpul că
sătoriei prin moștenire, legat sau 
donație — dacă nu se prevede 
că sînt comune — bunurile de 
uz personal și cele destinate o- 
xercitării profesiei unuia dintre 
soți; bunurile dobîndite ou tit-

Iul de premiu >au recompensă, 
manuscrisele științifice sau lite
rare, schițele și proiectele artis
tice, proiectele de invenții și ino
vații ; indemnizația de asigurare 
sau despăgubirea pentru pagube 
pricinuite persoanei, valoarea 
care înlocuiește tun bun propriu 
sau bunul in care a trecut aceas
tă valoare.

Rubrică realizată de 
MIRCEA NICOEAB

Directorul Pavihoauloi Laia- 
nii Sovietice, Pavel A. Cervea- 
kov. directorul general al Pavi
lionului R.D. Germane. Johan
nes Oehme. și directorul Pavi
lionului R.p. Polone, Jan Fu- 
larski. din cadrul Tîrgului in
ternațional București, au orga
nizat in zilele de joi și 
vineri conferințe de pre
să, la care au participat re
prezentanți ai presei centrale, 
ai Agenției române de presă 
„Agerpres", ai Radiotelevixia- 
nii și ai unor publicații de spe
cialitate, precum si corespon
denți ai presei străine.

Cu acest prilej, au fost pre- 
îentate exponatele industriilor 
din țările respective.

(Acerprea)

co
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De mîine echipa națională intră intr-o nouă 
„încercare de foc" — Cupa Europei, competi- 
eîn cadrul căreia se confruntă, de astădată, 

balul continental. Un nou prilej, deci, pentru 
..tricolori" de a-și confirma bunul renume cîș- 
tigat la Guadalajara, de a se impune și de a 
ocupa un fotoliu de orchestră în lumea 
bună a fotbalului european. Debutul in Cupa 
Europei se proiectează fericit pe panoramicul 
mexican, unde băieții noștri, demonstrînd 
bogate și variate calități tehnice și tactice, 
energie și resurse sufletești, și-au îndeplinit, 
așa cum se spunea, mandatul lor de majoră 
responsabilitate. Figura făcută în Mexic este 
un merit este un bun cîștigat pentru sportul 
nostru, care nu poate fi contestat și umbrit 
sub nici un chip. Dar, în schimb, acest 
prestigiu se cere apărat Un prim pas a fost 
performanța echipei U.T.A., a celorlalte echi
pe promovate în turul doi al „cupelor euro
pene". Este un moment de răscruce și acelei 
„flori rare" culese în Mexic, i se pot adăuga 
altele reunindu-se într-un buchet de neste
mate. Iată că au apărut „stele" de primă mă- 
rime
cire __ _____
Există create premise favorabile unor evolu
ții de calitate — un lot omogen, valoros, indi
vidualități de clasă, condiții excelente de 
pregătire — Ia valorificarea cărora sînt che
mați să-și aducă contribuția antrenorii și jucă

reunindu-se într-un buchet de neste-
. „ _ prima ma-

și pe-aici pe la noi, care dau strălu- 
„bulevardelor" fotbalului mondial.

torii în egală măsură. Nădăjduim că în timpul 
scurs după „campania mexicană" s-a refăcut 
unitatea morală și de voință a lotului națio
nal și că jucătorii noștri înțeleg cinstea și 
misiunea pe care le-o conferă îmbrăcarea tri
coului 
succes, 
realiza 
angajare _ ______
r.ea. f°tf>a^u’ui nostru pe o orbită într-o ver
tiginoasă ascendență valorică este rezultatul 
acestor atribute și o piatră de încercare o 
constituie și acest prim pas pe care-1 con
stituie întîlnirea de mîine cu echipa Finlan
dei, revelația startului în Cupa Europei, per
formera nesperată de miercuri de la Praga. 
Antrenorul Angelo Niculescu și-a declarat op
țiunile pentru „uhsprezecele" de mîine din 
care, se pare, nu va lipsi Dobrin, atît de mult 
așteptat să-și îndeplinească decisiv și convin
gător datoriile unui mandat mai vechi. Nă
dăjduim într-o evoluție care să îmbine ideea 
tactică și scopul final cu valențele spectaco
lului, în măsură să satisfacă dorințele și exi
gențele publicului nostru pe care-1 vrem, mai 
mult ea oricînd statornic în încredere, alături 
de Dinu — proaspăt investit cu titlul de că
pitan al echipei — de Răducanu, Dumitra- 
che, Florian Dumitrescu et comp. Drum bun 
„tricolorilor" în Cupa Europei !

V. CĂBULEA

național, înțeleg că 
nici un progres nu 
fără adeziune deplină, 

totală, fără sacrificii.

nici un 
se poate 

fără o 
înscrie-

(Urmare din pag. I)

Dar dîrzenia oamenilor s-a do
vedit a fi de un preț inestima
bil.

— Așadar... T
— Așadar, eu cred că dîrze

nia, capacitatea de dăruire, spi
ritul de sacrificiu — acestea 
sînt trăsăturile cele mai preg
nante ale petrolistului.

Schela Videle este una dintre 
cele mai tinere, împlinește 
de-abia 9 ani. De la un an la 
altul ponderea ei în industria 
noastră petroliferă se amplifi
că. Ea se va îmbogăți ou multe 
alte sonde. Cele mai multe vor 
reveni secției a doua condusă 
de tânărul inginer Nicolae Ba
dea. Zi și noapte, ca niște cum- 
păne de fîntini, sondele se a- 
pleacă spre străfundurile pă- 
mîntului și se înalță calme și 
sobre spre văzduh, odată cu în
cărcătura aurului negru, repe
tând la infinit aceeași mișcare 
calmă și sobră, ca pendulul 
nui ceasornic.

Descoperirea zăcămîntului 
la Videle și exploatarea
masivă a produs profunde mu
tații pe plan material, spiritual 
și uman ale acestor locuri și ale 
oamenilor lor. Spicele s-au 
frățit cu sondele. Videle 
altădată un sat de iobagi 
case din chirpici, pe care 11
dau conacele boierești din câm
pii. Astăzi este un oraș în pli
nă dezvoltare — oraș al petro
liștilor și țăranilor cooperatori.

