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BRIGADA „SCÎNTEII
TINERETULUI"
VĂ PROPUNE

0 NOUĂ TEMĂ:

Tn scopul relevării unor 
elemente concrete ale con
diției tineretului din mediul

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

rural, pentru cunoașterea 
problematicii specifice pe 
care o implică prezența ac- 
tivă a tinerilor în agricultu-
ră, atît în ceea ce privește
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ponderea și calitatea mun
cii lor productive, cît și po
ziția lor în realitatea social- 
culturalâ a satului contem-
poran, inițiativa redacției
noastre de a efectua o in-

Tineretul rural
• REALITĂJI • PERSPECTIVE • CONFRUNTĂRI

E SIMPLĂ MUNCA
IN 4 GR ICUL TURĂ ?

Astăzi sosește delegația
vestioație la scara mai
multor județe ale țării se
concretizează începînd cu

acest număr al ziarului. 
Ruta pe care se deplasează 
brigada de reporteri alcă
tuită cu acest prilej va in
clude în traseul ei sinuos co- 
mune cu un profil cît mai 
divers, urmînd ca, de la caz

la caz, materialele pe care 
le vom publica să dezbată 
aspecte proprii ale mediului 
investigat. Astăzi brigada 
„Scînteii tineretului" trans-
mite din Mihâilești, județul 
Ilfov.

de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Polone

Sublinieri utile la
un nou început de drum
• Cu cinci secretari U.T.C.

Astăzi, sosește în Capitala țării noastre, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România, o delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii Populare Polone, condusă de Wla
dyslaw Gomulka, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, și Jozef Cyrankiewicz, membru

Wladyslaw Gomulka
președintele Consiliului de MiniștriC.C al P.M.U.Pprim-secretar al

al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Polone, pentru o vizită oficială 
de prietenie. în timpul vizitei, va avea loc semnarea noului Tra
tat de prietenie, colaborare și asistență mutuală intre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Polonă.

după adunarea de alegeri

PROGRAMUL
DE ACTIVITATE

Ne aflam. într-o sală a Clubului tineretului din Mediaș, 
șapte persoane — și anume :

1. DOINA ȘTEFĂNEL de la întreprinderea de industrie 
locală, secretara organizației de bază U.T.C. nr. 2 — secția 
Aparataj electric.

2. ANICA DULĂU de la întreprinderea de încălțăminte 
„8 Mai", secretara organizației de bază U.T.C. de la Serviciul 
tehnic-creație".

3. IOAN SZAPPANYOS de Ia aceeași întreprindere. 
„8 Mai". secretarul organizației de bază U.T.C. din secția 
încălțăminte.

4. FRANCISC ȘIMON de la Combinatul „Vitrometan", se
cretarul organizației de bază U.T.C. din sectorul 3 — sti
clărie.

5. SIMION KELP de la întreprinderea de industrie locală, 
secretarul organizației de bază U.T.C. nr. 3 — secția Apara
taj electric.

6. VICENȚIU OLTEANU, prim-secretar al Comitetului 
municipal Mediaș al U.T.C.

7. Redactorul, semnatarul acestor rînduri.

Deocamdată, pe harta indus
trială a județului Ilfov, comuna 
Mihâilești nu ocupă un loc 
distinct. După ultimele date de
mografice, comuna numără 8 500 
de locuitori, dintre care aproape 
două treimi revin populației 
pină în 30 ani. Practic, comuna 
Mihâilești dispune de circa 
5 500 brațe de muncă. Peste 
4 000 dintre acestea, aparțin ti
nerilor. Și totuși,'conform date
lor care ni s-au comunicat, în 
comună muncesc doar aproxi
mativ 400 tineri. Deci a zecea 
parte din, totalul tinerilor apți 
pentru activități productive. 
Dintre aceștia, cea mai mare 
parte lucrează la țesătoria „Bo- 
rangicul" (mai ales fete), ’a 
I.A.S. ..Avicola" și la fermele 
8, 9. 10 ale I.A.S. Bragadiru, 
aflate în raza Mihăileștiului. La 
cele două C.A.P.-uri — „Arge
șul" și „Recolta" Novaci — lu
crează numai 40 tineri. Deci 
a zecea parte din ceea ce mai 
rămine după prima zeciuială.

Să recapitulăm : din 8 500 de 
oameni, circa 5 500 muncesc ; 
dintre aceștia 4 000 sînt tineri; 
din 4 000 de tineri, 400 lucrea
ză in raza comunei ; din acești 
400 doar 40 lucrează in cele 
două C.A.P.-uri- din Mihâilești. 
în paranteză, amintim că cei 40 de 
tineri din C.A.P.-urile Mihăileș- 
tiului, și ei, lucrează incidental, 
și uneori după orele de serviciu 
prestate in București, adică 
ocupație pasageră pină la < 
ficarea în indusțrie.

Cu aceste cifre în față 
căutat răspunsul la citeva 
trebări, răspuns de natură 
ne edifice asupra acestor „ț 
porții11, cel puțin curioase, care 
definesc comuna în plan econo- 
mico-social.

Pe scurt, ni s-a spus, tinerii, 
în marea lor majoritate, lucrea
ză la unități industriale sau 
șantiere din Capitală, învață in 
școlile profesionale din Capitală 
sau se califică Ia locul. de mun
că tot în Capitală, ceea ce, a- 
parent pare firesc, comuna Mi- 
hăilești aflîndu-se la 22 kilo
metri de București. Toți acești 
tineri, cu foarte rare excepții, 
lipsesc din localitate de dimi-

NICOLAE
MIHAI

(Continuare în pag.
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sarcinile cincinalului
UZINELE APAR- 

ȚINlND CENTRA
LEI INDUSTRIALE 
DE UTILAJ PETRO- 
LIER, cu sediul la 
Ploiești, au anunțat 
îndeplinirea sarcini
lor cincinalului. A- 
cest succes creează 
condiții ca la finele 
anului să se înregis
treze o producție de 
instalații și utilaje 
petroliere superioară 
cu peste' 500 000 000

lei prevederilor pla
nului cincinal.

• COLECTIVUL ÎN
TREPRINDERII DE 
REȚELE ELECTRI
CE DIN CRAIOVA, 
unitate care își des
fășoară activitatea 
pe cuprinsul județe
lor Dolj, Mehedinți 
și Gorj, a îndeplinit 
sarcinile planului 
cincinal. Un factor

principal care a con
tribuit la obținerea 
acestui succes l-a 
constituit realizarea 
integrală a planului 
de investiții, înainte 
de termen. Mai mult, 
s-au creat condiții 
ca pînă la sfirșitul 
cincinalului să se re
alizeze un volum su
plimentar de inves
tiții în valoare de 
aproape 190.000 000 
lei.

Tovarășul Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, s-a născut la 6 fe
bruarie 1905, la Krosno, într-o 
familie de muncitori. Din fragedă 
tinerețe, a desfășurat o vie activi
tate politico-socială, a fost mem
bru activ al Asociației Tineretului 
Muncitor „SILA" (Puterea), al 
Sindicatului muncitorilor din 
industria chimică, difuzor și co
respondent al publicațiilor de 
stînga.

în anul 1926, Wladyslaw Go
mulka a intrat în raidurile Parti
dului 
1932, 
rințe 
ților stîngii sindicale 
tiliștilor din Lodz, 
grav de polițiști, arestat și con
damnat la 4 ani detențiune. Eli
berat din închisoare după doi ani . 
din cauza înrăutățirii stării sănă
tății, el își continuă activitatea 
revoluționară în Silezia, ca secre
tar al Comitetului regional al 
Partidului Comunist Polonez. în 
1936, este din nou arestat și con
damnat la 7 ani închisoare.

în septembrie 1939, în timpul 
invaziei Germaniei hitleriste a- 
supra Poloniei, reușește să eva
deze din închisoare și, împreună 
cu alți comuniști, participă la 
apărarea Varșoviei.

în anul 1942, ia ființă la Var
șovia, în ilegalitate, Partidul 
Muncitoresc Polonez. Unul din 
activiștii de frunte ai acestui 
partid este Wladislaw Gomulka.

în timpul ocupației hitleriste, 
Wladyslaw Gomulka, activînd 
sub numele conspirativ Wieslaw, 
a militat pentru unirea tuturor 
forțelor patriotice în Frontul Na
țional, pentru organizarea luptei 
armate împotriva cotropitorilor. 
Din însărcinarea partidului, a 
fost unul dintre creatorii unități
lor de partizani denumite Garda 
Populară, iar mai tîrziu unul din
tre organizatorii Armatei Popu
lare și inițiatorul Consiliului Na
țional (KRN — primul guvern 
polonez de după eliberare, în
ființat la Lublin).

Eliberarea țării, instaurarea și 
consolidarea puterii populare, 
refacerea economiei țării sînt ne-

Polonez. înComunist
în timpul unei confe- 
conspirative a delega- 

a tex- 
a fost rănit

mijlocit legate de activitatea lui 
W. Gomulka care, începînd din 
1945, a îndeplinit funcțiile de 
secretar general al partidului și 
de vicepreședinte al guvernului 
și ministru pentru problemele 
teritoriilor redobîndite. în 1947 a 
fost ales deputat în Seim.

în urma unor acuzații politice 
neîntemeiate, în anul 1948, W. 
Gomulka a fost înlăturat din 
funcția de secretar general al 
partidului, iar în 1949 din Comi
tetul Central al P.M.U.P. și din 
guvern. în 1951 a fost arestat.

Spre sfirșitul anului 1954 a fost 
eliberat, iar acuzațiile politice au 
fost calificate ca nefondate și re
trase. La Plenara a 8-a a C.C. al 
P.M.U.P. din 1956 a fost ales din 
nou în Comitetul Central, deve
nind membru al Biroului Politic 
și prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

La Congresele al III-lea (1959), 
al IV-lea (1964) și al V-lea (1968) 
a fost reales prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Pentru activitatea desfășurată 
i-au fost acordate înalte ordine 
ale Republicii Populare Polone.

Conducător al partidului și 
om de stat. Wladislaw Gomulka 
desfășoară o activitate politică și 
organizatorică multilaterală, adu- 
cînd o contribuție hotărîtoare la 
soluționarea unor probleme-cheie 
în construcția socialismului în 
R. P. Polonă. Activist de frunte 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, Wladyslaw 
Gomulka și-a cîștigat un mare 
prestigiu și autoritate în țara sa 
și peste hotare.

Tovarășul Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, s-a născut la 23 
aprilie 1911, în orașul Tamow.

încă din anii liceului a parti
cipat Ia mișcarea socialistă de ti
neret. Ca student al Facultății de 
drept a Universității din Cra
covia, a activat în organizațiile 
progresiste ale studenților. A fost 
membru al conducerii Uniunii 
Tineretului Socialist Independent 
și activist al Uniunii Pacifiștilor. 
A colaborat Ia publicații 
siste, printre care și la 
Partidului Socialist 
„Naprzod" (înainte). Ca
al Partidului Socialist Polonez în 
1935 a fost ales secretar al Co
mitetului Regional Cracovia. A 
participat activ la acțiunile comu
ne ale Partidului Comunist Polo
nez 
nez, 
torii 
tate
tă de clasa muncitoare din Cra
covia în 1937.

După izbucnirea războiului, a 
luptat pe front ca ofițer de artile
rie. Făcut prizonier, evadează și 
revine la Cracovia, unde organi
zează lupta de rezistență împo
triva ocupanților. In 1941 a fost 
arestat și trimis în lagărul de

progre- 
organul 
Polonez 
activist

și Partidului Socialist Polo- 
fiind unul dintre organiza- 
grevei generale de solidari- 
cu țăranii greviști, declanșa-

exterminare de la Oswiecim 
(Auschwitz), unde a luat legătura 
cu organizația de stînga din 
lagăr. A fost unul dintre orga
nizatorii mișcării de rezistență și 
fondator al organizației conspira
tive din lagăr, iar din 1943 a de
venit comandant al grupului mi
litar al organizației. în ianuarie 
1945, a fost mutat în lagărul de 
la Mauthausen.

După eliberarea țării, s-a întors 
în patrie, unde a continuat acti
vitatea în cadrul Partidului So
cialist Polonez, ca membru al Co
mitetului Central al acestuia. în 
1945, Congresul al XXVI-lea l-a 
ales secretar general al Partidului 
Socialist Polonez, funcție pe care 
a deținut-o pînă la unificarea cu 
Partidul Muncitoresc Polonez 
(1948), cînd a fost ales membru 
al Secretariatului și al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. La 
congresele următoare a fost rea
les în funcția de membru al Bi
roului Politic .al C.C. al P.M.U.P.

în anul 1946 a fost numit mi
nistru în Guvernul unității, iar 
în 1947 devine premier al guver
nului și deputat în Seim.

în perioada 1952—1954 a fost 
vicepreședinte al guvernului. Din 
1954 este președinte al Consi
liului de Miniștri.

Pentru meritele sale, Jozef 
Cyrankiewicz a fost distins cu 
ordine ale Poloniei populare.

Cei cinci secretari ai unor or
ganizații de bază din municipiu 
abia fuseseră aleși — sau rea- 
leși, unii din ei pentru a treia 
sau a noua oară — încredințîn- 
du-li-se, în egală măsură tuturor, 
mandatul de a conduce eforturile 
unui întreg colectiv pentru încă 
un an de zile. Adunările gene
rale de alegeri se consumaseră 
în urmă Cu trei săptămîni, cu 
una singură sau cu numai citeva 
zile, așadar, cei prezenți se aflau, 
cu toții, în aceeași perioadă a 
începutului de activitate, indife
rent dacă momentul startului a- 
vusese loc la o oarecare distanță 
în timp. Pentru toți se punea cu 
aceeași insistență întrebarea : ca 
ce începem ?, fără îndoială în 
diferite nuanțe care aveau să 
țină seama de vechimea și expe
riența unora, de avansul cîștigat 
deja de alții. în același timp, 
însă, pentru toți exista un singur 
punct de plecare, un singur sem
nal îi alinia, citeva clipe doar, 
înainte de a-1 lansa pe fiecare 
pe traseul său : programul de 
activitate.

„Este, indiscutabil, un in
strument de lucru de nelipsit" ; 
„Cu ajutorul, lui ne devin mai 
limpeți obiectivele muncii, atît 
nouă, cît și tinerilor" ; „Cum am 
putea reuși altfel să lucrăm in 
mod planificat ?“. Citeva adevă
ruri care anunțau deja că discu
ția noastră prezenta semne de 
bun augur.

INTRE OBLIGAȚIE Șl 
NECESITATE

SI-Pînă cînd unul din noi, 
MION KELP, a făcut o obser
vație neașteptată : „Și lotuși tre
buie să vă spun că, de o săptă- 
mînă, de cînd am ținut alege
rile, n-am avut nevoie de pro
gram. Nu știu de ce“. Cuvin
tele sale nu infirmau deloc lu
crurile spuse pînă atunci, însă 
le dădeau un sens nou, mai 
adine, ce se cerea cercetat mai

D. MATALĂ

Tovarășul Constantin Pîrvulescu a împlinit 75 de ani

Masă oferită de Comitetul
Executiv al C. C. al P. C. R.
Comitetul Executiv al C.C. al 

P.C.R. a oferit luni o masă cu 
prilejul celei de-a 75-a aniversări 
a zilei de naștere a tovarășului 
Constantin Pîrvulescu, membru 
al Comisiei centrale de revizie a 
P.C.R., vechi militant al mișcării 
comuniste și muncitorești din țara 
noastră.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană.

Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Mi
hai Gere, Ion Iliescu, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, Mihai Ma
rinescu, Ion Pățan, Chivu Stoica,

Dumitru Coliu, Gheorghe Vasili- 
chi. Alexandru Sencovici.

Conducătorii de partid și de 
stat l-au felicitat cu căldură pe 
tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
adresîndu-i urări de fericire și 
sănătate.

în numele conducerii partidu
lui a toastat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Tovarășul Constantin 
Pîrvulescu a răspuns.

Cuvîntul rostit de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Astăzi, în jurul orei 11,30, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct de la aeroportul Otopeni cere
monia sosirii delegației de partid și guvernamentale a Re
publicii Populare Polone, condusă de Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, și Jozef Cyrankiewicz, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, care, Ia invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, va face o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

(Continuare în pag. a lll-a)

Ne-am adunat în această 
seară pentru a-1 sărbători pe 
tovarășul Constantin Pirvules- 
cu. vechi activist al partidului 
nostru, mulți ani membru al 
conducerii sale, și care, in în
treaga sa activitate, a militat 
pentru înfăptuirea idealurilor 
clasei muncitoare, pentru rea
lizarea societății în care omul 
să se bucure din plin de cu
ceririle civilizației materiale, 
ale științei și culturii, să fie 
stăpin deplin pe destinele sale. 
Tovarășul Pîrvulescu se numă
ră printre acei activiști ai 
Partidului Comunist Român 
care au luat parte Ia luptele 
pentru victoria marii revolu
ții socialiste din Octombrie, 
expresie elocventă a atitudinii 
de profundă solidaritate in
ternațional istă a clasei munci-

toare și a forțelor revoluționa
re din România față de prole
tariatul din Rusia. Acționind 
din însărcinarea partidului in 
organizarea mișcării revoluțio
nare în diferite centre ale ță-

rii, tovarășul Pîrvulescu a fă
cut parte încă în anii ilegali
tății din conducerea partidu
lui. Putem spune că întot-

(Continuare în pag. a V-a)
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• ACTUALITATEA PENTRU 

TINERET.