Printre localnici s-au așezat

definitiv cu casele și familiile 
lor, cu visurile și destinele Lor 
viitoare, mulți petroliști veniți 
de aiurea dar mai ales din ți
nuturile Prahovei. Aduceau cu 
ei nu numai știința tmblinzirii 
șuvoaielor de țiței în erupție, 
dar și o istorie întreagă, istoria 
petrolului românesc și a lupte
lor înflăcărate ale petroliștilor 
pentru apărarea acestor comori, 
aduceau cu el cultul pentru pro-

s-a înscria prima filă a Istoriei 
aurului nostru negru. Dar câți 
petroliști veniți La Videle nu se 
mândresc cu un arbore genealo
gic asemănător 7 Maistrul Ion 
Limbau. Vasile Nițică, Dumitru 
Ghițâ, Ion Rădulescu. Ion Por- 
neală. Gavrilă Pomnuțiu. — cei 
pe umerii cărora pendulează 
lărâ contenire sondele schele i. 
poartă și ei din tată în fiu a- 
celași blazon.

u-

de 
lui

în- 
era 
cu 

s«-

CUL TUL PENTRU
PROFESIE

fesie, pe care ei îl moșteniseră 
la rîndul lor din tată în fiu.

— Așa este tovarășe inginer 
Petre Filip ?

— Cred că așa...
Bunicul inginerului Filip sco

tea țițeiul cu găleata din puțuri, 
ca apa din fintînă, încă în 1880. 
Tatăl său, continuînd tradiția a 
dus-o mai departe, pe o întin
dere de 5 decenii. Acum, la cei 
85 de ani ai săi are marea sa
tisfacție că nici cei 8 băieți n-au 
trădat profesiunea casei. Doi 
aînt ingineri, doi maiștri, un 
sondor și un economist, in ace
leași schele prahovene unde

aici aveați 
de a extra- 
de a

— Qind ați venit 
nu numai misiunea 
ge țiței ci și aceea 
găti petroliști. Cum v-ați 
curcat ?

— Ne-a fost chiar mai 
de cum ne așteptam, spune ti- 
nărul maistru Nicolae Istrate.

Brigada lui este un exemplu 
grăitor în această privință. Nu
mai Istrate nu este localnic. 
Ceilalți 30 de-abia au schimbat 
sapa de prășit cu... sapa de fo
raj, dar soarta sondelor se află 
deja în mîinile lor, în mini de 
nădejde. Dacă în primii ani de 
exploatare cei veniți din altă 
parte reprezentau 80 ia sută din

pre- 
des-

ușor

efectivul petroliștilor, acum lo
calnicii reprezintă același pro
cent. Procentul s-a inversat, 
inversind de fapt destinele oa
menilor și locurilor lor. Local
nicilor li s-au transmis nu nu
mai tainele profesiunii ci și cul
tul pentru ea, credința că tra
cica odată implantată în oîm- 
pia lor, trebuie îmbogățită și 
dusă mai departe. Cel mai tî- 
năr sondor, Ion Ciobanu, n-a 
împlinit încă 17 ani. Lucrează 
in brigadă cu tatăl său, Florea 
Ciobanu. Cînd părinții dau 
cinstire muncii și profesiunii 
lor, o transmit ca pe moșteni
rea cea mai de valoare, copiilor 
lor. în școlile profesionale de la 
Tirgoviște și Cîmpina învață în 
fiecare an cîte 50 de elevi din 
Videle și împrejurimi care vor 
împrospăta necontenit forța de 
muncă a schelei. Pentru că par
ticularitatea schelei Videle este 
tinerețea. Toți cei 27 de ingineri 
de aici au sub 30 de ani. Pro
centul se menține și în rîndul 
muncitorilor. Infuzia de tinerețe 
este un proces continuu, supra
vegheat cu atenție — garanția 
cea mai sigură a perpetuării 
tradiției, a îmbogățirii și înno
bilării ei. aici în Cimpia Du
nării unde aurul 
îngemănează atît 
cu aurul negru.

— Care credeți 
sătura esențială ce-1 
pe petrolist ? — l-am Întrebat 
încă o dată pe directorul sche
lei.

— în primul rtnd dîrzenia și 
cultul pentru profesia prin oare 
se afirmă, in oaie se regăsește.

La Turku Finlanda
Reprezentativele de tineret ale 

Finlandei fi României se vor în- 
tîlni mîine, în orașul Turku. Me
ciul contează, cum se știe, pen
tru prima ediție a „Campionatu
lui Europei" rezervat jucătorilor 
sub 23 de ani (regulamentul 
competiției admite, însă, și folo
sirea a doi jucători pînă în 25 de 
ani).

Antrenorii Gheorghe Ola și Ni- 
colae Tătaru ne-au comunicat 
joi, la plecarea delegației noas
tre în Finlanda, echipa proba
bilă : Iordache, Niculescu, Stoi-

România tineret
cescu, Olteanu, Codrea, Anca, 
Beldeanu, Petreanu, Dudu Geor- 
gescu, Ștefănescu și Manea. Au 
mai făcut deplasarea : portarul 
Oprea, fundașul Crețu și mijlo
cașul Naom.

Arbitrii meciului primelor 
garnituri ale României și 
Finlandei sînt: LEONIDAS 
VAMVAKOPOULOS, la cen
tru, ajutat la tușe de THEO
DORAS ELEFTHERIADIS si 
DIMITRIOS BOTONATARIOS 
— toți din Grecia.

holdelor 
de

se
armonios

că este tră- 
definește

• INTRE 22 și 27 OCTOMBRIE 
vor avea loc la Liubliana campio
natele mondiale de gimnastică. La 
cea de a 17-a ediție a acestei com
petiții și-au anunțat participarea 
sportivi șl sportive din 36 de țări, 
printre care și România. Au sosit 
de acum la Liubliana echipele 
Noii Zeelande și Kuweitului.
• FINALELE CAMPIONATE

LOR NAȚIONALE DE BOX se vor 
desfășura între 28 octombrie și 5 
noiembrie în cadrul a 15 reuniuni, 
care vor avea loc în sala sportu
rilor de la Floreasca. La finale 
participă peste 200 de puglliști din 
întreaga țară.
• LA BRUXELLES a avut loc O 

festivitate în cadrul căreia ciclis
tul belgian Eddy Merckx a fost 
recompensat cu un trofeu pentru 
cel mai bun sportiv din lume pe 
anul 1969. Acest trofeu se decerne 
în fiecare an de clubul canadian 
„Medalia do aur**  din Toronto.

/

Pronosticul nostru pentru 
Concursul pronosport nr. 41 
(Etapa din 11 octombrie)

România (A) — Finlanda
(A) 1

Finlanda (tin.) — România
(tin.) 2

Bologna — Internazionale x 
Cagliari — Varese 1
Catania — Fiorentina x
Milan — Sampdoria 1
Napoli — Foggia 1 '
Roma — Lanerossi 1
Torino — Lazio x
Verona — Juventus x
Metalul Tirg. — A.S.A.

Tg. Mureș 1
Știința Bacău — Sportul 

studențesc 2
Gloria Bistrița — Minerul

B.M. i
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|în aceste zile premergătoare 
[siunii jubiliare și aniversării 
[iui sfert de veac de existență 
I Națiunilor Unite, Comitetul 
plitic, principalul organism al 
[dunării Generale a O.N.U., s-a 
[îgajat în dezbateri de fond 
Lupra unor măsuri de întărire 
| securității internaționale. Se 
[ddențiază cu această ocazie 
Ireocuparea majoră a delegați- 
lor prezente pentru impunerea 
leplină în viața internațională, 
li litera și spiritul lor, a princi- 
liilor Cartei, adoptate cu 25 de 
Ini în urmă.
I Din luările de poziție ale de- 
pgațiilor se desprinde ideea, 
Ișa cum sublinia reprezentantul 
Iugoslaviei, Mojsov, că „secu- 
ptatea internațională nu tre- 
luie să fie fondată numai p? 
Ireocuparea de a evita declan- 
larea unui război de mari pro
porții și nici pe echilibrul „pute- 
lii“. „Sentimentul larg răspîndit, 
[punea reprezentantul italian, 
Vinci, este întărit de convinge
rea tuturor că numai un vast 
program de dezarmare generală 
i completă poate elibera enor- 

tnele resurse umane și materia- 
le indispensabile progresului 
omenirii".

In strînsă corelație cu princi
palele aspecte, componente ale 
securității — respectarea princi
piilor Cartel, dezarmarea, dez
voltarea — a fost abordată pro
blema cooperării regionale. 
.Procedînd Ia schimbul de ve
deri în ceea ce privește întărirea 
păcii și securității în Europa, 
sublinia reprezentantul belgian, 
Longerstaey, țările continentului 
nostru demonstrează voința lor 
de a acționa Intr-un spirit 
realist, in favoarea acestei nece
sități imperative a zilelor 
noastre".

WASHINGTON 9 (Agerpres) 
Președintele Nixon a rostit la pos
turile de radio și televiziune un 
discurs, în care a prezentat un 
program în cinci puncte pentru 
soluționarea conflictului din Indo
china.

El a propus ca toate forțele 
armate din întreaga Indochină să 
înceteze focul și să rămînă pe 
pozițiile pe care le ocupă în pre
zent. încetarea focului ar urma 
să aibă loc fără condiții preala
bile și să fie supravegheată de 
observatori internaționali, precum 
și de părțile în cauză. Nixon a ce
rut ca această încetare a focului 
„să fie obiectul unor negocieri 
imediate". Din propunerea preșe
dintelui S.U.A. rezultă că o ase
menea încetare a focului ar pre
supune înghețarea tuturor acțiu
nilor pe care le desfășoară forțele 
patriotice ale popoarelor din In
dochina.

R. Nixon a propus, de aseme
nea, organizarea unei conferințe 
internaționale de pace pentru în
treaga Indochină, arătînd că ele
mentele esențiale ale acordurilor 
de la Geneva din 1954 și 1962 ră- 
mîn ca bază pentru reglementa
rea problemelor între statele din 
regiunea respectivă. După cum se 
știe însă, popoarele din Asia de 
sud-est au început lupta de elibe
rare națională tocmai în urma 
violării acestor acorduri prin in
tervenția militară a S.U.A.

în continuare, președintele a 
subliniat că Statele Unite vor 
participa concomitent și la nego-

Evoluția situației 
din Bolivia

tn după-amiaza zilei 
de joi, calmul relativ 
observat după preluarea 
puterii de către genera
lul Juan Jose Torres a 
cedat locul unei noi 
stări de tensiune, o dată 
cu rebeliunea regimen
tului Ingavi — unitate 
de elită a forțelor ar
mate boiiviene, înzestra
tă cu o considerabilă 
putere de foc.

Comandantul acestui regiment, 
locotenent-colonelul Miguel Ayo- 
roa Montano, unul dintre iniția
torii loviturii contra lui Ovando 
Candia, l-a avertizat pe genera
lul Torres că nu va depune ar
mele „pînă cînd statul nu va in
tra în spiritul legii, constituind 
un cabinet ministerial, care să 
nu includă partizani ai stîngii", 

în ceea ce privește poziția 
noului președinte față de cere
rile Centralei Muncitorești Boii
viene în vederea cooperării, ele 
au fost acceptate aproape în to
talitate, excepție făcînd cea re
feritoare la revocarea decretului 
de indemnizare a firmei nord- 
americane Gulf Oil (78 milioane 
de dolari). Centrala a adresat o 
chemare către toți membrii săi 
în vederea organizării unei mari 
manifestații pentru a cere preșe
dintelui „arme pentru toți munci
torii", întrucît numai astfel va 
putea fi înfrîntă rezistența con
servatorilor.

In cursul nopții, colonelul Sa
muel Gallardo a declarat că gu
vernul actual deține controlul în 
întreaga țară, rămînînd doar să 
fie soluționată prin negocieri 
sau prin forță situația din regi-

cierile de la Paris. El a propus ca 
la aceste negocieri să fie abordat 
și un program de/etragere a tru
pelor americane, ca parte a unei 
reglementări generale, fără să pre
cizeze însă o dată limită a acestei 
retrageri.

în această problemă, delegația 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud la Conferința de la Pa
ris a subliniat recent că forțele 
armate populare de eliberare se 
vor abține de a ataca trupele 
intervenționiste, cu condiția ca 
acestea să fie retrase pînă la 30 
iunie 1971. Fără aceasta — a sub
liniat delegația — o încetare a 
focului ar însemna perpetuarea 
ocupației țării și o încercare de a 
stăvili lupta de eliberare a po
porului vietnamez.

Președintele a propus apoi 
căutarea unei reglementări poli
tice în Vietnamul de sud. El a 
afirmat că S.U.A. ar fi gata să 
respecte rezultatul „voinței po
porului sud-vietnamez" și „rezul
tatul procesului politic asupra 
căruia se va cădea de acord", dar 
a exclus posibilitatea înlocuirii ac
tualului regim de la Saigon. Din 
propunere rezultă că reglementa
rea acestei probleme ar urma să 
se facă în prezența trupelor ame
ricane.

Ultimul punct al propunerii Iui 
Nixon se referă la eliberarea 
„imediată și necondiționată a tu
turor prizonierilor de război de 
către ambele părți.

■■■■■■■■■■■■■
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FRANȚEI 
ÎN U.R.S.S.

• JOI. PREȘEDINTELE
GEORGES POMPIDOU a vizi
tat cosmodromul Baikonur, unde 
a asistat. însoțit de Leonid Brej- 
nev, Nikolai Podgornîi și Alexei 
Kosighin, la lansarea satelitului 
artificial „Cosmos-368" și i-au 
fost arătate diferite tipuri do 
tehnică cosmică. Vineri preșe
dintele Franței a fost oaspetele 
marelui oraș siberian Novosi
birsk, unde a depus o coroană 
la Monumetul Gloriei, ridicat în 
memoria luptătorilor siberieni 
căzuți în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei.