• „NU EXISTA O CRIZA A 
TRANSPLANTULUI".
ne declară savantul francez 
dr. MAURICE CARRAZ.

Atotștiutorul

BUN VENIT INALTILOR
OASPEȚI POLONEZI!

C Vizita în țara noastră a înalților oaspeți
5 polonezi constituie o nouă contribuție la
C dezvoltarea și întărirea prieteniei dintre cele
5 două popoare, un eveniment de seamă pe
\ linia intensificării colaborării multilaterale
5 în interesul cauzei socialismului și păcii, în- 
£ tre Republica Socialistă România și Repu-
> blica Populară Polonă.
Îaa/wwwwwwwv/vwwwwv\wvwwwwwwxaaa.‘

Națiunea noastră, generația tînără a , 
României, care se bucură sincer de realiză- , 
rile remarcabile înregistrate pe drumul edi- , 
ficării socialismului în Polonia populară, îi 
întîmpină pe solii țării prietene cu sentimente 
frățești, cu tradiționala urare :

„BINE AȚI VENIT !"

f0 întrebare pentru^ 
omul de știință^ > Cum vă formați discipolii ?

de GEORGE MACOVESCU

Profesorul deschide
oarta comunicării

Răspunde astăzi
Acad. prof. EMIL 
CONDURACHI

Cariera dv. didactică, 
privită retrospectiv, în 
prezent, și, fără îndoială, 
în perspectivă, ce vă per
mite să ne răspundeți Ia 
dialogul patronat la aceas
tă rubrică ?

E. C. — O lungă carieră di
dactică, dacă socotim că
am început-o la 20 de ani, 
ca asistent, la Iași — din
1933, și pînă acum, deci
37 de ani de viață universitară 
neîntreruptă. Cînd spun viață 
universitară, nu înseamnă că mă 
gindesc numai la curs și seminar, 
ci la contactul direct și personal 
cu studenții care, astăzi, sînt. la 
rîndu-Ie. dascăli și oameni de 
știință.

Ultimii douăzeci și doi de ani 
i-am petrecut la Universitatea 
din București. Timpul cît am 
fost decan și douăzeci de ani ne-

întrerupți ca șef de catedră, 
mi-au dat avantajul unui contact 
mai strîns cu studenții — în sen
sul larg și in sensul strict al cu- 
vîntului. în sensul larg, la curs 
și seminar, cu grupele de stu- 
denți i în sensul strict al cu- 
vîntului, măsura în care am a- 
vut grijă de unii dintre acești 
studenți, de unii dintre asis
tenți, de cei care au lucrat cu

convorbire realizată de 
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a V-a)

Ce greu îmi este să duc o convorbire cu el I Cum deschid 
gura și vreau să spun ceva, mă întrerupe și mă continuă el. 
Numai că nu are ce continua pentru că nu a arătat răbdarea 
să asculte nici măcar o frîntură de idee. Și atunci, cum este și 
firesc, o ia razna și debitează platitudini, lucruri comune, 
bazaconii.

Uneori, este șiret. Tace vreme îndelungată, mă lasă să 
expun totul, nu scoate nici măcar o exclamație, dar după 
privire îl ghicesc că așteaptă o frază, o afirmație pentru a 
sări asupra ei și a o folosi pentru o prelegere întreagă 
care nu are nimic de a face cu ceea ce voiam să discutăm. 
La urmă, trage concluzii din ceea ce a spus el și nu din 
convorbirea ce ar fi trebuit să aibă loc.

M-am întrebat deseori de ce amicul meu se comportă 
astfel. Am încercat să pătrund în forul lui intim, în mecanis
mul gîndirii lui, în păienjenișul sentimentelor lui și mi-a fost 
greu să aflu adevărul. Cînd mi s-a părut că mă găsesc la 
capătul unor concluzii, au apărut alte aspecte, nebănuite și 
totul s-a dat peste cap.

De aceea, de teama de a nu fi și eu atotștiutor, fac nu
mai supoziții. Mi se pare că o cauză a atitudine! lui stă 
tocmai în contrarul a ceea ce vrea să pară. Omul meu nu 
știe nimic, sau aproape nimic. A prins ceva după ureche 
de ici, de colea, de prin „părțile neesențiale" a învățat pe 
dinafară citeva formule, devenite „clasice" și cu abilitate

(Continuare în pag. a Il-a)
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'îștigâtorii concursului 
.Pentru cea mai bună 

servire"

în comuna Șag

ORALIA PREDESCU — Buci»-' 
rești (Textile-încâlțâminttf)

ONSTANTIN MARCULESCU 
— București (ospătar)

Școala generală din comuna 
Șag. județul Timiș și-a aniver
sat duminică 100 de ani de la 
fondarea primului așezămint 
școlar in sat. La festivitate au 
luat parte numeroși invitați in
tre care, foști elevi ai școlii 
centenare astăzi medici, spe
cialiști. lucrători pe marile șan
tiere ale socialismului. Oaspeții 
au fost primiți de către elevii 
școlii, locuitorii comunei și ca
drele didactice. Prof. Ștefan 
Weinschroth, directorul institu
ției sărbătorite făcind un scurt 
istoric al invățăanintuiui din sa
tul lor a explicat auditoriului 
că de-a lungul veacurilor — fiii 
satului — români, germani și 
maghiari au invățat împreună, 
adăpați la aceeași lumină. tn 
încheierea festivității corpul di
dactic, elevii școlii și sătenii au 
trimis o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în care se spune :

„La sărbătorirea centenarului 
școlii noastre vă exprimăm pro
fundă recunoștință și dragoste 
pentru grija părmteaseă ce o 
manifestați in permanență față 
de slujitorii șroiii și copiii pa
triei noastre. Vă asigurăm pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. conducerea 
partidului și a statului nostru, 
că ne rom continua cu și mai 
multă hotărâre misiunea care ni 
s-a increo nțat de a «duca tâ
năra generație in spiritul dra
gostei față de muncă șt de în
vățătură, al atașamer.tu'.ui ne
țărmurit față de Partidul Co
munist Român, față de poporal 
nostru harnic. constructor al so- 
ciălisenjlai. față de patria noas
tră liberă si independentă, spre 
binele și fericirea tuturor celor 
ce muncesc și trăiesc in scum
pa noastră țară. Rorr.âzua So

terea marelui prozator au avut loc 
la Muzeul memorial din Vînfitorl 
— Neamț. Aici au participat, ală
turi de membrii familiei scriito
rului ,1 numeroase personalități ale 
vieții noastre culturale. Cu acest 
prilej a fost deschisă expoziția 
„40 de ani de la apariția roma
nului ..Baltagul"4. Urmată de un 
colocviu la care au vorbit Valeria 
Sadoveanu. profesorii universitari 
Zoe Dumltrescu-Bușulenga și 
Edgar Papu. criticii literari Al. 
Paleo'ogu si Emil Mânu, precum 
și alți oameni care au trăit in 
preajma artistului.

sale stăruie îndelung în fața 
unor fotografii ca „Simfonia 
albă", ,.Șah și... mat“« „Entuzi- 

, „Guri de foc*4, „Grație" 
,Vitalitate"

H. L.

Week-end studențesc

ld Cotmeana

• Consfătuire republi 
cană

Organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, în colabo
rare cu Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România ..Consfătuirea repu
blican* a teatrelor populare- si-a 
încheiat duminică lucrările Ia casa 
de cultură a sindicatelor /tin ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Consfătuirea și-a propus si anali
zeze activitatea teatrelor populare 
de amatori ia stagiunea 1S69—1970 
șl obiecmeie ce stau in fața a- 
cestor instituții in viitorii ani.

• Tîrgul oalelor
Piața Halei din Iași, s-a des- 
duminică dimineață ..Tîrgul 

olarilor* manifestare folclorică 
tradițională organizată sub auspi
ciile Comitetului județean pentru 
cultură «i artă. Această mare în
trunire a ..meșterilor de pămînt* 
din Poiana. PircovacL Deleni. 
Schitu-Stavnic Tansa etc„ care 
de citeva sute de ani meșteresc 
Dăm intui 
lârizarea

ch:

are drept scop, pope- 
oiâritului practicat in 

această zonă, după ear.oane artis
tice cu torul aparte fată de cen
trele de la Marginea si Săcele. 
Tirgul oalelor va dura pin* la 15 
noiembrie s t» t secondat de o 
masă rotundă la ca 
parte folclorist:, etnogr

• Flora și fauna într-o 
sesiune științifică

IOAN FODOR — Oradea
(metalo-chimice)

MARIA ȘTEFAN — Prahova 
'înzător produse alimentare)

LARIA GHEORGHIȚÂ — Bucu
rești (cofetar)

împlinirea unui veac de exis
tență a școlii ge-rr—te. La adu
narea fes" vă. prix. de mar
cantul jubîieu. au par^t-iipa* re— 
preBmxanți ai organelor județe
ne de partid sc de stat, foști 
profesori și învățători, foști e- 
levi, elevii de astăzi și nume
roși cetățeni.

Directoarea școlii Fstiaia Saa- 
du evocând principalele mo
mente dm trecutul acestui W* 
caș de cuitură a remarcat noile 
condiții in care muncesc K În
vață școlar.i de astăzi Cet pre- 
zenți au adoptat ia încheierea 
festivității textul unei teiegrame 
adresată Comitetului Central al 
Partidului Comun ist Româr.. to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
cere se spune. între altele :

Ducîrd mai departe făclia ști
inței de carte, aprinsă de stră
moșii noștri, nu vom percupeți 
nici un efort pentru a da elevi
lor cunoștințe multilaterale, 
pentru a-i face să iubească 
munca, patria noastră dragă, să 
devină constructori înflăcărați 
ai socialismului și comunismu
lui.

Acțiuni
i duminicale I

• în vizită la Doftana

1OREL PARASCHIV — Bucu
rești (bucătar)

în Gara Telega mii de cetățeni 
ai tării, muncitori din uzine, fa
brici, schele și rafinării, țărani, 
militari, elevi și studenți — au 
sosit duminică dimineața urcînd 
drumul în pantă spre Doftana 
pentru a comemora 30 de ani de 
la prăbușirea, în noaptea de 
9—10 noiembrie, a zidurilor celei 
mai cumplite temnițe, sub ale 
cărei dărâmături au fost uciși nu
meroși militanți revoluționari. Ei 
au vizitat cimitirul .,Trei pruni“, 
unde se află mormintele celor că- 
zuți la cutremur sub zidurile în
chisorii, precum și secțiile Dofta- 
nei. devenite muzeu în anii noș
tri. în fața vizitatorilor s-a deschis 
o adevărată pagină de eroism le
gendar din istoria partidului.

• Prin plaiuri sadove- 
niene

La Piatră Neamț s-a încheiat 
săptămîna omagială ,.Mihail Sado- 
viânu". Manifestările prilejuite de 
împlinirea a 90 de ani de la naș-

Atotștiutorul |
I

(Urmare din pag. I) Ș

falsă, crezută de el mijloc infailibil, își dă cu părerea, sau, 
mai bine-zis rostește sentințe în toate împrejurările. în felul $ 
acesta, socotește el că își acoperă neștiința, necunoașterea Ș 
problemelor ce îi apar în față, incapacitatea lui de a gîndi % 
și deci de a da soluții.

S-ar putea ca omul să fie și laș, să nu aibă curajul să Ș 
strige : Este o greșeală că mă aflu aici. Nu știu nimic temei- 5 
nic, nu mă pricep la nimic. Lăsați-mă să învăț și apoi voi Ș 
reveni pregătit I S-ar cere prea mult de la el să facă a- 5 
ceasta. Nu e alcătuit dintr-un asemenea aluat. Și apoi, % 
de ce să ia viata chiar în piept, cînd crede că se poate si § 
altfel ? ‘ |

Mi se mai pare că amicul meu s-a învățat cu binele, cu 5 
ușorul, cu locul comod în care nu munca lui l-a așezat, ci în- Ș 
tîmplarea sau, mai bine-zis, întîmplările. Pentru a umple acel Ș 
loc, el trebuie să știe tot, să se arate pregătit, să apară $ 
demn de funcția pe care o deține. Și cum se mai crampo- Ș 
nează de ea I Numai că, preocupat de această treabă, nu s 
observă că viața merge într-un ritm accelerat, că societatea § 
noastră socialistă impune, prin legile dezvoltării ei, omul Ș 
potrivit la locul potrivit. într-o asemenea societate „cîntă- ț 
reți după ureche", nepregătiți, „atotștiutori" nu mai pot § 
rezista, deoarece colectivitatea cere de la fiecare membru $ 
al ei o muhcă de calitate, corespunzătoare necesităților 5 
omului ’Modern. în societatea socialistă, în lumea actuală, $ 
fiecare activitate a omului devine o profesie care solicită Ș 
cunoștințe încontinuu 'înnoite, îmbogățite. Chiar cînd ai

; învățat ceva, dacă nu mai adaugi nimic și te mulțumești § 
; să rămîi așa toată viața, în mod sigur vei cădea pe drum. Ș 
I Bine pregătit, nu ai, însă, de ce te teme.
■ Am spus* bine pregătit și nu „atotștiutor" infatuat de care $ 
; nimeni nu are nevoie. Ș
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Se află în plină perioadă de 
desfășurare tradiționalele ex
cursii studențești de sfirșit de 
săptămină. Un telefon dat ieri 
la sediul Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din Bucu
rești ne-a oferit succint ultimele 
noutăți. Tovarășul GHEORGHE 
TULVAN. șeful comisiei de tu
rism ne relatează : „Simbătă și 
duminică, adresele a peste 1 100 
de tineri, de la toate institutele 
de invățămint superior din Ca
pitală. au fost altele decit obiș
nuitele cămine st-jdențești. 
reținem, așadar î Padihâ. 
tra. Pinul Rece. Diham. 
deal. Sinaia. Bicaz. Poiana 
șov. Muntele Roșu. Curtea 
Argeș. Vaiea Oltului. Una din 
călătorii a avut drept punct fi
nal Muzeul Doftana. studenții 
cinstind astfel comemorarea a 
30 de ani de la prăbușirea zidu
rilor închisorii, sub ale cărei 
dărimături au fost uciși nume
roși militanți revoluționari44.

Am reținut. in continuare, 
faptul că de ia 1 octombrie pi- 
nă acum au participat la ex
cursii de sfirșit de săptămină 
3 5î«> de studenți, alte 2 00V ur
mând a se bucura de peisajul 
montan ir. urma.oare le tzei săp
tămâni.

• „Foaia literară11 publicație 
din secolul trecut, care a de
venit mai tîrziu, prin schim
barea titlului, „Foaie pentru 
minte, inimă și literatură".

Acestea sint citeva exempla
re, extrase din lista cărților 
rare — achiziționate, recent de 
către anticariat. ALEXANDRU

Noutăți la anticariat

Să 
Pia- 
Pre- 
B ra

de

La anticariatul general au 
fost achiziționate de curind o 
serie de cărți rare, bibliofile, 
ce vor fi puse la dispoziția 
cumpărătorilor. Astfel :

• „Viața și pildele preaințe- 
leptului Esop44 tipărite cu lite
re cirilice. in 1812 la Sibiu,

• Tomul I. perioada ianua
rie—iunie anul 1840 din publi
cația unionistă „Dacia litera
ră". In acest volum se află, pu
blicat pentru prima oară „Bu- 
chetiera din Florența" de V. A- 
lecsandri. Scrisorile lui Ne- 
gruzzi. Fabule dfe Al. Donici, 
Gr. Alexandrescu, E’iade, A- 
sachi.

• „Istoria lui Alexandru Ma
cedon" tipărită „acum a șap
tea oară" la București !n 1857.

• Citeva exemplare din 
„Curierul de am be sexe", pu
blicat prin itrija și cheltuiala 
lui Ion Eiiade Rădulescu 
j^Scara" cărții cuprinde „DL 
Sarsailă autorul faimoasa sa-

vremîi scrisă de E’.iade. 
Arhivu oentru filologie și 

i Cipariu a-

• •• PE SCARA AUTO
BUZULUI. Din stația aliată 
in fața Fabricii de motoa
re electrice Pitești autobu
zul a plecat cu citeva per
soane agățate pe scară. La 
cinci metri de la pornire 
roțile din spate au atins 
bordura strivind intre ea și 
roată laba piciorului sting 
a iul Dan Chivu (1S ani) 
elev la Liceul industrial 
Ștefănesti. Tn urma acci
dentului iul D. C. i-a fost 
amputată laba piciorului.