ÎNCHEIEREA
VIZITEI

PREȘEDINTELUI 
IUGOSLAVIEI 
ÎN BELGIA

• PREȘEDINTELE R.S.F. IU
GOSLAVIA, Iosip Broz Tito, 
și-a încheiat vineri vizita ofi

cială în Belgia. In aceeași zi el 
^sosit într-o vizită oficială în
Luxemburg. Convorbirile ce au 
avut loc cu prilejul vizitei sale 
în Belgia, se arată intr-un co
municat dat publicității la 
Bruxelles, s-au referit la pro
bleme internaționale, precum și 
ta relațiile bilaterale. In cursul

mentul Ingavi, dislocat la cartie
rul general al forțelor armate, de 
unde a pornit rebeliunea gene
ralului Rogelio Miranda.

Partidele politice se comportă 
în mod diferit Cele de dreapta 
păstrează tăcerea, iar liderii lor 
caută să se refugieze la ambasa
de străine. Celelalte partide l-au 
aclamat pe Torres și acum stu
diază posibilitatea participării la 
o coaliție guvernamentală. In 
prezent, Torres pare să fie pre
ocupat îndeosebi de problema 
unității forțelor armate și de 
aceea joi s-a întîlnit în clădirea 
Colegiului militar din La Paz cu 
mai mulți ofițeri superiori, încer- 
cînd să ajungă la un consens pri
vind componența guvernului.

Vineri la Haga au luat aftr- 
șft lucrările celei de-a 58-a 
conferințe a Uniunii interpar
lamentare.

In ședința de Închidere, 
conferința a adoptat rezoluți
ile înscrise pe ordinea de zi.

Cea de-a 58-a sesiune a 
Uniunii interparlamentare a 
aprobat în unanimitate rezo
luția „Parlamentul și coope
rarea economică regională” al 
cărei proiect a fost prezentat 
de grupul român al Uniunii 
interparlamentare în sesiunea 
de la Monaco, din primăvara 
acestui an. Au fost adoptate, 
de asemenea, rezoluții privind 
„Contribuția parlamentelor la 
întărirea securității pe plan 
mondial și regional", „Mijloa
cele de a se pune capăt colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui în lume".

Confruntări in Bundestag
Trei deputafi liberali s-au alăturat opoziției

Bundestagul vest-german a 
cunoscut joi o zi agitată. Frac
țiunea creștin-democrată a de
pus o moțiune de neîncredere 
împotriva ministrului finanțe
lor, Alex Moeller. Această ac
țiune a fost motivată de către 
opoziție prin faptul că Moeller 
ar fi adus unele afronturi de- 
putaților U.C.D.—U.C.S. cu pri
lejul expunerii liniilor princi
pale ale bugetului pe anul 1971. 
Moțiunea a fost respinsă cu 260 
de voturi contra 251. Elemen
tul care a polarizat atenția ob
servatorilor politici a fost ges
tul a trei deputați liberali care 
s-au alăturat opoziției. După 
cum se știe, actualul guvern de 
la Bonn este constituit dintr-o 
coaliție a Partidului Social
democrat și Partidului Liber- 
Democrat.

Deputății liberali care s-au 
abătut de la disciplina de vot a 
fracțiunii partidului' lor sînt 
Siegfried Zoglmann, Erich 
Mende (fost vicecancelar în gu
vernul Ludwig Erhard și pre
ședinte al partidului), precum 
și Heinz Starke (fost ministru 
de finanțe).

Atitudinea celor trei depu
tați liberali consemnează astfel 
sciziunea P.L.D.-ului după o 
lungă perioadă de dispute In
terne.

în ajunul depunerii moțiunii 
de neîncredere împotriva mi-

4 milioane de greviști 
in Argentina

• VINERI A ÎNCEPUT ÎN 
ARGENTINA O GREVA a a- 
proximativ 4 milioane de lu
crători din diverse sectoare de 
activitate. Aceasta este prima 
mare confruntare dintre guver
nul prezidat de generalul Ro
berto Levinston și sindicate. 
Trenurile, metrourile, transpor
turile auto, o serie de întreprin
deri industriale și bancare etc., 
sînt complet paralizate de grevă.

• PREȘEDINTELE PARTI
DULUI DEMOCRAT-CREȘTIN 
de guvernămint din Chile, Ben
jamin Prado, a anunțat că Con
siliul național al acestui partid 
a respins în unanimitate o e- 
ventuală sprijinire a lui Jorge 
Alessandri, candidatul forțelor 
de dreapta, la al doilea scrutin 
prezidențial de la 24 octombrie. 
El a reafirmat sprijinul condi
ționat pe care partidul demo- 
crat-creștin il va acorda can
didatului forțelor de stingă, 
Salvador Allende, care la ale
gerile din 4 septembrie a întru
nit cel mai mare număr de vo
turi.
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acestora, subliniază comunica
tul, o deosebită atenție a fost 
consacrată problemelor europe
ne, ca și eventualei convocări a 
unei conferințe europene pen
tru securitate. S-a constatat că 
® astfel de conferință, pregăti
tă cu grijă și ținută într-o at
mosferă de înțelegere sporită, 
ar putea să contribuie la slă
birea încordării și să asigure o 
mai largă colaborare între ță
rile interesate.

• IN CLĂDIREA fostului Co
mandament de control aliat din 
Berlinul occidental a avut loo 
vineri cea de-a 8-a întîlnire 
din cadrul schimbului de păreri 
dintre ambasadorii celor patru 
mari puteri în problema Berli
nului occidental, anunță agen
ția TASS.

• AGENȚIA B.T.A. anunță că 
Suleyman Demirel, primul mi
nistru al Turciei, și-a încheiat 
vineri vizita în R.P. Bulgaria, 
înainte de a părăsi Sofia, Su
leyman Demirel a declarat zia
riștilor că discuțiile pe care Ie-a 
purtat cu președintele Consi
liului de Miniștri al Bulgariei, 
Todor Jivkov, au fost deosebit 
de utile și au contribuit la dez
voltarea în continuare a rela
țiilor dintre Turcia și Bulga
ria.