• •• UN ȘIR DE IM
PRUDENTE. Vasile Ilieș 
(Z3 de anii din satul Cozla, 
județul Sălaj s-a angajat la 
2d septembrie ca muncitor 
nerahfîest la cariera de 
piatră CuciulaL Cu toate 
acestea el a fost pus să lu
creze ea excavatorist ’ 28
de zile V. L a izbutit să se 
descurce efectulnd operații 
de încărcare la rampa
C.F.R. • *----— 4
Junii 
nind i 
toiul

încărcare ____ _
La 2 noiembrie. în 
•rei 19.15 intențio- 

să pornească excava- 
a apelat zadarnic la

ODOBESCU
75 de ani

de la moarte

de N. BALOTĂ

un mare cărturar, în 
cel mai propriu, mai

Un artist pasionat al 
instantaneului fotogra-

exemplar din „Dicțio
narul de etimologie daco-ro- 
măn", cu elemente slave, 

gre^o-moderae si 
rit de Cihac. in 

„încoronată41 de 
neeză cu premiul

ms-

părea că 
instalații

r-au încheiat duir.mi- 
ceie: dinții sesiuni 

muzeului de ttîintâ 
localitate. Aid. timp 
au fost susținute îi ■hiziționat un e- 

Privighierul* lui 
roasă la 184fi la 
tiparnița auto-

iti

A APĂRUT
Nr. 11 (noiembrie) 1970 al revistei

urești m
2T») de

ii asrwriațz*- 
panknjMxn la

ie interz^ationaise
.'p-oc- 
.iiCFA!

-aficâ se
"ile prezen<a:e in

sa €5 poz ție de It Gal
ană j'o:oocaf;vă d-R stri
xosanj. ir.cuflettt de aee:

O carte rară. „Ellena" ro
man original de Dimitrie Bo- 
lintineanu.

oeoutj 
decenii

carul aparatului rocograrc o 
fam* ir.'âeegâ de smtămir 
atitudini, ektdurL su 
umor și de ușoară
De aceea, vizita

itrie Cantemir domnitorul 
scoasă la Piatra Neamț la 

(Nu este altceva decit 
criere® Moldovei* renu- 
Fjcrare etnografică și Col
'S alcătuită de eruditul 
l la cererea Academiei d:

automat. a solicitat
atunci ajatorul unui buldo- 
aer care l-a remorcat în 
timp ce el. eu maneta de 
virezi in treapta a treia, 
accelera la maximum. Por
nit in viteză excavatorul 
s-a năpustit peste buldo
zer— Acesta a izbutit să 
evite ciocnirea intrlnd pe 
stingă drumului in timp ce 
mașina conduși de V. I. a 
gonit încă U metri ristur- 
nindu-se. Tn acest accident 
V. I. și-a pierdut viata. Din 
primele cercetâri reiese că 
la toate aceste imprudențe 
se adaugă si lipsa frtnelor 
pe toate cele patru roți ale 
excavatorului.

I s 
|

Anunțăm pe citi
torii noștri că o în
ceput reînnoirea a- 
bonamentelor pentru 
anul 1971.

Abonamentele se 
Fac prin oficiile și a- 
gențiile P.T.T.R., fac
torii poștali și difu- 
zorii de presă din 
întreprinderi, institu
ții și școli

Abonați-vâ din timp și pe termene cit 
lungi, pentru a vă asigura continuitate in 
mirea ziarului dv. preferat

Prețul unui abonament este de
• anual 96 lei • pe sase luni 48 lei • pe 

trei luni 24 lei.

„MAGAZIN ISTORIC"
Din cuprins :

• Fir neîntrerupt de existență românească. • Sub semnul 
unității și frăției. • Un transilvănean prieten cu Benjamin 
Franklin. • Misterul unor fresce. • Ultimele zece minute ale 
crucișătorului Indianapolis. • Pledoarie pentru libertate. • 
De ce au învins dorienii ? • Delegați români la primul Con
gres internațional antifascist. • Procesul de Ia Niirnberg. 
® Furia pietrelor de la Arnota. • Sfirșitul lui loan Nicoară 
Potcoavă. • A. C. Cuza a țintit și Corneliu Codreanu a tras.
• File dintr-un întunecat capitol : dictatura legionară.
• Moartea purta cămașă verde. • YR-LEE nu a mai ateri
zat. • Evocări semnate de Miron Nicolescu, Mihalache 
Eungu, Mihai Beniuc, Gh. Grădinarii.

• •• TtLHĂRITE ! într-o 
sear* in Jurul orei îl.H, pe 
• vtrad* din orașul Sf.
Gheorghe. jud. Covasna 

a rost atacat de trei 
>ane care i-au Jefuit, 
tart tina ele au fost 
ifieate Este Turba de 

Dinii* Macsei de ani) 
din strada Garaafei nr. 2. 
rare ta seara aracului l-a 
iambiiirat pe L O. și de 
Era«bei Kusra (17 ani) si 
Bi rise Roman <151. Cele 
doui fete l-au barunârit 
intre timp pe I.O. lutndu-i 
ZS de leL o brichetă și ba
tista :

• •• DACA NU VA PRI
CEPEȚI- S-ar 
executarea unor ______
electrice simple (montarea 
unui fasung, a unei prize, 
a unui șalter etc.i sint la 
inderaina oricui. In realita
te eie cer o anumită califi
care si presupune luarea 
unor măsuri de protecție in 
timpul lucrului, ignorarea 
acestora din urmi mai 

poate avea efecte fa- 
Dumitru Matei (16 

din comuna Hirsesti, 
Argeș, in timp ce exe- 

o instalație electrică 
la o priză, a 

electrocutat mortal.

cuta _ ___
improvizată.

Festivalul filmului indian
La cinematograful Capitol din Capitală

Binecuvântarea
scenariul și regia : HRISHIKESH MUKHERJEE 

cu : Ashok Kumar, Sanjeev Kumar, Sumita 
Sanyal, Sajjan, Veena, Harindranath Chatta 

padhyaya, Kumari Padma, Bipin Gupta, S. N 

Banerji, Amar Kumar
Spectacolele au loc la orele 18,30 21.

A fost 
înțelesul 
autentic al cuvintului : un om al 
cărții, un pasionat al verbului 
scris și tipărit.

Pe Alexandru Odobescu nu 
mi-1 pot închipui decît în biblio
teca . sa pe care — din fericire 
— o cunoaștem. Avem listă căr
ților care i-au aparținut. Aces
tea erau, înainte de toate, to
muri conținînd operele auguste 
ale clasicilor. Apoi opurile sa
vanelor, erudiților vremii. Di
verse domenii erau reprezentate, 
indicând curiozitatea lui Odo
bescu, studiosul : istorie, arheo
logie. filologie, folclor, etnogra
fie, teoria artelor. Cititorul aces
ta pasionat s-a format la o bună 
școală, aceea a marilor săi das
căli parizieni de la College de 
France, un Charles Lenormant, 
un Jules Michelet, un Edgar 
Quinet. II știm frecventând, lo
cuind chiar, în casa lui A. Du- 
mesnil. autorul unei cărți des
pre „noua credință căutată — 
și aflată — în artă" , La Foi nou- 
velle cherchee dans l’Art. O 
carte pe care tînărul Odobescu 
a savurat-o. din care a luat îndem
nul pentru un adevărat îndrep
tar artistic. Arta, pentru el ■— 
mare admirator al operelor Re
nașterii — constituie mai mult 
decît un joc rafinat ; ea este o 
înaltă școală. Să recitim paginile 
conferinței pe care a ținut-o, ca 
student la Paris, în cadrul cer
cului Junimea română, despre 
„Viitorul artelor în România". 
Arta fiind „expresia simțurilor 
unui popor întreg", trebuie să-și 
întoarcă binefacerile asupra po
porului. Desigur, intr-un secol 
străbătut de fervorile generoase 
ale romantismului militant arta 
nu se mâi s-rea o simplă repeti
ție. a unor modele perene, ci o 
tentativă de înnoire permanentă. 
Odobescu prevede o renaștere 
prin artă, printr-o artă nouă, re
născută: „în timpul nostru vine o 
epocă unde o artă nouă e negre
șit de trebuință pentru a expri
ma lucruri de tot nouă ; arta 
trebuie anume să formeze o 
școală pe baze cu totul nouă, 
împrumutînd celei vechi numai 
niște principii generale, pe care 
le va preschimba după trebu
ințele și geniul ei“.

O asemenea artă nouă nu se 
poate lipsi. însă, de izvoarele 
fecunde ale trecutului. Cerce
tătorul român are pasiunea an
tichităților. Educat în spiritul 
clasicelor umanități, el este ’in 
arheolog din spița acelor redes- 
coperitori ai antichității care -— 
asemenea unui WincKelmann — 
ati întreținut și răspîndit un ade
vărat cult al anticelor splendori. 
Iată-1, astfel, pe tînărul uma
nist scriind studii despre Satira 
latină, preocupîndu-se mai tîr
ziu de Antichități scitice și de
venind bine cunoscut în cercu
rile savante europene prin ma
rea sa operă Le Tresor de Pe- 
trossa. Ca și Schliemann, desco
peritorul din acele timpuri al 
Troiei, Odobescu analizează, de
scrie și elaborează o întreagă 
teorie, foarte veridică, 
toare la tezaurul găsit la Pie
troasa.

Dar profesorul care ține un 
interesant curs de arheologie la 
Universitatea din București nu 
este doar un erudit, un pedant 
al detaliilor, ci Un artist. G. Că- 
linescu atribuia nuvelele lui O-

referi-

dobescu pasiunii sau, mai exact, 
meseriei sale de „anticar". E a- 
devărat că naratorul încwrcă, și 
reușește, să reconstituie — în 
Scene istorice din cronicele Ță
rii Românești — o epocă ; e a- 
devărat că se complace în des- 
scrierea de scenariu, în reconsti
tuirea arheologică a palatului 
Doamnei Chiajna. Dar el proce
dează mai pufîn ca un istorio 
împătimit al reprezentărilor ve
ridice, și mai curînd ca un dis
cipol al lui Walter Scott și chiar 
—• am putea spune — ca un 
contemporan al lui Flaubert din 
Salambo, amator de „culoare lo
cală".

Culorile locului îl fascinau pe 
acest amator de calitate. Odo
bescu este unul din marii noștri 
călători de vocație. Unui aseme
nea călător îi șade bine cu con
semnarea peripețiilor drumului 
în jurnale ele călătorie. Student 
la Paris, fiul generalului Ioan O- 
dobescu face. împreună cu tatăl 
său o călătorie la Londra și se 
grăbește să scrie un memorial 
al drumului său. însemnările de 
acest gen se vor 
tîrziu : Citeva ore 
jurnalul călătoriei 
etc. Sniritul de ambulatoriu al 
artistului erudit găsește satisfac
ții varii în schimbarea peisaju
lui, a perspectivelor. Toate aces
tea — curiozitate inteligentă, 
pasiune a studiului, a lecturii, ra
finament artistic. înclinație spre 
peregrinări în spațiu și. timp — 
au făcut din Odobescu un scrii
tor predestinat pentru eseistică. 
El nu era soiritul sistematic ca
pabil să elaboreze prea-vaste 
opere de sinteză, nici nu avea 
talentul robust și respirația lun
gă a marelui, prozator. Forma 
care convenea ingenium-ulni său 
era eseul, de la cel erudit, cu 
ușoare poante ironice, la cel sa- 
tiric-umoristic (Fumuri arheo
logice scornite din lulele pre
istorice de un om care nu fu
mează), pînă la eseul pe care-l 
putem numi simfonic, în care 
compoziția este aceea a temei cu 
variațiuni, cum e în Pseudoky- 
neghetikos. Scriere barocă — a- 
rriintind afit textele clasicismului 
întîrziat (Saint-Evretnofld) cit și 
cele ale unui romantism ironic 
(Lichtenberg), Pseudokyneghe- 
tikos este opera unui spirit fals 
ușuratic, fals greoi, altetnînd pa
tosul cu ironia, descrierea ama
torului rafinat al artei cu aceea 
a rătăcitorului ce se lasă inves
tit de peisajul străbătut ca în 
viziunea de neuitat a Bărăganu
lui.

Emul mai tînăr al generației 
tinerilor generoși de la 1848, A- 
lexândru Odobescu realizează 
poate pentru întîia oară la noi, 
tipul artistului învățat, âvihd 
conștiința unei înalte meniri is
torice a artei și științei. Să-l as
cultăm pe scriitorul de la moar
tea căruia se împlinesc șaptezeci 
și cinci de ani vorbind despre 
intențiile sale și ale camarazi
lor săi, tineri : „Noi ne pusesem 
în gînd să întărim pe viitor, cu 
proptelele și cu chezășiile știin
ței. acel pod măreț pe care nu
mai prin instinct și cu un nobil 
avânt, bătrînii noștri împinsese la 
1848... poporul românesc".

succeda mai 
la Snagov, 
prin Ardeal
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CHESTRALE DIN REPERTORIUL 
™~ — ora 18 ; studioul

DIVERTISMENT ’70 — 
Teatrul ..Ion Vasiiescu44 : 

DIDINEI — ora 19.30; 
„Ion Creangă’4 : ROATA 

Teatrul „Tăn- 
... --------- 1:, : GULIVER

IN TARA PĂPUȘILOR - ora 17 ; 
(Str. Academiei) : STROP DE 
ROUĂ ; BP.OTACELUL — ora 13 ; 
Circul Globus : STAR CIRCUS ’70 
— ora 1^,30.

Miorița 
__ _ ____  ... ...... 20).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18; 20,15).

HAIDUCII : rulează la Munca 
(orele 16; 18, 20).

savante" — de Moliere 
filmat). Interpretează 
la Comedia Franceză.

București (orele 9; 
16,30; 18;,45 21),
., ii,iu, ia,ou, 15,45;
Feroviar (orele 9;

DEPARTE DE LUMEA 
LĂNTUITĂ: rulează la 
(orele 9; 12,45; 16,30; 20,15), 
(orele 9; 12.30: 16; 19,45);
(orele 9; 12,30; 16,30; 20).

BINECUVÎNTAREA (Zilele fil
mului indian) : rulează la Capitol 
(orele 18,30; 21).

KING-KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21).

CICLUL DE FILME „CAPĂ ȘI 
SPADĂ44 : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Festival (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

SECHESTRU DE PERSOANĂ : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), ~ ............ .. ‘
11,15; 13.30; w,ou, xo,,ta
Favorit (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 9;
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30).

MĂSURA RISCULUI : rulează 
la Central (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

HIBERNATUS : rulează la Vic
toria (orele 9; 11 15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE • rulea
ză la Lumina (orele 9—15,30 în 
continuare : 18,15; 20,45) Grivița
(orele 9.30; 11.30; 16; 18,15; 20,30). 
Gloria (orele 9; 11,15; 13 30: 16; 
18,15; 20,30).

T.E.S.
I.A.T.C. 
ora 20 :
FETELE
Teatrul ... . _____ ....
MORII — ora 9.30; Tea: 
dfirică44 (Cal. Victorielț :

y

1 * 1 ’- /

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,45; 20,30) Bucegi (orele 10; 16; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9: 11,15; 
13.30; 14.45; 18,15; 20,30).

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

PATRICIA ȘI MUZICA : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45: 20). Lira (orele 15,30; 18; 
20.15).

CANARUL ȘI VISCOLUL : ru
lează la Buzești (ora 20,15).

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează la 
Buzești (orele 14; 17).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Dacia (orele 
8.45—20,30 în continuare).

AURUL : rulează la Unirea fo
ra 14,30).

MAYERLING : rulează la Unirea 
(ambele serii) : (orele 16; 19,15), 
Popular (orele 15,30: 19).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Ferentari (orele 15.30; 18: 20,30).

100 DE CARABINE : rulează la 
Giulești (orele 10; 15,30; 18; 20 15), 
Volga (orele 9,30; 11.30; 13,30: 16: 
18,30; 20,30).

PĂSĂRILE : rulează la Cotro- 
Ceni (orele 15,30; 17 45: 20.15).

PETRECEREA : rulează la Pa
cea (orele 15,45; 18; 20).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează Ia 
Floreasca (orele 15.30; 18: 20 30). 
Aurora (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

COMEDTANȚII : rulează 
torul (orele 16; 19).

SENTINȚA : rulează la 
(orele 10; 12,15; 15; 17 30;

AMBUSCADA : rulează la Flacă
ra (orele 16; 18; 20).

CADAVRUL VIU .• rulează la 
Arta (orele 15,30; 19).

AȘTEAPTĂ PINĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Vitan (orele 15,30; 
18: 20.15).

GREȘEALA REGELUI : rulează 
la Rahova (orele 16; 18; 20).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Progresul 
(orele 15.30: 18; 20 15).

IMPOSTORII : rulează la Crîn- 
gași (orele 15,30; 18; 20,15).

HEI, TU ! rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18; 20.15).

DANSEZ CU TINE : rulează la 
Cinemateca — Union (orele 10; 12; 
14.15) ; MASCARADA (orele 16,30; 
18,45) ; MEDALION CHARLES 
CHAPLIN (ora 21).

Opera Română : TRUBADURUL 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19.30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Cal. Vic
toriei) : REGELE LEAR — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : IUBIRE
PENTRU IUBIRE — ora 20 ; Tea
trul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) j BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
19,30 : (Sala Studio) : NĂZDRĂ
VANUL OCCIDENTULUI — ora 
20 ; Teatrul Giulești : CURSA DE 
ȘOARECI — ora 19,30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : PAGINI OR-

• 10—11 Tele-școală _
Transmisiune directă de lâ” sosirea 
în Capitală a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Polone 
• 18,00 Interpretul preferat de 
muzică ușoară. Invitata emisiunii : 
Mihaela Mihai • 18.30 ,.Toate pin- 
zele sus !“ — emisiune pentru
pionieri • 19,20 1001 de seri —
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20.00 Zi
lele și nopțile Doftanei — reportaj 
de Dionisie Sincan și Gheorghe 
Frunză • 20,15 Seară de teatru : 
„Femeile .
(spectacol 
actori de
Regia : Jean Meyer. Prezintă Sică 
Alexandrescu, artist al poporului 
<D 21,55 Prim plan : Acad. Emil 
Condurachi • 22.30 Telejurnalul de 
noapte • 22.40 Din muzica po
poarelor. .A>isambluri laureate la 
Festivalul internațional de folclor 
România ’69.
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atent. Am încercat 
aflăm, fiecare de la celălalt, 
anume a îndeplinit pînă acum 
din obiectivele prevăzute în pro
gram. Și am aflat: IOAX SZAP
PANYOS putea raporta realiza
rea a 250 de ore muncă patrio
tică din cele 1200 propuse. 
FRANCISC ȘIMON a vorbit de 
un număr oarecare de abona
mente și de niște tabele 
învătămîntului politic.
— nimic. Xici măcar atit cit au 
putut aminti ceilalți doi.

Am mai vrut, apoi, să aflăm 
dacă aceste programe fuseseră 
cel puțin completate cu propu
nerile și sugestiile desprinse din 
adunarea de alegeri, așa cum a» 
fi trebuit să se întințple chiar i 
doua zi. Unul singur o făcuse. 
Ceilalți nu. Și cu toate că na 
acestea au fost primele întrebări 
pe care ni le-am pus unul altuia, 
discuția se poate spune că de la 
ele a început. In mod normal, 
cele două stări de lucruri sur
prinse se cereau supuse unor ex
plicații, impuneau căutarea mo
tivelor care să le justifice pre
zența. Ceea ce a și făcut de pil
dă, DOINA ȘTEFAXEL. fază 
să ocolească un adevăr destul de 
incomod :

— Din păcate, in multe cazuri 
am ajuns să considerăm acest 
program de activitate mai malt 
o obligație decit o necesitate. 11 
facem pentru că ața se pbișae- 
iește și pentru că ni se cere de 
către alții. Xu ne prea 
insă cu adevărat drept 
ment de lucru. Eu. <fe 
mi-am propus ți anul 
ac țiu ne-concurs : „Cea l 
montatoare”. X-am □ 
facem din cauză că nk 
cerea întreprinderii 
jinit. Anul acesta ■ 
mat-o din nou dar 
că de data asta o 
realiza. Și atunci de ce 
trecut-o. mă întreb ?

Era o explicație ins 
puteam opri aid. Am fi rămas ia 
jumătatea dramului. Argumente-* 
acestea semnalau mai degrabă o 
stare de fapt, consednțeie mor 
neajunsuri care se mamfestaserâ 
anterior. in perioada de coocep- 
be si de îndaegare a pr? grama 
lui de actrv-taîe. Intr-adevăr. e 
fcarte posibt! ca un program raz 
altei să sa devznâ tn m c —1

ccocresâ. dar aațx

ește să vedem de ce nu ajunge 
pină aici, iar după aceea cum il 
putem aduce la acest nivel. Aces
tea erau problemele la care tre
buia să căutăm un răspuns ferm, 
împreună. *

Atunci am propus un proce
deu simplu și. în același timp, 
promițător, prin concluziile pe 
care le putea dezvălui. A luat 
fiecare din noi în fata sa pro-

declara mulțumiți cu ațtemerea 
grăbită a unor fraze ți scopuri 
generale. La urma urmei, scopul 
este unul singur, același pentru 
toate organizațiile U.T.C, însă 
ne interesează modalitățile prin 
care ajungem la el. Aș apela, 
pentru a fi mai explicit, la un 
singur exemplu : activitatea pe 
linia pregătirii profesionale. Ace
sta este de fapt un domeniu
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De ce unii dintre
se adaptează
atît de greu

noi

Programul
de activitate

cerințelor producției ?

neața de la ora 6,00 pină după- 
amiază la orele 16—17, cind re
devin locuitori ai comunei „cu 
drepturile și îndatoririle lor” — 
cum se exprima unul din bă- 
trinii satului.

f Toți acești tineri navetiști, 
r care pot fi considerați și „pe 

sexe în corelație cu direcția de
plasării”, cum aflăm dintr-un 
studiu sociologic recent publicat, 
s-au calificat sau sînt pe cale 
de a se califica în meserii deo
camdată specifice doar orașului, 
incit problema revenirii lor» la 
matca tradițională, dacă 
pune, și, în bună măsură

se 
r__ , , , se
pune, este, cel puțin in stadiul 

gradual, inoperabilă. A reieșit cu 
^®iritate. din discuțiile purtare 

mulți dintre aceștia, că nu 
au de gînd să se întoarcă să 
muncească pămintul, motivele 
fiind, la toți cei chestionați, a- 
proape aceleași : cîștigul, sigu
ranța unei profesii și în 
secundar, unele avantaje cul
turale sau de aprovizionare 
care le oferă un mare oraș.

Cutreierăm comuna înainte 
întoarcerea navetiștilor, 
cimp. aproape numai femei 
vîrstă. „Generația bunicelor” 
care in această comună pare sin
gura angajată la munca cimpu- 
lui, este încă validă, in vederea 
practicării acestei activități, dar 
asta nu va putea dura decît 
maximum zece ani. La un cai
cul sumar, reiese că in urmă
torii ani păminturile comunei 
vor fi lucrate doar de femei ți 
acestea oricum mai puține de 
vreme ce în ultimii ani nu mai 
rămîne să lucreze în sat nici un 
tinăr sau tînără după absolvi
rea școlii generale.

Deci, în umbra marelui oraș, 
comuna evoluează în forme spe
cific urbane. Mai mult decît in 
alte așezări rurale, în Mihăi
lești s-a instaurat în mentalita
tea locuitorilor tentația unui 
mod de existență în structura 

’ căruia prevalează activitățile inș 
dustriale și, implicit, o optica 
adecvată în ceea ce privește di
viziunea muncii la nivelul obștii, 
al familiei, și chiar al indivi
dului, pentru că. după cum am 
văzut, asistăm aici la o dividers 
în părți distincte a însuși tim
pului de muncă al individului 
considerat ca atare. Astfel, un 
deziderat pe care nu de puține 
ori îl postulăm teoretic, urbani
zarea satului,, iși află aici o îm
plinire care nu poate fi consi
derată întru totul eufemistică.

Dar. comuna Mihăilești are 
2 500 hectare arabile și gradul 
de mecanizare al agriculturii, în 
următorii zece ani, nu poate a- 
tinge performanțe care să el!- 
mine omul de pe cîmp. 2 500 

* hectare și un sector zootehnic 
pretind, pentru a da un randa
ment acceptabil, cîteva sute de 
oameni. Ce ne spun tinerii ?

Am trecut în revistă. îm
preună cu cîțiva dintre tinerii 
chestionați, date privind tradi
țiile comunei, posibilitățile- sale 
în ceea ce privește economia 
agrară, perspectivele pe ca-e 
le-ar avea. în eventualitatea va
lorificării lor în cadrul C.A.F.- 
urilor. In primul rînd. spun ei. 
meseriile C.A.P.-urilor au ne
voie de cîteva zeci de tineri.

Dar și poziția tinerilor în ca
drul complexului de întreprin
deri, din Mihăilești Integral sau 
parțial industriale, nu poate fi 
considerată exclusiv statistic. Ș’ 
ceea ce scapă statisticii, este 
tocmai o lentă deturnare a a- 
tenției tinerilor, de la interesele 
propriu-zise ale obștii, către ex
clusivitatea intereselor lor per- 
sonale, interese ce-și află îm- 
plinirea fie departe dc comună, 
fie chiar in inima comunei, dar 
alături de preocupările ei agri
cole, deocamdată fundamentale. 
Li s-au mai explicat, de altfel, 
avantajele ce decurg din mun
ca la C.A.P., faptul că primesc 
produse, că vor primi începînd 
cu anul viitor, bani lunar. Iar

pe
de 
Pe 
în

tinerii, la rîndul lor. ne explica 
detaliat că remunerația normei 
convenționale la C.A.P.-urile din 
Mihăilești nu a fost niciodată 
ispititoare și că, in mod no*- 
mal, țara are nevoie de ei și în 
fabrici, uzine, pe șantiere, tn 
timp ce părinții lor continuă să 
lucreze în sat. Așa că...

In prelungirea acestei suspen
sii, aflăm, nimeni nu Ie-a ex
plicat ceva în legătură cu per
spectiva comunei lor, dar că, 
prin excepție, ei cunoscînd aeest 
lucru nu ar fi putut rămîne in 
comună, deoarece la 14—15 ani 
cei care decid sint părinții. în 
comună, anual, vin delegați de 
la grupurile școlare profesio
nale din Capitală, înarmați cu 
prospecte și afișe, care tac totul 
spre a-i determina pe absol
venții celor două școli generale 
să opteze pentru școlile pe care 
le reprezintă. Ceea ce se și in- 
timplă. in proporție de aproape 
sută la sută. Anul acesta, 
pildă, 
ment 
și-a 
tru a 
cesarj 
fost o .
muncitori calificați în branșa 
parcurilor de distracție, sau 
..muncitori la tiribombe*. cum 
se exprima, mai plastic, un ță
ran, avînd aerul că se jenează 
de o asemenea ocupație- Venise 
însă prea tirziu : satul fusese 
deja golit aproape pînă Ia ulti
mul. de absolvenții șrolii gene
rale. Și asta in condițiile în 
care, în București, rămin anual 
un număr important de aseme
nea copii care termină școala și 
care „nu merg nicăieri*. Dar. 
vezi, e mai ușor să-i găsești la 
sat ! Delegații iși îndeplinesc 
mai ușor sarcinile la Mihăilești 
convîngîrid niște copii 
ferarea în Capitală. Și 
la hotârîrea părinților 
trimite copiii la oraș, 
o meserie, se adaugă 
mană a „delegaților” 
controleze temeinic 
prin care absolvenții 
generale „curg” spre

<ie 
întreprinderea de agre- 
a Capitalei, ultima care 
trimis delegatul pe.i- 
„achiziționa' 

școlii 
școală

delegatul 
tineri ..ne

profesionale', a 
care pregătește

cu trans- 
iată cum. 
de a-și 

să învețe 
această 

puși să 
canalele 
școlilor 

Capitală.

E

mizare* a acestei poccCa:— Ta 
cultura mare, in cultura planșe
lor tehnice, in legunr.cuitură p 
in sectorul zootehnie al coope
rativelor muncesc, eu puține 
excepții — după cum am văzut 
— bătrânii. Și la întrebarea cine 
îi va: înlocui. întrebare cu tri
mitere directă la viitorul tine
retului de astăzi al comunei, 
singurul care izbutește să ■ae 
ofere un răspuns cit de cit sa
tisfăcător aici, la Mihăilești. 
este, in ultimă instanță, pri
marul Dumitru Stan : „pentru 
a lămuri această problemă e 
necesar un studiu” — intuiește 
interlocutorul nostru. Și ea 
toate că soluția pe care o oferă 
primarul este un răspuns prin 
evitare, ea este cu mult mai 
prețioasă decit ridicarea tran
șantă dm umeri a citorva din
tre profesorii de la Școala ge
nerală nr. 1. cu care am stat 
de vorbă, ai căror elevi și-au 
luat zborul spre alte orizonturi, 
și care ne mărturisesc deschis, 
că sfătuiesc pe părinți să-și În
drume copiii către meserii in
dustriale.

Și totuși să nu existe meserii 
In mediul rural, să nu poată 
oferi cooperativa agricolă de la 
Mihăilești nimic sigur tinerilor, 
din’ punctul lor de vedere și 
care să toinodă cu interesele 
sale ? Ne adresăm unui activist 
de partid, secretar al Comitetu
lui județean de partid Ilfov, 
suedalist în probleme agricole. 
Marin Argint, pentru a-i afla 
părerea in această problemă a- 
vind ca punct de „referință” 
brațele de muncă din această 
comună, integrarea tineretului 
In sfera de interese a coo
perativelor agricole de aici, 
modalitățile prin care aceas
tă integrare necesară devine 
posibilă la nivelul cerințe
lor. Din discuția purtată a 
reieșit că problema tineretului, 
din punctul de vedere al inte
grării sale in sfera de interese 
a cooperativelor agricole In ju
dețul Ilfov si cu precădere a 
celor din Mihăilești presupune, 
tn

cred ea.
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Ceie două condiții esențiale 
pentru existenta viabilă a pro
gramului de activități — carac
terul său concret, precum și con
sultarea tinerilor — rămînînd, a- 
șadar. pregnant conturate în 
discuțiile noastre, nu mai tre
buia să-i adăugăm decît încă 
una, a treia. La aceasta s-a re
ferit, în cîteva cuvinte. VICEX- 
i 1U OL l tANU. completînd ta
blou] dezbaterilor cu o trăsătură 
la fel de necesară:

— Comunicarea permanentă 
cu organizația este, de altfel, 
singura cale de a ne respecta cu- 
vîntul dat prin promisiunile pro
gramului. In adunările generale 
este nevoie să raportăm periodic 
cum ne îndeplinim mandatul a- 
cordat. în ce fel ne achităm de 
sarcinile asumate în adunarea de 
alegeri. Odată adoptat, progra
mul de activitate devine o ho- 
lărîre a adunării generale. Bi
roul organizației de bază nu este 
decît organul care execută a- 
ceastă hotărire și el este dator 
s-o țină Ia curent asupra stadiu
lui de îndeplinire a fiecărui 
punct

Cele cîteva afirmații pot foar
te bine să țină loc și de con
cluzii.

Nu a trecut mult timp de cind 
în halele Fabricii de stofe „Ar- 

din cadrul Combina
tului textil Pitești — avind ca 
profil producerea de stofe fine 
pentru bărbați și femei — ră- 
sunau primele bătăi produc
tive ale mașinilor. O fabrică 
nouă — parțial pusă in funcțiu
ne — cu muncitori tineri. Sau 
cum spunea mai complet și mai 
plastic Gheorghe Lăzârică, se
cretarul U.T.C.-Tesătorie: „fa
brică nouă, oameni, noi, mîini 
noi*, cuprinzind in această ca
racterizare și proaspăta califi
care a cadrelor. Tineri de 16— 
24 de ani. la marea majoritate 
fete, cu 8—10 clase de liceu, ab
solvenți ai școlii profesionaie 
textiie-Pitești, sau calificați 
prin cursuri de scurtă durată 
ia locul de muncă, sint un ele
ment obișnuit aid.

Vrem să începem prin a ară
ta că în puținul timp de cind 
s-a constituit ca fabrică „Arge- 
șana” a reușit deja să recrute
ze și să formeze muncitori de 
nădejde, cei care tn prezent 
contribuie din plin la realizarea 

"lor de plan actuale și la
formarea altor cadre. Testați de 
către un grup de specialiști, 
ma; multi muncitori și maiștri 
ai fabricii aj dovedit o califi
care remarcabilă, la nivelul ce
lor mai buni muncitori din țări 
cu o veche tradiție în produc
ția de textile. Aici poți să >n- 
tilneștî tineri care au învățat 
meseria într-un timp record, ti
neri talentați, conștiincioși, dis
ciplinați. entuziaști.