• ADMINISTRAȚIA NAȚIO
NALĂ PENTRU AERONAUTI
CA ȘI CERCETAREA SPAȚIU
LUI COSMIC (N.A.S.A.) a co
municat amănunte privind pro
gramul viitoarei misiuni sele
nare americane. Potrivit aces
tui program, lansarea navei „A- 
pollo-14“ va avea loc de pe po

ligonul de la Cape Kennedy, la 
31 ianuarie anul viitor, la ora 
9,23 GMT. Echipajul va fi al
cătuit din astronauții Alan 
Shepard, Edgard Mitchell și 
Stuart Roosa. Primii doi vor 
atinge suprafața Lunii, la bor
dul modulului lunar, în ziua de 
5 februarie, ora 9,14 GMT. Ac
tivitatea lor extravehiculară va 
dura între 8 și 10 ore.

Un act ilegal 
al autorităților 

de la Pnom Penh
• ADUNAREA NAȚIONALA 

și Senatul de la Pnom Penh au 
proclamat Cambodgia republică 
și au desemnat pe noul „pre
ședinte" al acesteia pînă la or
ganizarea de noi alegeri, în per
soana lui Cheng Heng, președirf 
tele Adunării Naționale, anun
ță agenția FRANCE PRESSE.

In legătură cu hotărîrea auto
rităților de la Pnom Penh, prin
țul Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, a dat publicității un 
mesaj în care arată că acest act 
este absolut ilegal și că el nu se 
bucură de sprijinul populației 
khmere.
• ÎN ULTIMELE 21 DE LUNI, 

companii aeriene din 48 de țări 
și 15 000 de pasageri au fost 
victimele actelor de piraterie 
aeriană, relevă cotidianul fran
cez „LE FIGARO". In total, un 
număr de 155 de avioane au 
fost deturnate în această pe
rioadă.

nistrului Moeller, deputatul 
Zoglmann și-a anunțat demisia 
din P.L.D., într-o scrisoare a- 
dresată lui Wolfgang Mischnlck, 
șeful fracțiunii parlamentare li
berale din Bundestag. De altfel, 
Zoglmann, țjnpreună cu alți 
dizidenți liberali, a întemeiat o 
nouă grupare politică denumită 
„Acțiunea național-liberală". El 
a fost desemnat președinte al 
acestei grupări. Mende și Starke 
și-au’prezentat vineri, la rîn- 
dul lor, demisiile dm P.L.D. și 
s-au alăturat partidului U.C.D.— 
U.C.S.

Potrivit observatorilor poli
tici, noua situație creatt in rin- 
durile Partidului LSw-Demo- 
crat ar fi de natură sa creeze 
unele dificultăți coaliției guver
namentale de la Bonn, care iși 
vede redusă astfel majoritatea 
în Bundestag cu trei locuri.

...ERA SOARE. Ceea ce nu-i 
puțin lucru, fiindcă aici două 
vinturi care se întretaie, de la 
răsărit la apus, schimbă vremea 
— mai ales din bună in rea —, 
cit aj clipi. Și plouă, 
streamul îmblînzește 
nordică, dar udă vîrtos cele
lalte anotimpuri. Era soare, 
așadar, la Copenhaga și o lumină 
pură care venea parcă pilpiind 
din cerul Balticei. Lumina asta 
încălzea solemnitatea zidurilor 
negre și turlele înverzite de 
vreme ale bătrînelor biserici și 
puzderii de castele. Și mai ales, 
lumina asta înveselea grozav, 
spre bucuria tuturor inimilor, 
străzile mărginașe cu case roșii 
de cărămidă, înecate in flori. 
Copenhaga e plină de monumen
tale clădiri istorice, iar acum 
are și cîteva construcții semă- 
nind cu blocul O.N.U., dar orice 
călător ține minte din peisajul 
ei urbanistic în primul rînd a- 
ceste căsuțe care seamănă leit 
cu ilustrațiile la cărțile lui An
dersen. Mici, cu acoperișuri din 
țiglă, țuguiate, cu ferestre pă
trate și lemnăria vopsită in alb, 
cu un atrium ce lasă vegetația 
să intre aproape în casă, ele nu 
sînt totuși clădite chiar întîm- 
plător, ci gîndite. Arhitecții 
danezi, ținind seama de clima 
țârii, de piesajul ei domol, ne
dramatic, le elaborează astfel, 
punind în valoare tot ce e sen
sibil în natura și sufletul oa
menilor. Adică, întii de toate, 
tocmai setea lor de soare, de 
lumină, de culoare, dragostea lor 
pentru arbori și flori.

C<1 f
Golf- 
iarna

danez; Muzeul național care 
prezintă etnografic Danemarca 
de la „Epoca de gheață" la vi
kingi, pînă în zilele noastre, 
Muzeul capitalei cu cei 800 de 
ani de istorie, iar pe Esplana- 
den muzeul Rezistenței, unde se 
evocă lupta acestui viteaz și 
dirz popor dusă fără clipă de 
contenire timp de cinci ani îm
potriva cotropitorilor fasciști.

Dar muzeele Copenhagăi nu 
pot suplini interesul pe ca- 
re-1 prezintă strada. Incompara
bila stradă, cu culorile ei, . cu 
mișcarea, cu neprevăzutul ei de 
la fiecare pas : patrulaterul 
pieței din fața primăriei, _ spa
țios, animat în permanență^ de 
oameni grăbiți sau de -* ■**—: 
încintați, peste care 
prietenos porumbeii, 
străzii comerciale, unde 
ții imbrăcați în zale și

călători 
flutură 
forfota 

studen- 
coifuri 

fac reclamă puloverelor, dar pe 
tăcute, esplanada înconjurată de 
alei umbroase unde se plimbă 
băieți și fete cu cîini înalți — 
dogi danezi, străzi ce evocă a- 
mintiri ca de pildă cea străjuită 
de o uriașă ancoră de bronz, pa
ralelă cu un canal albastru, un

Declarația M.A.E.

al U.R.S.S.
MOSCOVA 9 (Agerpres) Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a dat publicității o de
clarație care relevă că Uniunea 
Sovietică, „acționînd consecvent 
pentru folosirea posibilităților 
create de misiunea Jarring, a con
tribuit activ la inițierea unor ac
țiuni practice în vederea stabi
lirii contactelor pentru începerea 
convorbirilor între părți prin in
termediul reprezentantului spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. Guvernul sovietic a de
clarat guvernului S.U.A. că par
tea sovietică este gata și pe viitor 
să-și aducă contribuția pentru 
ca convorbirile să înceapă în cel 
mai scurt timp și să contribuie la 
succesul lor. Guvernul sovietic 
s-a referit, de asemenea, în ter
meni favorabili la hotărârea gu
vernelor R.A.U. și Iordaniei de a 
fi de acord cu încetarea focului, 
în cazul în care și Israelul își va 
asuma aceste obligații".

Declarația apreciază .drept „o 
mistificare premeditată" afirma
țiile potrivit cărora în zona Ca
nalului de Suez ar fi apărut insta
lații de rachete antiaeriene, de
servite de personal sovietic. în 
încheiere, în document se spunej 
„Uniunea Sovietică a fost și ră- 
mîne adeptul ferm al reglemen
tării politice a problemelor Ori
entului Mijlociu pe baza înde
plinirii rezoluției Consiliului de 
securitate din 22 noiembrie 1967 
în ansamblul său".

INTERVIUL 
REGELUI 
HUSSEIN

„Palestinienii constituie o co
munitate cu caracter propriu, 
iar scopul meu a fost dintoî- 
deauna, așa cum este și în pre
zent, de a le conferi un statut 
particular în cadrul regatului 
Iordaniei, un statut care să le 
permită să dispună de proprii 
lor reprezentanți", a declarat re
gele Hussein al Iordaniei în- 
tr-un interviu acordat cotidia
nului turc „Milliyet", care apare 
la Istanbul. „Sînt hotărit, a 
continuat Hussein, mai mult ca 
niciodată, să realizez acest sta
tut cu condiția ca palestinienii 
să-mi dea posibilitatea pentru 
aceasta".

• PREMIERUL DESEMNAT 
AL LIBANULUI, Saeb Salam, 
a continuat vineri consultările 
în vederea constituirii unui nou 
guvern. După întrevederea cu 
președintele Suleiman Frangieh, 
premierul Saeb Salam a decla
rat presei că divergențele de 
opinii dintre diversele forma
țiuni politice asupra componen
ței viitoarei echipe ministeriale 
nu au fost deocamdată înlătu
rate.

„C0SM0S-369“șl 
„C0SM0S-3700
în Uniunea Sovietică au 

fost lansați joi sateliții arti
ficiali ai Pămîntului „Cos- 
mos-389“ și „Cosmos-370“, la 
bordul cărora este instalat 
aparataj științific destinat 
continuării cercetărilor în 
spațiul cosmic. Agenția TASS 
menționează că aparatajul 
funcționează normal.

în timp ce cei mai puțin bogați 
se plimbă agale prin raiul de 
lumină, incercîndu-și norocul la 
ruletele cu premiul maxim un 
urs de pluș sau un vas de cera
mică, trag la țintă în figurine 
de tablă, iar la sfîrșit se opresc 
la chioșc ca să mănînce crcn- 
vurști și 
bere.

să bea un pahar eu

ȘI ZIUA. Am fost 
ziua fiindcă știam

la 
că 
al 
a-

...DAR 
Tivoli și 
ziua, fără fardul multicolor 
luminilor, un asemenea parc 
rată de obicei răvășit și obosit 
ca un clovn bătrîn. La Tivoli, 
însă, m-am înșelat. Parcul e 
curat și proaspăt, tot strălucitor 
dis-de-dimineață, în Impecabila 
Iui haină vegetală ; „palatele" 
indiene sau chinezești nu sînt 
cocioabe, aleile nu sînt înecate 
în hîrtii pline de muștar. Nu, 
Tivoli nu este un clovn sărac Și 
bătrîn, ci un actor în perma
nență elegant. Altceva însă m-a 
uimit : vizitatorii de dimineață 
sînt numai bătrîni și în special 
femei. Bunici, fără nepoți, alt
minteri cu o aparență extrem de 
onorabilă, vin din zori să joace

mintului. Pe pămîntul acesta ei 
au reușit însă să facă o înflori
toare agricultură, să crească a- 
nimale al căror nuntăr se ridică 
astăzi la peste 10 milioane. T?e 
trei sferturi din pămintul Da
nemarcei se cultivă orz, ovăz, 
secară, grîu și mai ales plante 
furajere lucrindu-se intensiv, cu 
rezultate, se pare, consemna- 
bile : producția țării, potrivit 
datelor oficiale daneze poate a- 
coperi nevoile de produse agri
cole a 16 000 000 de persoane.

Toamna
aceasta la

FLORILE inundă orice petec 
de pămint, chiar străzile, spa
țiile din fața trotuarelor, a ma
gazinelor. Cit despre arbori, pen
tru ei se desfășoară un adevă
rat cult. Un copac, o dată cres
cut, e un bun al tuturor. 
Și nimeni n-are voie să-1 
taie, chiar 
personală, 
specială a primăriei, care 
fapt nu se dă nicicdntă. 
e îngrijită in grădini, in parcuri, 
pretutindeni, cu o iubire neîn
chipuită și toată lumea se bucură 
de ea. Și anume se bucură prin 
toți porii, absorbind-o cu sete, 
aproape biologic, cit timp e ver
de și caldă : in pajiștea de lingă 
mica Sirenă și legendara Dană, 
am văzut bărbați care-și sco
seseră haina și pantofii și stăteau 
așa, întinși pe iarbă, cu ochii 
închiși, cu spinarea lipită de 
gazon, bucițrindu-se pătimaș do 
legătura’' Cfi- pămintul, cu firele 
verzi de clorofilă. Și, firește, toți 
se bucură fără să strice : iarba, 
parcurile, pomii și noianurile de 

| flori sint ținute in cea mai de- 
| plină curățenie. Nici un petec 
| de hîrtie, nici măcar un rest 
| de țigară nu se aruncă pe vreo 
| alee, ca, de altfel, nici pe stradă, 
| care sticlește de parcă în ba- 
| naiul caldarim s-ar fi amestecat 
| nestemate. Un călător străin, 
| care aruncă pe jos învelișul unui 
| pachet de ciocolată sau restul 
| unui fruct e privit lung de da- 
| nezi și următorul gest al gaz- 
| delor e de a strînge imediat 
I ceea ce s-a aruncat și a pune cu 
I grijă în coșurile la îndemînă 
I pretutindeni.