— Avem muncitoare — ne 
spune tovarășul Vasile Padoiea- 
nu. șeful atelierului de prepa- 
rație. care au învățat opera
țiile elementare — punerea și 
scoaterea materialului de pe 
mașină, pornirea și oprirea ma
șinilor — nu în zile, așa cum 
era de așteptat pentru niște ti
nere care pășeau pentru prima 
dată intr-o fabrică, ci în ore. 
Maria Soare, Tudorița Bănățea- 
nu, Veronica Onexe, Elena Ște
fan, Rada Gebelea sînt azi mun
citoare de frunte. La rîndul lor, 
aceste muncitoare, de exemplu 
Veronica Onexe și Rada Gebe
lea, au pregătit alte serii care 
sînt în prezent urzitoare prin
cipale. Muncitoarele de care 
vorbeam, ca și alte tinere din 
fabrica noastră au dovedit în- 
demînare, interes, dragoste și 
putere de muncă. Cele mai bune 
Ia practică 
sură, bune 
retică. Ele 
lași timp,
nere a locului de 
atașament față de 
disciplină.

Am putea da

erau, în aceeași mă- 
și la instruirea teo- 
se remarcă, în ace- 
prin corecta întreți- 

muncă, prin 
fabrică, prin

firește foarte

DOINA ȘTEFAN EL

multe exemple, fapte și rezul
tate îmbucurătoare, care fao 
cinste tinerilor de la „Arge- 
țana*.

Și totuși, dacă te întrebi . 
care sînt principalele probleme 
care interesează munca și ati
tudinea tinerilor față de muncă, 
ți se răspunde cu promptitudi
ne : discrepanța dintre nivelul 
tehnic al mașinilor și calificare, 
precum și indisciplina mani
festată prin absențe și prin de
plasări fără rost in fabrică sau 
in afara ei. Și nu este vorba 
de acele lipsuri inerente înce
putului ci mai degrabă de go
luri în munca de integrare.

Conform declarațiilor făcute 
de tovarășii Nicolae Popescu și 
Constantin Butoi, respectiv d’.- 
rectorul tehnic de concepție și 
directorul de personal, din ca
drul combinatului, această dis
crepanță se manifestă, în pri
mul rînd, ia nivelul ajutorilor 
de maiștri 
rari, la 
Se pare 
ție a fost

SIM1ON KELP

VICENȚ1U OLTEANu ELISABETA NIȚESCUANICA DULĂUFRANCISC Ș1MON

și, în unele ca- 
nivelul maiștrilor, 
că această situa- 

... _ __  creată de necesi-,
tatea de a se recruta și pregăti 
un mare număr de astfel de 
cadre, necesitate care a făcut să 
scadă exigențele asupra pregă
tirii lor anterioare, și deci ale 
selecției (unii sînt numai absol
venți de școală medie). Se poa
te presupune că la aceasta s-a 
adăugat și o instruire grăbită, 
necorespunzătoare. Felul de 
a munci al unor ajutori de mai
ștri are repercusiune directă a- 
supra muncii filatoarelor și țe
sătoarelor, în sarcina primilor 
căzînd remedierea operativă a 
defecțiunilor sau dereglărilor.

In privința absențelor, o si
tuație pe luna iulie 1970 indică 
un fenomen îngrijorător : la nu
mărul mediu de 2620 de munci
tori s-au înregistrat 9464 de ab
sențe — ore nemotivate !

Restrîngînd această situație la 
un grup de muncitoare, la țesă- 
torie de exemplu, în perioada 
1—27 august 1970 s-au înregi
strat 13 zile absențe nemotiva-. 
te, ceea ce echivalează cu lip
sa de la lucru a unei muncitoare 
pe două săptămîni. In primul 
rînd numărul mare de absențe 
nemotivate se evidențiază scrip
tic datorită acelor oameni care 
vin o perioadă la lucru și apoi 
încetează de a mai veni fără 
să anunțe pe cineva, cerîndu-și 
lichidarea abia după 2—3 săptă
mîni.

Este adevărat că tineri noi, 
vin și vor mai veni. Fapt este 
că ei trebuie să fie cunoscuți. 
Și trebuie făcuți să se cunoască 
între ei, cu adevărat, pentru 
dezvoltarea unui sănătos spirit 
de emulație. Trebuie, de aseme
nea, să ii se explice cu argu
mente convingătoare unele lu
cruri cum ar fi acela că la o 
calificare egală au drepturi și 
îndatoriri egale, indiferent de 
alte atribute, reale sau închi
puite, sau că este necesar să-și 
spună deschis părerea unii des
pre alții și să nu alunece în 
șușoteli pe la colțuri (aici avem 
curajul — ca să ne exprimăm 
ca tovarășa Savin — să propu
nem și o temă de discuție : 
„Cum vede o muncitoare mo
dernă, instruită, înclinarea către 
cleveteală a unora ?“. In aceeași 
ordine de idei, trebuie să li se. 
arate că printr-o atitudine prie
tenoasă dar respectuoasă toată 
lumea are de cîștigat.

în sfîrșit, să fie convinși că 
ei sînt aceia care trebuie să ia 
cu mulți sorți de izbîndă — a- 
titudine împotriva lipsurilor, a 
„plimbărilor”, a concepțiilor 
false.

Obiectivele acestea sînt reali
zabile. Așa neomogen cum este 
colectivul are un fond bun, des- 

realizările sale în muncă 
vorbit. Desigur, trebuie gă- 
metodele.

SIMPLA MUNCA
IN AGRICULTURA?

Neașteptat, tinerii comunei nu 
sentimentalizează situația, nu 
dramatizează viitorul pămintu- 
lui, încearcă o detașare rece, în 
acest plan, de soarta comunei, 
oferă răspunsuri ferme. dar 
centrifuge problemei pe care 
am discutat-o împreună. Faptul 
că rezultatele slabe obținute de 
cele două C.A.P.-uri se dato
rează și absenței lor de pe tar
lale nu este de natură să le 
schimbe optica.

Evident, dincolo de acest mă
nunchi de date ale realității se 
ridică un semn de întrebare. 
Dincolo de acest semn de în
trebare căutăm un răspuns și 
acest răspuns se dovedește a 
fi cel puțin la nivelul comunei, 
suficient de echivoc pentru a 
naște noi semne de întrebare. 
Și nu este un simplu joc de 
cuvinte acest început de para
graf, în care ne străduim să 
aflăm care va fi, totuși, soarta 
celor 2 500 de hectare ale coo
perativelor „Argeșul" și „Re
colta” în condițiile în care, după 
cum cu adevărat eufemistic se 
exprimă studiul citat, se con
stată „un proces de creștere a 
mediei de virstă a populației 
ocupate în agricultură și. în a- 
celași timp, un proces de fe-

vată 
diate 
tuației de 
spectivă.

„Pentru 
problema 
lui de tineri de care cooperai 
vele agricole au nevoie, 
spus tovarășul Marin 
trebuie, iminent, să-i calificăm 
în meseriile existente în secto
rul agricol. Chestiunea nu se 
pune doar în cazul celor două 
cooperative in discuție sau doar 
la nivelul județului nostru. Este 
o realitate, și această realitate 
nu poate decît să ne bucure, că 
tinerii vor să aibă o meserie, 
vor să profeseze într-o anumită 
branșă, să se stabilească intr-un 
anume perimetru profesional. 
Aceasta este de fapt politica 
partidului privind tineretul și 
tineret există și în mediu rural, 
problema fiind ce șanse de ca
lificare există în acest mediu, 
care este coeficientul de sigu
ranță profesională pe care ti
nerii de aici il reclamă ?“

în continuare. interlocutorul 
nostru a precizat citeva direcții 
demne de luat în considerație 
atunci cind această problemă 
este abordată în esență. Astfel, 
trebuie „clarificat”. în primul 
rind, grupul de meserii pe

nu numai intereselor ime- 
ci, mai ales, datorită si

de per-fapt, celor

a rezolva 
stabilizării

definitiv 
numim- 

iti- 
ne-a 

Argint,

care tinerii le pot practica in 
cadrul cooperativei. Zooteh
nistul, legumicultorul, munci
torul la cimp „scapă” nomencla
torului de meserii existent. 
Pentru a forța discuția vom 
spune că, de exemplu, a fi os
pătar presupune o calificare a- 
nume și că în pomenitul no
menclator această meserie exis
tă. Nu punem în discuție fap
tul că a fi ospătar nu presu
pune o calificare. Dar. și aici 
începe paradoxul. zootehnistul 
trebuie să aibă cunoștințe de 
specialitate riguroase, extrem de 
variate, absolut obligatorii și 
fără de care munca în acest 
sector' poartă pecetea improvi
zației, rezultatele acestei munci 
nefiind. nici pe departe, cele 
scontate. Cu toate acestea zoo
tehnistul nu 
rat muncitor 
presupune că

este conside- 
calificat. Se 
a îngriji o 

vacă sau un porc e o chestiu
ne de rutină, e necesar să știi 
să distingi vaca de porc și cam 
atit Despre modalitățile de 
furajare, despre normele ce tre
buie respectate la furajare, des
pre procesul biologic de repro
ducție. despre încă atitea al’e 
cunoștințe necesare în acest 
domeniu se „află” ia învăță-

mîntul agrozootehnic, care In- 
vățămînt agrozootehnic func
ționează după principii cel pu
țin centrifuge necesităților 
reale și cu efecte practice mai 
mult decît slabe. în 
și facultativ, nimeni 
nici măcar alfabetul 
al ramurii pentru ___ __
pregătit. în mentalitatea satu
lui, îngrijitorul de vaci este 
încă sinonim cu văcarul de al
tădată. Profesia nu a fost ates
tată ca atare, tinerii nu sînt 
atrași de asemenea posturi, nu 
există o calificare propriu-zisă 
și îngrijitor de vaci poate fi 
oricine, poate veni de la cîmp 
sau din legumicultura dacă se 
ivește un post aici. în legumi
cultura nivelul de cunoștințe al 
muncitorului trebuie să fie a- 
propiat de cel al maistrului le
gumicultor. Maistru legumicul
tor nu există în realitate, o a- 
semenea 
nește în 
în baza 
nice se 
răsadurilor presupune o 
de cunoștințe fără de care aces
tea „nu sînt posibile” sau sî ot 
create la un nivel de empirism 
departe de cerințele și rezuma
tele așteptate. Selecționarea se

mințelor pentru răsaduri ridică 
diverse probleme ce nu pot fi 
rezolvate după ureche. Legumi
cultura este o ocupație extrem 
de pretențioasă. Și rezultate 
bune nu se scot cu oameni pe 
care nu i-ai calificat, îi aduci, 
prin rotație, de la alte munci, 
in acest sector. La munca in 
cîmp, de asemeuea. trebuie să 
existe oameni calificați. La 
cimp recoltatul porumbului, ce
realelor. chimizarea sint meca
nizate. Sistemele de irigare 
trebuie să fie întreținute de 
oameni care să știe ce i 
debit de apă e nevoie la 
moment dat, trebuie să 
noască” îngrășămintele. 
care, acum este înlocuit de 
„vadagiu” 
seamă de 
dulgherul, 
treținere. 
nere. sînt .. .
oraș cu mare greutate sau de la 
I.A.S.-uri. Ni s-a spus că in 

agrozooteh- județul Ilfov din 214 posturi de 
” ’ contabili la C.A.P.-uri. doar 68

sint ocupate de către cei cu 
studii medii, restul cu 7 clase 
elementare, plus un cure de ca
lificare de citeva luni. Să fie 
oare chiar așa de simplă con
tabilitatea în agricultură ?

Iată, așadar, un număr mate

cite va zile 
nu va afla 
zootehniei, 
care este

de 
întreținute 

anume 
i un

„cu* 
om 
un 
O 

fi : 
tn-

calificare nu se întîl- 
acest sector. Și aici, tot 
cursurilor < „
„merge”. Producerea 

sumă

instruit ad-hoc. 
meseriași cum ar 

electricianul de 
mecanicul de întreți- 

„importați” de la

de meserii care trebuie impuse 
ca atare nu prin improvizații, 
ci printr-un sistem de calificare 
gindit în relație directă cu ne
cesitățile actuale și de perspec
tivă ale agriculturii noastre. 
Atestarea acestor profesii, eli
berarea unui document oficial 
pentru cel calificat, care-i dă 
posibilitatea să profeseze, exis
tența unei cărți de muncă sînt 
tot atîția factori hotăritori pen
tru bunul mers al treburilor in 
cooperativele agricole de pro
ducție, factori hotăritori. deci, 
și pentru a stimula tineretul 
rural spre aceste meserii. 
Un test făcut in comuna Mi- 
hăilești. in rîndul citorva sute 
de tineri care fac naveta in 
Capitală, a evidențiat un pro
cent de 70 la sută dintre a- 
ceștia care ar rămîne în comună 
dacă li s-ar asigura calificarea 
și trebuie să spunem că de a- 
cest procent este nevoie la cele 
două cooperative agricole.

Foarte important este de a- 
semenea să medităm cu serio
zitate la sistemul în care se 
face retribuția pentru munca 
prestată. Măsurile luate de par
tid privind plata lunară în bani 
vin să dea răspuns unei cerințe 
cu efect primordial. Ce ciudat, 
însă ! Tocmai de sectoarele care 
aduc bani în tot cursul anului 
(legumicultura, de pildă, zoo
tehnia) nu s-a ocupat aproape 
nimeni pînă anul acesta, aici, 
în marginea Bucureștiului ! 
Pașii care s-au făcut dovedesc 
că se poate, deși este evident 
pentru noi că unor tovarăși le 
lipsește fie curajul, fie sînt an
chilozați în rutină.

Aceasta este situația bra
țelor de muncă de Ia Mihăilești, 
realitate care se repercutează 
nu cu efecte pozitive în rezul
tatele obținute de cele două

cooperative agricole. Evident, 
nimic serios și de' durată nu s" 
poate întreprinde de la o zi la 
alta. Cum nu are nimeni pre
tenția să fi epuizat problema 
meseriilor în cooperativele a- 
gricole de producție.

sine 
cei

a cali- 
înțeles 

mai în 
pri

ficării. De 
nu sîntem 
măsură să 
vind rețeaua de învățămînt ne
cesară pregătirii tinerilor pen
tru meseriile satului. Cert este 
însă că acest lucru se impune 
urgent și orice tergiversare în
treține, în mare măsură, starea 
de fapt existentă.

Pledează pentru realizarea 
unui sistem de învățămînt 
calificare în sectoarele de 
vitate agricolă și situația 
solvențiior școlii generale î 
din Mihăilești. Din 35 de 
care au absolvit in acest 
școala generală nr. 1, cinci au 
ales licee dc specialitate, 7 licee 
teoretice. 9 școli profesionale. 9 
calificarea în producție în ca
drul diverselor întreprinderi sau 
șantiere bucureștene, 2 continuă 
clasa a noua a școlii generale 
de 10 ani și 3 au rămas acasă 
și așteaptă un prilej de califi
care. Mai precis, din 35 de ab
solvenți numai 3 au ales pen
tru mai departe școli cu prof’l 
agricol. Cîți dintre ceilalți se" 
vor reîntoarce și, mai ales. în ca 
calitate se vor reîntoarce ?

Am prezentat o stare de fapt, 
am exemplificat cu argumente 
pe care tinerii din comuna Mi
hăilești, organele locale înțeleg 
să le avanseze într-o discuție 
deschisă. Argumente întemeiate 
și care nu pot fi ocolite atunci 
cind discutăm despre stabiliza
rea tineretului Ia sate despre 
viitorul agriculturii coopera
tiste.

Ia
noi 
dăm soluții

; ds 
acti- 
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IH EXCIWITAIE „f/u QXIStă
PENTRU „SClNTEIA

TINERETULUI1' o criză a
transplantului"

ne declară
dr. MAURICE CARRAZ 
directorul departamentului de 
imunologie al Institutului „Pa
steur", profesor de microbiologic 
la Facultatea de medicină și far
macie din Lyon, unul dintre 
creatorii serului antilimfocitar.

— Domnule profesor, 
știm că în anul 1967 ați 
pus la dispoziția prof. 
C. Barnard serul antilim- 
foeitar. Cu ajutorul aces
tuia prof. Barnard a reali-- 
zat primul transplant de 
inimă — „cazul" Wash- 
kanski, iar apoi, imediat 
cunoscutul caz Bleiberg. 
Ce a urmat este cunos
cut. Mai puțin cunoscut 
este felul în care ați ob
ținut acest ser care a des
chis epoca transplantului 
de organe. Vă rog să vă 
referiți la această istorie.