bun al 
n-are voie 

de pe proprietatea 
fără o aprobaru 

1 do 
dă niciodată. Iarba

Copenhaga
însemnări de Viorica Tânâsescu

.. ... ■ ț . », «5^

CASTELELE.„ Danezii au 
avut un rege nepriceput la 
politică și economie, dar mare 
iubitor de arte, el însuși ex
celent arhitect — Cristian al 
IV-lea. Lui îi datoresc frumuse
țea capitalei, pină atunci un 
tirguleț medieval, urbanizarea 
și mai ales sumedenia de cas
tele, de impresionante edificii, 
păstrate pină azi : Turnul ro
tund, clădit acum aproape 400 
de ani, pe atunci observator as
tronomic pentru studenți, cas
telul Rosenborg, o minune in 
stilul Renașterii, ca de altfel și 
castelul Frederiksborg, ori Kron- 
borg, locul de legendă al prin
țului Hamlet. Castelele s-au ri
dicat toate cam in veacul al 
XVI-lea, cind navigatorii danezi, 
urmași ai vikingilor, descoperi
seră bogățiile minelor de ar
gint din America de Sud, iar 
regii și seniorii se-ntreceau 
să-și arate astfel averea și stră
lucirea. Astăzi însă; aceste cas
tele, toate așezate intr-un cadru 
natural de o rară frumusețe, nu 
arată vizitatorilor pereții goi, 
păziți de odgoane de catifea Ca 
în alte țări, ci muzee. Muzee de 
istorie națională, muzee de 
artă, de etnografie sau marină. 
Chiar Cristianborgul, lăcaș regal 
și astăzi în funcție, (Danemarca 
e cea mai veche monarhie euro
peană) arată tot ca un fel de 
muzeu : zilnic, aici se prezintă 
vizitatorilor nu zidurile locuite 
de capete încoronate de mult 
dispărute, ci chiar camerele de 
primire ale actualului suveran. 
Singur Kronborgul, din cele
brul Elsinor, e plin doar de 
umbre, de legende și emoții ! 
deși refăcut de multe ori, cas
telul de pe 
trează intactă 
duelului fina]

| Shakespeare. 
| o ruină cum 
| impunător, uriaș, castel în cel 
|mai pur stil Renaissance, aflat 
Iși astăzi în plină strălucire.

fel de Pont-Neuf (unde se plim
bă tinerii snobi) dar unde sînt 
prăvălioare pentru tatuat și care 
se termină brusc în mare,, a- 
mintind prin atmosfera marină
rească că această capitală a fost 
întotdeauna un vechi și mare 
port, iar Danemarca o putere 
navală, astăzi cu o flotă de peste 
3 milioane de tone. Strada cu o 
casă sobră, străjuită de coloane 
groase, cu o plăcuță ce consem
nează aici locul nașterii mare
lui Niels Bohr, care amintește 
că Danemarca a avut mari fizi
cieni, oameni de știință și că 
este deținătoarea a trei premii 
Nobel. Strada, deci, care are o 
suflare autohtonă neamatoare 
de promenadă fără rost, danezii 
folosind-o numai pentru a a- 
junge unde și-au propus, în li
niște și calm, niciodată enervați 
fără rost, niciodată ridicînd to
nul ori pierzînd răbdarea.

TIVOLI, SEARA. Dar chiar șl 
pasionanta stradă, extrem de' 
edificatoare pentru a încadra 
peisajul uman își pierde pen
tru călător interesul cînd se 
lasă întunericul și cînd se a- 
prind luminile la Tivoli. Scîn- 
teietorul Tivoli nu e chiar un 
parc popular de distracții, cos
tul intrării fiind, mai ales du
minica, destul de ridicat, 
oricum, locuitorii capitalei da
neze, tinerii, copiii, turiștii vin 
în restul săptăminii și își scaldă 
ochii în feeria becurilor multi
colore caie explodează în orice

Dar

malul mării păs- 
sala tronului, sala 
din tragedia lui 
Kronborgul nu e 
am crede, ci un

MUZEELE ȘI STRADA. In 
fața palatului regal din Capi
tală turiștii vîn zilnic cu 10 
minute inainte de ora 12 sau 6 
după-amiaza, ca să nu piardă 
schimbarea gărzii. Soldații, 
spectaculoși — nu chiar ca în 
ilustrații unde au tunici de 
gală, roșii — dar cu uriașe că
ciuli negre din blană din urs, 
veston albastru, centiroane albe 
și ghete bombate, dau un fel de 
spectacol : parole strigate, pași 
de paradă, întoarceri rapide, 
marșuri scurte prin piața pala
tului, ca în sfirșit după 20 de mi
nute să-și ia în primire locu
rile de pază înăuntrul palatului 
și la porțile lui. După ce totul 
s-a sfîrșit, copiii se așează lingă 
cite un soldat încremenit sub 
căciula ce-i acoperă ochii, iar 
tatăl-turist îi imortalizează îm
preună pe peliculă...

Sigur, Copenhaga, străbătută 
turistic are încă multe locuri de 
vizitat : Gliptoteca, cu cupola 
ei de sticlă, palmieri și colecții 
originale ori copii din toată arta 
omenirii ; muzeul Thorvaldsen, 
al marelui sculptor neorealist

la un fel de ruletă mecanică. 
Zeci și sute de bătrîne pufăie 
din trabuc și manevrează inex
presive mașinăria care face un 
zgomot infernal, în speranța 
unui cîștig — tot zornăitor .— 
de fise. Valoarea fiselor e in
fimă, dar 
ciștig a 
doamne e 
sesc, cite

înverșunarea pentru 
acestor respectabile 
uimitoare. Cînd obo- 

__ _ __ două, ori chiar sin
gure, merg la braserie și mă- 
nîncă, fără să scoată o vorbă, 
prăjituri, sau beau bere, și din 
nou se întorc la infernala ru
letă.

LINIȘTEA. De altfel bunicii 
nu pot fi văzuți, ca la noi, pre
tutindeni, împreună cu nepoții! 
singuri în parcuri, bătrinii pu
făie din lulele cu cap de argint, 
odihnindu-se tăcuți ori discutînd 
arar, cu prietenii, la cafenea. 
Copiii — deși mi s-au părut de 
o rară cumințenie și disciplină 
— sînt suportați doar de părinți. 
Danezilor nu le place să fie tul
burați de nimeni, ei preferă pre
tutindeni liniștea, singurătatea, 
putința, după cum spun ei, de 
a reflecta la toate în tihnă. Cînd 
cineva are oaspeți se ridică 
deasupra casei un steag, semn 
că există deja o persoană invi
tată și că deci, oricine altcineva 
e neavenit, gazda, neputind fi 
dublu deranjată. O vizită se a- 
nunță cu mult timp înainte — 
circa două săptămîni — și nu 
se poate schimba data, ora, și 
nu poate dura în nici un caz