— Problema felului in care un 
organism poate fi obligat să 
primească o grefă m-a intere
sat de foarte 
Știți desigur că 
un corp străin pătrunde în
tr-un organism se declan
șează așa-numita reacție imu- 
nologică. „Paznicii" imunologici 
— anticorpii — intervin imediat 
neutralizing, distrugînd „intru
sul". Acești paznici sînt limfoci- 
tele, o varietate deosebită 
globule albe din singe. Pro
blema ce se ridică în 
zul transplantului este 
a neutraliza aceste limfocite, 
de a le opri acțiunea pen
tru un timp oarecare, pină cînd 
organismul-gazdă va ,, recunoaș
te" rx>ul organ drept propriu.

Cum este și normal, primele 
experiențe au fost începute pe 
animale. în 1964 am obținut un 
ser cu ajutorul căruia am obți
nut rezultate bune în transplan
tul de piele la șoareci. Aceasta a 
fost prima noastră victorie. Abia 
după doi ani, în 1966. am obținut 
pentru prima dată în> lume, un 
ser antilimfocitar uman. Aceasta 
concomitent cu prof. Starsl din 
Denver. Cum problemele de 
tehnică chirurgicală erau rezol
vate. am trecut imediat la trans
planturi. Prof. Starsl a trans
plantat ficatul. Noi ne-am ocu
pat de grefa de rinichi. în anul 
1968 am avut primele rezultate 
mulțumitoare în tratarea paci- 
enților prin acest procedeu.

La sfîrșitul anului 1967 dr. 
Barnard a folosit serul nostru 
pentru primul transplant de ini
mă. La cererea sa. noi i-am li
vrat din nou ser antilimfocitar 
în martie 1968, pentru al doilea 
transplant cardiac, cel efectuat 
asupra dr. Philip Bleiberg. Ime
diat apoi am primit cereri din 
S.U.A.. Anglia, R. F. a Germa
niei, Chile etc.

— Se vorbește tot mai 
mult în ultima vreme des
pre o criză a transplantu
lui de organe. Vă raliați 
acestei păreri ?

— Nu. Cred, din contră. că 
în următorii 10 ani transolantul 
de organe va cunoaște o dezvol
tare extraordinară. Desigur că 
există încă probleme dificile. 
Una dintre ele o constituie lip
sa de donatori. Există, de aseme-

mult timp, 
atunci cinci

de

ca
de
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Tn seara de 3 decembrie 1967, într-un spital din Capetown, 
un chirurg încă necunoscut în afara cercului strimt al specialiști
lor ataca unul dintre marile „tabu-'uri ale medicinei : înlocui
rea „pieselor defecte" ale organismului. Piesa defectă era în 
acest caz inima unui cetățean sud-african pe nume Wash- 
kanski.

Întreaga omenire a urmărit apoi, cu sufletul la gură, cele 
18 zile de luptă cu moartea. Totuși, în cele din urmă, aceasta 
a învins. Tn numeroase clinici, pe diferite meridiane ale globu
lui, medicii au început să înlocuiască inimi nerecuperabile, ri
nichi aflați în pragul descompunerii, ficaturi iremediabil com
promise. Pentru multi bolnavi transplantul a devenit SPERANȚA. 
Numai în 12 luni după prima grefă de Inimă de la Groote 
Shuur au fost încercate nu mai puțin de 96 de transplanturi 
cardiace. 83 de bărbați și 13 femei, cu vîrste între 3 săptămîni 
și 60 de ani au primit inimi noi.

Coșmarul tuturora, cuvintele îngrijorătoare ce reveneau 
în toate buletinele medicale se refereau la reacția de respin
gere a grefei, la felul în care organismul-gazdă va to!e-c orga
nul transplant. Puțini știau la acea vreme că „arma secrete" 
împotriva acestei reacții era un medicament nou — serul anti- 
limfocitar— care reprima sistemul imunologic. El fusese obținut 
concomitent, după ani îndelungați de cercetări, in doua Inbo- 
ratoare. Unul dintre acestea era condus de prob MAUKlLt 
CARRAZ din Lyon. De aici căpătase și profesorul Barnard 
serul care a făcut posibil primu

nea. dificultăți în prepararea 
unui ser antilimfocitar foarte 
bun. Am constatat că doi paci- 
enți de aceeași vârstă și cu 
aceeași boală nu au aproape 
niciodată aceeași reacție imu- 
nologică. De aceea în prezent lu
crăm la standardizarea serului 
obținut de noi. încercările le 
facem pe maimuțe, fapt care 
sporește, desigur dificultățile în 
interpretarea rezultatelor.

în orice caz însă, după părerea 
mea. s-au obținut pină acum 
rezultate excelente în trans
plantul de organe. In grefa car
diacă „recorduri" de supraviețu
ire de peste 22 de luni au * 
înregistrate deja în Chile 
S.U.A. Dacă Elri1??-- "
fost operat astăzi el 
avut șanse mult mai mari. în 
prezent criza de rejecție 
poate fi tratată cu mult mai 
multă eficiență. Important este 
să depistăm respingerea gre
fei în faza ei inițială. Putem 
interveni atunci cu cantități ma
sive de ser antilimfocitar. Re
zultatele sint in acest caz exce
lente. La Stanford in California 
transplantul a devenit deja un 
mijloc obișnuit de tratament.

în transplantul de rinichi, de 
care ne ocupăm. »-au obținut, de 
asemenea, rezultate deosebite. 
.Astăzi trăiesc în lume peste 
1000 de oameni care își dato
rează viața rinichilor obținuți 
de la alte persoane. în clinica 
noastră de la Lyon am încercat 
un experiment ale cărui rezul
tate sînt. cred, pe deplin edifica
toare. în cazul unor bolnavi de 
rinichi, amenințați de moarte 
prin uremie, am aplicat, în 50 de 
razuri, transplantul. Unui număr 
egal de pacienți. care nu au avut 
curajul să se supună acestui 
tratament, le-am aplicat meto
dele „clasice". După un an insă, 
nici unul nu mai trăia. Dintre 
grefați au supraviețuit, după 
același interval de timp. 7 pa
cienți. Această cifră mi se pare 
mulțumitoare pentru stadiul ac
tual al tehnicii transplantului 
de organe. Mai îmbucurător este 
faptul că toți cei 7 bojnavâ — 
care fără transplant de rinichi 
ar fi fost cu siguranță condam
nați — s-au adaptat perfect și 
duc în prezent o viață normală. 
Mai mult încă. 5 dintse ei. lu
crau deja în domeniul lor de ac-

fost
Și fiBleiberg ar

' ar fi

ipătase și profesorul Darnaru
I transplant cardiac.

tivitate la numai 2 luni după 
operație.

— Știm că studiile dv. 
de imunobiologie nu au ca 
obiect numai reprimarea 
reacției imunologice cu 
ajutorul serului antilimfo
citar. Vă rugăm să ne 
vorbiți despre domeniile 
în care imunologia are 
sau va avea perspective 
deosebite.

— Metodele imunodepresive 
reprezintă numai unul dintre as
pectele stadiilor de imunologie. 
Cel puți'' t atit de interesan
te, dar aplicații mult mai 
largi ir> practica medicală sint 
metodele de stimulare a reac
ției imunologice. Ele au un rol 
important în prevenirea si tra" 
tarea infecțiilor de orice feL 
Deosebit de importante sint 
aceste metode în cazul bolilor 
virale, unde nu se poate opri o 
infecție cu ajutorul antibioti
celor. așa cum se procedează la 
infecțiile microbiene.

Stimularea reacției de apă
rare a organismului are, de pe 
acum, un rol deosebit in comba
terea cancerului. Dacă pentru 
celulele maligne organismul 
prepară anticorpi în cantitate 
suficientă, boala poate fi forțată 
să regreseze.

La fel .de Interesante sint 
perspectivele de intervenție ale 
imunologiei in combate: 
bătrînirii. țste probat 
peste aproximativ- » d 
acumularea celulelor t 
„defecte”, care constituie 
îmbătrânirii, să de coi 
cu ajutorul metodelor 
stimulatorii.

Specialișiii așteaptă 
multe de la un domeniu 
imunologiei : imunitatea 
cifică datorată interferonului. 
Această substanță cu proprietăți 
deosebite, pe care o sintetizea
ză celulele. împiedică infecțiile 

noi unele 
care sti- 
interfero- 
care am

? cauza 
rnbâtutâ 
imuno-
foarte 
nou al 
nespe-

virale. Ana studiat și 
fracțiuni ribozomiale 
mulează producerea 
nului. Substanțele cu 
lucrat erau extrase dintr-o ciu
percă saprofită — Neaseria. Cu 
ajutorul lor am obținut rezulta
te foarte bune în tratarea febrei 
hemoragice care constituie o 
problemă gravă in unele țări ca 
Bolivia, de exemplu.

Shakespeare se adresează pu
blicului în prologul piesei „Hen- 
ric al V-lea‘‘ cu acest îndemn i 
„căutați singuri să completați cu 
imaginația ceea ce nu v-a dat 
spectacolul". Căci Shakespeare 
se simțea liber, „barbar de li
ber", și prin faptul că se adresa 
unui public descătușat de ve
chile conveniențe, un public in
teligent. receptiv și vital. Specta
colul Naționalului bucureșteart 
face la fel, rupînd tradiția tea- 
trului-muzeu, trecînd în forță de 
la această condiție la un teatru 
de participare intensă și totală a 
spectatorului. Un teatru care să 
zguduie conștiința făcînd loo 
ideilor filozofice către rațiune. 
Regizorul, Radu Penciulescu, a 
respins concepția romantică sau 
naturalistă a acestui spectacol 
desfășurat altădată în castele, sau 
în pajiști ori păduri și a pus ac- ■ 
torii să joace tragedia nefericitu
lui rege Lear pe un simplu po
dium de lemn. Viziunea aparent 
modernă se trage de fapt din 
teatrul Greciei antice unde nu 
existau decoruri sau erau doar 
cîteva elemente necesare desfă
șurării acțiunii. Shakespeareologii 
moderni sînt de acord că în spec
tacolul acestei piese n-au rost 
palatele și castelele, ci pămîntul. 
Fiindcă pe pămînt sînt așezate 
toate și pe pămînt își săvârșește 
omul călătoria sa pină la mor- 
mînt. Or. esența piesei „Regele 
Lear" este întrebarea privind 
sensul acestei călătorii, înțelesul 
ei. (Pe acest pămînt a fost așe
zat lemnul podiumului și al scă
rilor, limbajul specific al lemnu
lui supunindu-se cel mai bine vo
inței artistului — aici decoratoa
rei FI. Măiureanu). Cît despre 
înțelesul călătoriei, el se limpe
zește numai de-a lungul unor 
iruri chinuri in tragedia lui Sha
kespeare. chinuri fizice și morale, 
împărtășite spectatorului cu o 
mare cruzime. Dar. aici are drep
tate acela care spunea să a- 
vem de-a face cu o cru
zime filosofică pe care n-o pot 
reliefa teatrul romantic sau na
turalist. In același scop, realiza
torii spectacolului au aboperit la 
început actorii in mantii albe — 
ca. în teatrul antic grec — și a- 
poi i-au lăsat in costumele de as
tăzi. La început șocat, ochiul n 
întîlnit cu hainele vremii înd 
pirtate. uită apoi să privească 
să se oprească pe culorile și pi 
boabele epocii. Ochiul e lâs 
să-și închipuie desfășurarea tr 
gediei in lumea de astăzi, i 
urechea ascultă. Ascultă replii 
ca poartă pe tot bmpuL cu: 
sțmnea Lessinc. peertea: „Eu 
sint Shakespeare !“ Adică istori
ca! eternității. Așadar. integrat 
universului contemporan. WO j- 
torul hpsit de decoruri si costume 
strălucitoare e lăsat liber, lucid 
și cercetător ca in fața unei hărți 
pe care detectează adevăruri e- 
terne. Complexitatea acestor a- 
devăruri oferă în spectacol nu 
drama existenței ticăloșilor împo
triva eroilor, ci drama proporției 
dintre bine și rău. prezentă per
manent in fiecare dintre noi și 
în conflict cu noi. Shakespeare 
nu îngăduie niciodată o tratare 
aproximativă, o rezolvare medie; 
la el nu intilnim sentimente me
dii. confruntări ponderate, ușor 
suportate. Totul e tensiune ma
ximă. Radu Penciulescu a pus 
întreaga dinamică a piesei sub a- 
ceastă maximă tensiune. Iar în 
cadrul ei a clarificat și subliniat
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H TEATRALĂ
Regele
Lear“

La Teatrul Național „I. L. Caragiale"

transfoi 
Filozofii 
fâcut-o
ta J.

ideile politice — primejdia dez
binării statale, necesitatea per
manentă a unității naționale, 
idei sociale — conflictul dintre 
generații, cu nedreptățirile false 
ori reale, voite ori nevoite, de 
ambele părți ; idei umane — 
descifrarea adevărului prin sine, 
nu prin autoritatea acordată ex
terior. înțelegerea calității de om, 
înainte de toate. Radu Penciu
lescu a realizat așadar, prin tra
gedia shakespeareană nu o „dra
mă de familie", ci o dramă care 

ază lumea întreagă, care 
tă scena într-un izvor de 
și gindire socială. Și a 
iu rece, pedant — sco- 

pătimaș. netemindu-se
‘ turia dezlănțuirii pasionale, 

izbocnirile pătimașe. de 
hin’bările ritmurilor, trecând de 

i, de ia violență 
disperare la li- 

e la clarviziune 
știință. Sigur, a- 
lui poate reflec

ta în privința gândirii detaliilor, 
deci ea formă, sau chiar ca vi
ziune generală, deci ca fond, 
puncte diferite de vedere ; dar e 
tot atit de sigur că recenta pu
nere în scenă, fie și prin diversi
tatea opticii prin care e privită 
și înțeleasă, reprezintă un mo
ment important în teatrul nostru. 

Incontestabil. scena furtunii 
constituie punctul culminant al 
spectacolului : furtuna, care e pe 
bună dreptate epitetul întregii 
tragedii, realizată prin trupuri 
umane, e furtuna pasiunilor, a 
gîndurilor, a speranțelor și a dis
perărilor, sugerând violența rela-

SO
IA 
la 
ni$ti

piano la fort 
acalmie, de 1 

■rbi

tacol 
înța 
rmă. 
ieral,

țiilor umane, furtună care parcă 
nu încape pe scenă, ci se revarsă 
în sală. Cît privește rolul titular, 
regizorul a avut în George Con
stantin un actor de excepție. Lear 
este un caracter titanic și, deși 
sortit unor asemenea suferințe, el 
are o mare forță ; în general 
marii eroi ai lui Shakespeare sînt 
investiți cu un surplus de forțe 
vitale, aproape telurice, surplus 
caracteristic unui actor ca George 
Constantin. Și dacă Coleridge 
spunea despre interpretarea ma
relui artist american J. B. Booth 
că echivalează cu a-1 citi pe Sha
kespeare la lumina fulgerelor, 
despre George Constantin se 
poate adăuga — și în bubuitul 
tunetelor. Dar 
actorul trece

nu numai atit : 
uman de la pu
ia mizeria abso- 

nțelegerea totalăde la ____ ..
la care-1 adusese calitatea de su
veran. la clarviziunea desăvârșită 
câștigată în calitatea sa de om. 
Și o face treptat, gradat, desă
vârșit gradat, izbutind tot desă
vârșit să redea tragismul soartei 
lui Lear. tragism hegelian, căci 
înțelegerea lumii și 
care i-a restituit 
eroismul vine prea

a oamenilor, 
bărbăția și 
târziu. Bufo-

nul, în interpretarea lui C. 
Rauțchi, e cel mai trist nebun 
și cel mai puțin nebun, dialec
tica gîndirii Iui fiind fără fisură. 
Iar în spectacolul lui Radu Pen
ciulescu, bufonul nu e un nebun 
batjocoritor dar credincios, ci 
un alter-ego al regelui, conștiința 
lui Lear pe care Lear nu și-o 
știa, ecoul gîndurilor lui adevă
rate, cînd devin lucide și drep
te. Fiindcă „toți ne naștem ne
buni, dar unii rămîn așa", poa
te că toți avem o fațetă a per
sonalității noastre pe care o cre
dem nebunie, dar care este de 
fapt ecoul adevărului și al drep
tății, — paradoxal — al bunu
lui simț și al realei inteligen
țe. Radu Penciulescu a vrut 
să facă din interpreții tragediei 
shakespeareene o echipă egală 
în putința urmăririi ideilor și a 
servirii lor, dar încă n-a reușit, 
posibilitățile componenților echi
pei fiind diferite, fatal inegale. 
Regizorul și-a ales interpreții ca 
pe niște atleți ai trupului și ai 
spiritului, dar nu toți ajung în 
același timp la finiș. Costel Con
stantin, în rolul ducelui de Kent, 
actor tînăr cu o bună condiție 
fizică, cheltuiește în scenă multă 
energie, e dotat și el cu o in
contestabilă forță, dar aici îi 
lipsește noblețea. Or, cred că are 
dreptate Hofmannsthal cînd a- 
firmă că în atmosfera de noblețe 
a pieselor shakespeareene „regele 
e doar cel mai mare dintre marii 
domni, dar fiecare dintre aceș
tia e o parte din rege. Toate per
sonajele lui Shakespeare se inte
grează în sentimentul nobleței 
lor ca figurile din tablourile lui 
Tizian și Giorgione în lumino
sul element auriu". Silviei Po- 
povici în rolul lui Goneril nu-i 
lipsește nici noblețea, dar nici 
răutatea, cruzimea inumană, sen
zualitatea foarte umană, actrița 
realizînd un mare rol al carierei 
sale. Ca și Ovidiu Iuliu Moldo
van care izbutește să facă din- 
tr-un rol aparent neînsemnat o 
compoziție admirabilă urmărind 
în fiecare ipostază o extraordinar 
de atentă și de subtilă nuanțare 
psihologică a personajului, ridi
cat în interpretarea lui la nivelul 
unui Jago, altădată nebăgat de 
seamă în „Regele Lear". Dintre 
actorii tineri se mai remarcă, în 
creații care poartă marca unei 
certe personalități, Valeria Seciu, 
desăvârșită — în viziunea regi
zorului —, ca, de altfel, și Tra
ian Stănescu. De asemenea, un 
foarte tînăr element în echipa 
Naționalului,
construiește absolut meritoriu un 
rol extrem de dificil.

Gide scria că fiecare public 
are Shakespeare-ul pe care îl 
merită. Dacă-i așa, spectacolul 
realizat în această toamnă de 
Radu Penciulescu pe scena Na
ționalului bucureștean înseamnă 
de data aceasta un omagiu adus 
întregului nostru public.

Ștefan Velniciuc

VIORICA TĂNĂSESCU

PETRE JUNIE

Igor

CASELE CREAȚIEI POPULARE
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Băutura
ideală este

minerală...
N, o preluare din

Se cunosc zeci de cămine culturale sau case de cultură distinse 
cu prestigioase premii; ne sint familiare numele atîtor formații 
care au evoluat pe scenele lumii, precum cunoscut ne este faptul 
că la toate aceste realizări o anumită contribuție au și colectivele 
caselor creației populare din toate județele țării. Se poate vorbi 
la ora actuală despre un profil distinct al caselor creației popu
lare ? Despre un anume specific al lor, mai cu seamă că, în con
dițiile de azi ele tind să fie instrumente active, fără de care nudițiile de azi ele tind să fie instrumente active, fără de 
poate fi concepută cultura de masă.poate fi concepută cultura de

te
ar

Investigațiile efectuate în 
timp de înșiși cei care ac
tivează în acest domeniu 

demonstrează cu prisosință, pe 
de o parte, că profilul caselor 
creației populare nu este înțeles 
pretutindeni în mod corespunză
tor, pe de alta, că stilul lor de 
muncă este deficitar.

S-a lansat ideea. și nu fără 
mei, că respectivele instituții
fi niște simple anexe ale comi
tetelor județene pentru cultură și 
artă. Se obișnuiește adesea, in
tr-adevăr, ca unele comitete ju
dețene de cultură și artă să con
sidere colectivele caselor crea
ției populare drept un bun al 
lor. Unul dintre motive și cel mai 
plauzibil este neînțelegerea de 
către reprezentanții forului ime
diat superior a profilului Casei 
creației populare, care nu poate 
fi confundată cu un organism 
pur . administrativ, ci trebuie 
considerată — așa cum îi este 
menirea — ca un organism me
todologic al Comitetului jude
țean de cultură și artă, în ale că
rei atribuții intră îndrumarea 
metodică a mișcării artistice de 
amatori, cercetarea și valorifica
rea folclorului.

Intr-o discuție recentă cu di
rectorul Casei centrale a creației 
populare — NICOLAE NISTOR 
— am întrebat care este situa
ția cadrelor. Dacă la majorita
tea caselor creației populare sînt 
încadrați pe posturi de meto- 
di.ștî oameni cu o bună pregătire 
artistică — dirijori, folcloriști, 
coregrafi, plasticieni, etnografi 
etc. — (cazul județelor Timișoa
ra. Ilfov, Constanța, Suceava, 
Maramureș etc.) în schimb, la 
unele (de pildă județele Tulcea, 
Gorj, Teleorman, Vaslui) există o

speciali-mare penurie de cadre 
zate.

In această problemă 
Nistor optează pentru 
rea cadrelor de către Ministerul 
Învățămîntului, din rîndul absol
venților : „Este momentul cel 
mai potrivit să nu mai vorbim de 
instructorii școlii și căminul cul
tural, ci de instructorul comu
nei

Deziderate, imperative... A- 
cestea se cor împlini în măsura 
în care învâțămîntul nostru su
perior se va preocupa de pregă
tirea unor cadre de specialiști 
pentru cultura de masă fie prin 
intermediul unor cursuri de spe
cializare, fie în ultimii ani de fa
cultate, fie post-universitare. Sau 
dacă Comitetul de stat pentru 
cultură și artă ar dispune de un 
sistem propriu de instruire a ca
drelor din acest domeniu.

Discuțiile au relevat faptul că 
valorificarea creației populare 
este un proces complex care 
trebuie să se bazeze pe o serie 
de instrumente cu caracter teh- 
nico-metodologic, de la fișele de 
înregistrare, magnetofoane etc. 
la buletinele de informare. In a- 
cest sens, Casa centrală a crea
ției populare a editat încă din 
’67 un îndreptar pentru culege
rea folclorului, semnat de MIHAI 
POP, directorul Institutului de 
etnografie și folclor, institut care 
a trecut, recent, sub auspiciile 
C.S.C.A. Fiind vorba de îmbi
narea cercetării cu latura prac
tică se impune o mai bună con
lucrare între cele două organis
me ale C.S.C.A.

Și. în sfârșit, o chestiune de 
organizare: regulamentul de func
ționare al acestor instituții care 
se mai lasă încă așteptat,

In legătură cu aceste aspecte

tovarășul
asigura-

depășire calitativăpromit o
a activității de pină acum

activității caselor de creațieale 
populară, am solicitat opiniile to
varășului Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

„In cele cîteva considerații aș 
pomi de la o afirmație care ar 
părea poate sentențioasă : casele 
creației populare au acut și cor 
avea și în continuare o importan
tă funcție socială și culturală. 
Ca argument m-aș limita să a- 
mintesc doar că fără aceste in
stituții metodice de specialitate 
n-am fi ajuns la o asemenea am
ploare a mișcării artistice de a- 
matori, mișcare caracterizată — 
cel puțin în liniile sale principa
le — printr-un nivel calitativ 
demonstrat adeseori.

Argumentele ar putea fi înmul
țite. Relev — printre altele — 
comparând situația de acum cu 
cea din urmă cu ani, că activi
tatea artistică de amatori s-a di
versificat considerabil, că au a- 
părut genuri mai evoluate ale 
acestei activități (teatre populare, 
formații de muzică de cameră, 
semisimfonice, simfonice, de o- 
peretă și chiar de operă), că pre
zența artei amatoare peste hota
re a fost apreciată unanim • de 
public ca și de factorii de spe
cialitate. Or, în toate aceste 
succese, putem neîndoielnic re
găsi și aportul caselor creației 
populare, al lucrătorilor din a- 
ceste instituții. Că unele comite
te județene de cultură și artă 
n-au știut sau nu s-au priceput 
să folosească casele creației popu
lare potrivit profilului și menirii 
lor, că pe alocuri aceste institu
ții au desfășurat cu precădere o 
muncă administrativă sau și-ou 
concentrat atenția îndeosebi pe 
organizarea de concursuri și festi
valuri, în locul unei activități me
todice de specialitate, sistematice 
— și aceasta este adevărat.

Funcțiile caselor creației popu-

multiple și ele sint „in 
prezentate în noul re- 

care, sperăm, va

lare sînt 
extenso" 
gulament 
depăși faza de proiect în curând. 
De altfel și regulamentul în vi
goare precizează în mod indubi
tabil profilul caselor creației 
populare.

Este destul de dificil 
răm în puține cuvinte 
ceste funcții. In principal, 
ceste instituții specializate sînt 
chemate să sprijine activitatea 
formațiilor și cercurilor artistice 
de amatori de toate genurile și 
indiferent de subordonarea lor; 
să orienteze așezămintele de cul
tură în vederea asigurării înscrie
rii în repertoriul formațiilor a 
lucrărilor literar-artistice valoroa
se, clasice și contemporane, din 
creația națională și universală 
corespunzător cerințelor și exi
gențelor societății socialiste, edu
cării etice și estetice a publicu
lui spectator ; să se preocupe de 
continua creștere a calității spec
tacolelor și concertelor prezenta
te, să inițieze în colaborare cu 
instituțiile de specialitate, și în
deosebi cu Institutul de etnogra
fie și folclor — acțiuni de cer
cetare științifică a creației fol
clorice și locale, asigurind tot
odată valorificarea creației popu
lare autentice, a tradițiilor îna
intate ale artei populare româ
nești și a naționalităților conlo
cuitoare, în mișcarea artistică de 
amatori ; să urmărească promo
varea creației culte în această 
mișcare, să asigure pregătirea de 
specialitate a instructorilor și in- 
terpreților, formațiilor și cercuri
lor de amatori.

Este important să subliniem că 
în îndeplinirea atribuțiilor lor, 
casele creațiilor populare trebuie 
să se bazeze pe aportul larg al 
oamenilor de specialitate (muzi
cieni, scriitori, regizori, artiști 
plastici, coregrafi, folcloriști, et-

să inse- 
toate a- 

a-

nografi, sociologi ș.a.m.d. din ca
drul filialelor și cenaclurilor 
uniunilor și asociațiilor de crea
ție, instituțiilor de artă, institu
țiilor de cercetare științifică și 
de învățămînt.

In ceea ce privește activitatea 
editorială a caselor de creație, 
sîntem și noi de părere că nu în 
puține cazuri acestea au tipărit 
lucrări nelegate de preocupările 
și atribuțiile lor, fiind de multe 
ori un debușeu pentru „autori" 
care nu și-au găsit plasament în 
alte părți. Subliniem că aceste 
instituții au datoria să editeze cu 
aprobarea comitetelor locale de 
cultură și artă numai lucrări care 
îmbogățesc repertoriul formații
lor artistice de amatori sau care 
pun în valoare creația populară 
locală. Pentru a preîntâmpina în 
viitor carențele existente, C.S.C.A. 
a luat măsuri pe linia coordonă
rii activității editoriale a caselor 
de creație. Fără îndoială, defi
ciențele existente în activitatea 
caselor de creație se datoresc și 
insuficientului sprijin acordat de 
Direcția de specialitate din ca
drul C.S.C.A., răspunderea pen
tru îndrumarea și orientarea ac
tivității acestora fiind lăsată, a- 
deseori, numai pe seama Casei 
centrale a creației populare. Evi
dent, se pun și alte probleme 
privind cadrele care lucrează 
în acest domeniu, pregătirea și 
perfecționarea lor, dotarea ma
terială a caselor creației popu
lare, probleme la care v-ați mai 
referit și în articol și asupra că
rora nu insistăm".

★
Reiese din aceste opinii, cre

dem, eu claritate faptul că rolul 
și multiplele funcții ale caselor 
creației populare sînt bine cu
noscute și, ca atare, activitatea 
lor trebuie să cunoască o nece
sară depășire calitativă.

MARTA ALBOIU-CUIBUȘ

Epuizăm adesea superlativele 
îneîntați de modul în care un 
dirijor își întocmește programid, 
de adîncimea unui concept diri
joral, de expresivitatea gesticii, de 
energia cu care antrenează apara
tul orchestral... Arareori avem 
însă bucuria întîlnirii unui șef de 
orchestră capabil să cumuleze 
valorile dirijorale, un șef de or
chestră ce-și propune să sonde
ze, să nă aducă la lumină stratu
rile cele mai adinei ale unei ope
re muzicale.

Indiscutabil, sosirea lui Igor 
Markevitch la București, — unul 
dintre maeștrii baghetei contem
porane, șeful de orchestră rîv- 
nit de toate centrele muzicale ale 
lumii —, ne-a prilejuit o sărbă
toare muzicală de unică dimen
siune.

L-am urmărit timp de cîteva 
zile pe Igor Markevitch în neos
tenite repetiții luptînd cu fervoa
re pentru a face un corp de in
strumentiști și soliști să înțeleagă 
fiecare detaliu al oratoriului 
„Creațiunea" de Haydn. Am reți
nut fiecare volută, fiecare gest 
chemând muzica din adîncuri.

L-am ascultat în concertele 
de miercuri și joi seara durînd 
pilonii 
nulînd 
înairite

Care 
a artei

Se pot scrie fără îndoială mul
tiple caracterizări, dar ele s-ar 
reduce la ideea de măsură, 
echilibru, autenticitate. Parafra- 
zîndu-l pe Renan vorbind despre 
categoria de „frumos", aș spune 
că 
este
rațiunea, cinstea însăși 
partitură.

Nu a existat indicație 
că, agogică, nu a existat
motivic pe care dirijorul să-l 
treacă cu vederea.

oratoriului lui 
parcă detaliile 
de toate grija 
este trăsătura

lui Markevitch ?

Haydn, a- 
și avînd 

întregului, 
definitorie

frumosul lui Markevitch nu 
decît cuviința desăvârșită, 

față de

dinami- 
element

In uriașa construcție a orato
riului lui Haydn nu a existat nici 
un moment care să nu fi fost în
cărcat de inedit, de interes. In 
fiecare minut ai sentimentul că 
participi la un act creator. Fie
care amănunt este privit dintr-un 
unghi deosebit, fiecare detaliu al 
pînzei sonore este luminat intr-un 
mod deosebit ; totul este strîns, 
redus la esențial.

Măsurînd, indicînd accentele, 
Markevitch comunică necontenit 
organismului instrumental și 
vocal pulsația ritmică, nivelează 
planurile sonore, veghează asu
pra desfășurării fiecărei fraze.

Măsura pare a fi sensul, cheia 
întregii sale personalități.

Totul este edificat cu vigoare, 
liniște, însuflețire și o rară putere 
de comunicativitate.

Am ascultat după concertele 
de miercuri și joi seara înregis
trarea oratoriului lui Haydn de 
către Igor Markevitch la pupitrul 
Filarmonicii din Berlin, a coru
lui Catedralei Sf. Hedwiga și a 
unui strălucit grup de soliști 
(Irmgard Seefried, Richard Holm, 
Kirn Borg), înregistrare distinsă 
in 1957, la Paris, cu „Grand prix 
du disque".

In cele cîteva repetiții, Marke- 
vitch nu ne-a putut oferi o ver
siune de o cizelare și o delicatețe 
comparabile cu cea a discului. 
El a dăruit însă publicului, in
strumentiștilor, soliștilor (soprana 
Emilia Petrescu, tenorul Valentin 
Teodorian, basul Helge Romches), 
ansamblului coral (care a parti
cipat cu o deosebită însuflețire la 
acest concert), sensurile definiti
ve, comorile de frumusețe ale u- 
nei capodopere care nu va mai 
putea fi programată fără a ține 
seama de sărbătoreasca versiune 
la care am avut bucuria să parti
cipăm.

IOSIF SAVA

Studioul
mers a unui model franțuzesc (și 
ce-o fi rău în asta, nu ?) pare 
să-și fi găsit în ultima vreme ceea 
ce-i lipsise : coerența, legătura 
între rubricile sale se face ușor, 
invitații apar și dispar la timp, 
Catinca Ralea, depășindu-și emo- 
țiile de înce/mt (firești dacă rea
mintim că nu este ușor să privești 
pentru prima dată prin ochiul ca
merei milioane de necunoscuți!, 
și-a regăsit fraza sa spirituală, 
fiind de-acum o excelentă amfi
trioană. Mai mult. Studioul N 
beneficiază de interviuri în ex
clusivitate (1), dintre acestea cele 
ale tinărului regizor Oprițescu 
fiind mai mult decît remarcabile. 
Adăugați și filmulețele semnate 
de. scriitori (Romulus Rusan — 
Piața și Mircea Radu lacoban — 
Undeva, pe o cale ferată1, hăzv^^ 
sele „animate" și „plimbări^K^ 
(Ada Brumaru — Florența) 
veți avea imaginea acestei emi
siuni ce străbate cu otita curaj 
și viclenie pustiul duminicii. In 
ceea ce privește ultima emisiu
ne, vrdm să subliniem în mod 
special apariția Tamarei Crețu- 
lescu, viitoare actriță și culegă
toare din pasiune de cintec fol
cloric, cit și interviul cu Dave 
Brubeck. C.eca i-ar mai lipsi to
tuși Studioului N : un zîmbet, fie 
el și pe 16 mm și al lui Marin 
Traian. Și de ce să nu-i aibă? 
Ar fi plăcut...