DIFICULTĂȚI. Totuși totala I 
penurie a materiilor prime ne- | 
cesare unei țări cu economie | 
multilateral modernă, ravagiile | 
ultimului război, afilierea Ia | 
N.A.T.O. sint sursa multor difi- | 
cultăți. Hărnicia, seriozitatea, 
strădania tenace a unui popor | 
atît de dotat nu pot depăși prin 
ele insele aceste dificultăți, deși I 
pot fi o speranță de stavilă ! de 
aici chibzuință permanentă a
oamenilor din această țară, a
tot ceea ce întreprind, prudența 
lor, echilibrul fiecărui gest. în 
Danemarca există șomaj, iar a- 
jutor de șomaj nu obțin decît 
cei ce plătesc o asigurare împo
triva lui ; salariile femeilor șlnt 
cu jumătate mai mici decît ale 
bărbaților ; impozitele personale 
pe venit, progresive, încep de 
la 15 la sută și pot depăși chiar 
50 la sută. In afară de aceste 
impozite, marea nemulțumire o 
provoacă danezilor taxele ex- I 
trem de ridicate, peste 40 Ia 
sută, pe care statul le impune 
la unele produse alimentare, tu
tun, textile, servicii, benzină, 
etc. Căsuțele frumoase, din că
rămidă roșie, și copleșite de 
flori despre care scriam la în
ceput sînt agreabile nu numai 
vizitatorilor, ci desigur, și loca
tarilor, dar atunci cînd sînt 
proprietari și, firește, sînt pro
prietari dacă au bani. Altmin
teri, chiriile ajung la o treime 
din salariul mediu, nu pentru o 
vilă, ci pentru un apartament 
în bloc. Copenhaga, atît de pi
torească, atît de strălucitor im
presionantă pentru călătorul pa
sager are, după spusele gazde
lor, 40 Ia sută dintre locuințe 
clădite în veacul trecut, deci în 
mare parte lipsite de confort 
modern. Or, danezii nu mai vor 
acum să le locuiască și atunci 
recurg la societățile imobiliare 
care construiesc într-adevăr 
mult, dar oamenii nu pot decît 
în mică măs,ură să cumpere a- 
partamente noi, rămînînd, in 
proporție de 80 la sută, tot chi
riași. Statul nu acordă împru
muturi pentru construcția de 
locuințe decît celor cu venituri 
foarte mici, cu familii nume
roase. Firește, în aceste condi
ții fiecare caută să muncească 
cit mai mult, cit mai calificat. 
Țăranii, fermierii, al căror ve
nit nu ajunge la nivelul urban, 
pleacă la oraș, rărind mina de 
lucru intr-o țară unde accentul 
cade pe agricultură. Statul reac
ționează incercind să modifice 
legile care stăvilesc creșterea 
veniturilor rurale și să asigure 
fermierilor, fiilor lor, o califi
care superioară, modernă. Șco
lile tehnice agricole sînt primor
dial frecventate, în general 
învățămintul avind o largă răs- 
pindire în Danemarca. Copiii în
vață 7 ani obligatoriu și in cu- 
rînd învățămintul va dura 10 
ani, larg diversificat, pentru a 
pregăti o multilaterală și efi
cientă orientare profesională.

INSTRUCȚIE FAMILIALA. 
Spuneam mai înainte că dane
zului îi place să stea liniștit în 
casa lui și să se bucure in tihnă 
dc natură, adică să-și ia in acest 
fel răsplata pentru o muncă grea 
și o răspundere profesională, 
socială, covîrșitoare. Această 
stare de spirit el nu și-o cre
ează decit printre ai săi, cei 
mai apropiați, viața de familie, 
începută din vreme, avind prin 
tradiție în această țară rostul 
esențial. Și pentru aceasta tine
rii — fete și băieți — sînt pre
gătiți extrem de timpuriu. In 
școli există ore de invățămînt 
menajer, care se continuă apoi 
în 32 școli de specialitate : aici 
se predă tehnică, menaj, admi
nistrarea bugetului familial, es
tetică interioară, psihologie fa
milială etc. Știința „vieții de fa
milie" se poate urma apoi în 
școli normale superioare, la 
universitate, și finalmente chiar 
într-un Institut Nordic pen
tru învățămintul menajer.

colț : pagode țintuite pe margi
nile acoperișurilor și ale pereți
lor, cu luminițe colorate, palate 
indiene și castele miniaturale 
incendiate de becuri, în toate 
nuanțele și culorile, pomi încăr- 
cați de perpetue artificii, scene 
deschise cu muzică de prome
nadă, balet, iluzionism, săli în
chise cu concerte de mare ți
nută artistică. Tivoli nu e Pra- 
terul de la Viena, aici nu se 
mănincă munți de cartofi pră
jiți, vată de zahăr sau gogoși, 
în timp ce tinerii se amuză in 
călușei. Există desigur și aici 
multe, foarte multe locuri de a- 
muzament — trageri la țintă, 
leagăne în forme de corăbii vi- 
kinge, rachete ce-ți dau iluzia 
imponderabilității, divanuri fer
mecate și oglinzi hazlii. Dar 
există mai ales mari restaurante, 
așezate pe lacuri pline de nu
feri și lebede, cafenele elegante, 
berării luxoase ascunse între 
pomi și flori, unde totul este 
foarte scump. Oamenii bogați 
stau la aceste mese, plictisiți sub 
cerul împușcat cu milioane dc 
becuri și îmbălsămat de flori,

peste 10 seara ; de altminteri 
nici programul televiziunii nu 
depășește niciodată această oră. 
Teatrele — cele stabile, doar în 
număr de patru în toată țara — 
cinematografele serioase, își în
cheie spectacolele tot cam a- 
tunci. Străzile, extrem de ani
mate spre seară, se liniștesc 
noaptea căci lumea care lucrea
ză se odihnește, iar dimineața 
frumoasele bulevarde, piețe și 
parcuri sînt aproape goale.

MUNCA. în Danemarca toată 
suflarea bărbătească muncește, 
la fel majoritatea fetelor și fe
meile nemăritate și jumătate 
din cele măritate. Rezerva din 
ținuta oamenilor se datorează, 
desigur, și firii nordice dar și 
seriozității, chibzuinței, învățate 
și de voie și de nevoie de-a 
lungul timpurilor : acești nici 
cinci milioane de oameni de as
tăzi, s-au luptat veacuri întregi 
atît împotriva vecinilor scandi
navi, eterni ocupanți ai insule
lor și peninsulei daneze, cit mai 
ales împotriva amenințării lip
surilor pricinuite de sărăcia pâ-

sediul la Oslo, în Norvegia i 
absolvenților de la Oslo, după 
un examen foarte sever, li se 
acordă diploma de candidatus 
domesticus !

Se pare insă că in ultimii ani 
asemenea candidați s-au rărit, 
căci astăzi cei foarte tineri res
ping cu înverșunare valorile 
morale și autoritatea societății 
lor, chiar a tradiționalei fami
lii. Studenții — firește nu de la 
artele menajere — au ideile, re
vendicările lor, pentru care 
luptă cu înverșunare. Toți sint 
de acord că „liniștitul tineret 
danez" nu mai există, fiindcă el 
nu mai vrea să existe ca atare, 
liniștit; dar cum există el a- 
nume, cum arată, ce întreprinde 
și ce nu, cum își petrece timpul 
ziua, ori seara spre noapte, cum 
sînt tinerii danezi cînd mun
cesc, învață, cind acționează și 
se distrează — toate acestea în
tr-un articol viitor.
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