★ X
Credem că pe lingi a fi teles

pectator de teatru sau film fie
care dintre noi ar fi interesat să 
urmărească și un „îndreptar", un 
ciclu de „învățături" care să ne 
faiyiliarizeze cu istoricul acestor 
arte. Mai de mult exista acea e- 
misiune de scurtă istorie a tea
trului a regretatului scriitor Ion 
Marin Sadoveanu. Foarte bineȚEt 
fi dacă redacția de teatru a T.i® 
ului s-ar gîndi cum să continue 
această fericită idee de cunoaște
re a teatrului nu numai sub forma 
spectacolului propriu-zis. In ceea 
ce privește filmul, primul pas a 
fost făcut joi cu un titlu semni
ficativ „Istoria filmului" și cu 
unul dintre cei mai competenți 
și iubiți critici cinematografici t 
D.I. Suchianu.

ir
In cadrul neînțelesei emisiuni 

Căminul (emisiune care continuă 
să semene, cu pagina a 6-a a „Ma
gazinului" mai bine decît ar fi 
semănat cu ea însăși) am putut 
vedea pînă acum două anchete 
conduse de Mihai Stoian. Fără a 
ne mai întreba de ce anchetele a- 
cestea nu-și găsesc locul în ca
drul unei emisiuni pentru tineret, 
subliniem interesul „căminiștilor" 
pentru problemele școlare actuale. 
Ne-a plăcut mai puțin Colocviul 
părinților de vineri 6 noiembrie, 
colocviu în timpul căruia atit pro
fesorii cît și părinții n-au avut 
cînd să se înțeleagă asupra folo
sirii, cît mai potrivite a timpului 
liber de către elevi. Mai ales că, 
după ce un reprezentant al liceu 
lui a arătat că sînt atîtea și atîtea 
cercuri... de plăcută destindere, 
au fost citite și răspunsurile ele
vilor la o fulgerătoare anchetă în 
legătură cu asta, răspunsuri din 
care reieșea că multi elevi... se 
plictisesc în timpul liber. Să faca 
ei asta din prea mult răsfăț sau
ce să facă și ei, elevii!

★
Duminică seara televiziunea s-a 

încumetat să programeze un ex
periment : „o incursiune antologi
că... un cortegiu dionisiac de-a 
lungul veacurilor" a lui Romulus 
Vulpescu. Numeroși actori cunos- 
cuți, risipă strălucitoare de ver
suri, cîntece, dansuri cît. de cit 
coregrafice... un spectacol fluviu, 
mai mult vorbit și mai puțin ju
cat, fără aluviuni plicticoase. „De 
ce-aș fi trist, și totuși..." ..Mi •>’ 
pare că programarea acestui 
spectacol a fost cît se poete de 
nefericită, inducînd în eroare 
multi telespectatori blajini cme, 
așteptîndu-se la niște „varietăți" 
pur și simplu, n-au suportat c.i :>e- 
rimentul. Aveau și ei dreptc'e. 
deoarece televiziunea i-a obișnuit 
duminică de duminică să ațipeas
că în fata unor filme pazvanrie- 
ne, ori să mestece liniștiți poan
tele întîmplătoare ale cufâruia. 
Este limpede că noutafea spec
tacolului i-a surprins și nu numai 
pe ei, ci chiar și pe redactorii 
care inițial îl anunțau drent spec
tacol muzical-coregrafic. Oricum, 
inițiativa este salutară jt dacă in 
viitor regizorii unei astfel dv 
„incursiuni" vor fi mai „incursivi" 
și mai puțin discursivi, iar actorii 
își cor învăța bine rolurile, renum 
find la foarfecă...

*
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Masă oferită de Comitetul
Executiv al C. C. al P. C. R
Cuvintul rostit de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU CE ȘTIM

Campionatele europene - tineret

Doar două victorii românești

(Urmare din pag. I)

deauna el și-a îndeplinit eu 
cinste îndatoririle încredințate 
de partid, călăuzindu-se în în
treaga sa activitate după in
teresele clasei muncitoare, ale 
poporului nostru, ale cauzei 
socialismului.

in perioada războiului, în a- 
Junul eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist, tovară
șul Constantin Pîrvulescu a 
îndeplinit munci de răspunde
re; în ultima parte a perioa
dei el s-a aflat în fruntea 
grupului de conducere al 
partidului care a organizat in
surecția armată. El a contri
buit astfel la eliberarea țării, 
la înfăptuirea cunoscutelor 
măsuri de dezvoltare a Româ
niei pe calea democrației și so
cialismului.

în anii construcției socialis
te. făcînd parte din conduce
rea partidului. îndeplinind di
ferite munci de răspundere, 
tovarășul Constantin Pîrvules
cu și-a adus aportul, prin în
treaga sa activitate, alături de 
ceilalți activiști de răspunde
re ai partidului, de ceilalți 
membri ai conducerii sale, la 
înfăptuirea programului de 
transformare socialistă a 
României, la dezvoltarea pa
triei noastre pe calea progre
sului economic și social.

Iată de ce partidul nostru. 
Comitetul Central îl sărbăto-

resc pe tovarășul Constantin 
Pîrvulescu acum, cînd împli
nește 75 de ani, ca pe unul 
din cei mai remarcabili acti
viști și conducători ai Parti
dului Comunist Român. Expe
riența sa, devotamentul său 
pentru cauza partidului, a cla
sei muncitoare din România 
constituie un exemplu pentru 
comuniști, pentru activiștii 
noștri de azi, pentru tînăra 
generație.

întotdeauna tovarășul Con
stantin Pîrvulescu, comportin- 
du-se ca soldat credincios și 
activist devotat al partidului, 
s-a preocupat de întărirea rin- 
durilor partidului nostru, a u- 
nități; sale, de creșterea rolu
lui său conducător în toate 
domeniile vieții sociale. Tot
odată el a acționat. împreună 
Cu ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului, pentru întă
rirea legăturilor internaționa
liste ale P.C.R. cu mișcarea co
munistă și muncitorească in
ternațională. Această preocu
pare constituie de altfel, o tră
sătură caracteristică a întregii 
mișcări muncitorești din 
România, a Partidului Comu
nist Român care și-a adus și-și 
aduce necontenit contribuția la 
întărirea colaborării și unității 
dintre partidele comuniste, 
dintre țările socialiste, la pro
movarea spiritului solidarității 
internaționaliste in lupta cla- 

‘sei muncitoare și a forțelor

revoluționare de pretutindeni. 
Cred că putem afirma, to

varăși, că lupta neînfricată, 
plină de abnegație a comuniș
tilor. a activiștilor partidului 
nostru în anii ilegalității tre
buie să constituie • pildă de 
felul cum, in orice domeniu de 
activitate, membrii partidului 
nostru trebuie să-și îndepli
nească misiunea. In orice sec
tor și in orice muncă s-ar afla, 
comunistul trebuie să fie pă
truns de devotament și dra
goste nețărmurită pentru inte
resele clasei muncitoare, ale 
poporului, să pună mai presus 
de orice aceste interese, să 
facă totul pentru bunăstarea si 
fericirea celor ce muncesc Asa 
a invățat partidul nostru pe 
activiștii săi. asa au inteles să 
lupte activiștii partidului nos
tru. printre care ți tovarășul 
Constantin Pirvulescu. asa tre
buie să militeze și in viitor ac
tiviștii Partidului C monist 
Român. Asa ne von> îndeplini 
răspunderea fată de clasa 
muncitoare, fală de popor, fată 
de cauza socialKaailui S» <•* 
munismului.

Propun să ridicăm acest pa
har pentru to’a râsul Constan
tin Pirvuleseu căruia ii urăm 
noi si noi «uece»e in nctivita- 
te« închinată cauzei poporului 
român, idealurilor socialismu
lui si comunismului:

Multă sănătate și multă fe
ricire 1

DESPRE
FOTBALUL

GALEZ?
recenta ciiătc rie făcută tn 

a oferit pri- 
inunte tn 'f- 
isticile -'ea-

Ne pare rău că nu am pu
tut informa pînă acum pe ci
titorii noștri despre evoluția 
boxerilor români la prima e- 
diție a Campionatelor europe
ne de box (tineret). Prima 
gală a avut loc duminică sea
ra și s-a terminat în turul o- 
rei 24 (ora României) făcînd 
imposibilă transmiterea cores
pondenței.

fn această primă gală au e- 
coluat ți doi boxeri români: 
Flore» Ștefan (mijlocie mică) 
și Saigo Francitc (mijlocie 
mare). Sorții i-au oferit drept 
prim adversa- lui Florea Ște
fan pe maghiarul Csizmadia. 
Să recunoaștem. un greu han
dicap, mai ales ci boxerul ma
ghiar a fost primul dintre re
prezentanții firii uzdr nrr 
au urcat treptele ringului e- 
rmi ia civriăi «a aliat 
Forties. pnb&W spe-ts-o-. un 
p’JSKc derate de o primi vic
toria magbiafi. Florea a bo

Prin telefon de la trimisul nostru

dar rudimentar, 
de două ori ad-

xat curajos 
El și-a trimis 
versorul la podea, prin două 
croșee extrem de puternice 
dar de fiecare dată boxerul 
maghiar și-a revenit atacînd 
cu o vitalitate puțin obișnui
tă. Pînă la urmă, victoria a 
fost acordată de furiu în u- 
nanimitate boxerului maghiar.

Cel de al doilea boxer ro
mân — Saigo, l-a întîlnit pe 
francezul Maisu pe care l-a 
învins la puncte. Pugilistul 
român a boxat insă lent, ne
dovedind calități deosebite. 
In turul doi el îl ca întilni 
pe boxerul sovietic Anfimov 
— unul dintre revelațiile a- 
cestui turneu.

Luai, in gala de după a- 
miază. aftf doi boxeri români 
•u urcat treptei» ringului. Co-

coșul Toni Mircea, creditat 
de către antrenori cu oarecare 
șanse, a evoluat sub orice cri
tică. Atacurile sale dezordo
nate nu și-au atins ținta. Ad
versarul său, boxerul bulgar 
Kuncev l-a stopat cu regula
ritate prin directe de stingă 
și dreapta, folosindu-și cu 
măiestrie alonja. De altfel, în 
repriza i 
mân, a 
Victoria 
puncte 
bulgar.

Semiușorul Cornel Hoduț 
(sosit în ultima clipă de la 
București) a readus oarecum 
optimismul în tabăra români. 
El a reușit să-l depășească pe 
italianul Bergatnassio după 
un meci încîlcit în care victo
ria reprezentantului nostru a 
fbst înlesnită Și de avertis-

a doua, boxerul ro- 
fost trimis la podea.

i a fost atribuită la 
pe merit boxerului

mentul primit de italian pen
tru lovituri sub centură.

Nu putem, desigur, să tra
gem cîteva concluzii finale, 
asupra comportării de pînă a- 
cum a boxerilor noștri. Totuși, 
trebuie să subliniem că tn 
comparație cu boxerii străini 
(mat ales cei sovietici, ma
ghiari și polonezi), reprezen
tanții noștri au evoluat șters, 
departe de hunele tradiții ale 
șbolii pugilistice românești, 
manifestînd lacune mari la 
capitolul tehnică.

La ora cînd transmit aceas
tă corespondență, urmează să 
înceapă cea de-a doua gală a 
zilei de luni în care vor boxa 
și doi pugilițti români. Cio
chină (pană) va întilni pe 
finlandezul Sarna, iar Dumi
tru Moraru, (semi mijlocie) va 
încrucișa mănușile cu boxe
rul ture Hakki.

TEODOR POGOCEAW
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Olga Szabo (stingă) s-a impus 
din nou în grupa floretistelor 

disputat „Cupa 
prin asalturi de

*.1

Cuvintul tovarășului
CONSTANTIN PÎRVULESCU

Lt sfirfstul •âteiminii frrcvte. 
»-< tras roriiM pe _sreno* din 
KÎe FloreascO IZ. merrind des- 
•irergret ufrinvlui art dsn tezo- 
■ăl competgientl intern ei sene-- 
nbr. _Artorii'. au fost primii 1B 
urvimeri — eetficati foi urma 
moe concursuri preliminare — 
cărora in finei le-a fost decerna
tă Cupa României. Ș: fiindcă 
•rsffna are de acum ți o sală a 
ei. au început să apară și spec
tatorii. care n-au avut ce regreta 
venind aici. Trofeele pe arme au 
revenit unor sportivi bine cotați: 
O. Vintilă — sabie (Steaua); T. 
Mureșan — floretă băieți (Uni
versitatea București); O. Szabo 
— floretă fete (Steaua); Alexan-

Exprimîndu - și recunoștința 
pentru felicitările și urările adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul C. Pîrvules
cu a spus : Vă mulțumesc din su
flet pentru această plăcută seară 
tovărășească legată de aniversa
rea împlinirii a 75 de ani de via
ță. Mulțumesc conducerii parti
dului, care a organizat această 
întîlnire. Asemenea împrejurări 
sînt pentru noi, comuniștii, mo
mente impresionante. E un prilej 
ca după ani de viață și luptă 
să ne amintim de munca uriașă 
pe care a dus-o partidul nostru 
pînă în zilele noastre.

Eu, într-adevăr, mi-am început 
munca revoluționară participînd 
la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie ca voluntar în Armata 
Roșie. Acesta este unul din ne
număratele episoade care ilus
trează spiritul de solidaritate pe 
care l-a manifestat proletariatul 
și celelalte forțe progresiste din 
România față de Revoluția din 
Octombrie, spiritul internaționa
list care i-a caracterizat și îi ca
racterizează pe comuniștii din 
România, Partidul Comunist Ro
mân.

Referindu-se la lupta pe care 
â dus-o în Rusia, vorbitorul a 
spus că a devenit membru al 
P.C.U.S. încă în 1919, pe timpul 
cînd trăia Lenin, cînd Lenin con
ducea partidul. Fără îndoială, am 
învățat mulțe în Uniunea Sovie
tică, luptînd acolo în perioada 
cînd trăia Lenin, dar întotdeauna 
m-am considerat ca făcînd parte 
din rîndurile clasei muncitoare 
din România și m-am pregătit să 
mă întorc în țară și să activez în 
rîndurile Partidului nostru Co
munist. într-adevăr, cînd m-am 
reîntors în patrie nu cunoșteam 
nimic despre munca ilegală. A 
trebuit să încep de la zero. Am 
învățat munca ilegală de la to
varășii mei și a trebuit să fac o 
ucenicie foarte serioasă.

Referindu-se la activitatea des
fășurată. în perioada ilegalității, 
tovarășul Pîrvulescu a arătat că 
în 1929 a devenit membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui nostru. Vreau să spun, tova
răși, că ceea ce sînt astăzi dato
rez Partidului Comunist Român. 
Am devenit un muncitor con
știent, un revoluționar care n-a 
știut ce este tinerețea, care n-a 
știut ce este „problemă persona
lă". M-am devotat trup și suflet 
luptei proletariatului din țara 
noastră pentru eliberare socia
lă, pentru înfăptuirea idealului 
socialismului.

Referindu-se la istoria glorioa
să a P.C.R., vorbitorul a spus : 
Partidul nostru a trecut prin mli- 
te greutăți de-a lungul activită-

ții sale, dar el întotdeauna s-a 
dovedit puternic, s-a arătat în 
stare să rezolve problemele lup
tei revoluționare cu forțele sale 
proprii. Din mijlocul clasei noas
tre muncitoare s-au ridicat ele
mente devotate fără margini cau
zei partidului, militanți dîrji, 
strînS legați de mase, fideli as
pirațiilor poporului, care au con
dus lupta la victorie.

Este, într-adevăr, a spus vor
bitorul, un lucru extrem de im
portant să fii comunist dar o 
dată devenit comunist însușin- 
du-ți principiile marxism-leninis- 
mului, trebuie să-ți consacri în
treaga energie, să dai tot ce ai 
mai bun pentru realizarea sarci
nilor partidului, să militezi neobo
sit pentru întărirea șt apărarea 
unității partidului. Acestea sînt 
condiții de bază de care depinde 
forța unui partid comunist Pe 
mine mă bucură în mod deose
bit faptul că Partidul Comunist 
Român este în zilele noastre un 
partid puternic și monolit un 
partid strîns legat de popor si 
unit în jurul conducerii sale în

frante cu stimatul și prețuitul șiu 
secretar generai, tovî>ă»ul Nicolae 
Ceaușescu. Noi realizăm astăzi 
un lucru minunat —■ transiot- 
măm România într-o tară socia
listă înfloritoare. Desigur, sint 
încă multe greutăți de Invras. 
Mai avem încă multe de făcuL 
dar noi am reușit să punem o 
bază trainică și de nezdruncinat 
socialismului în țara noastră. 
Realizăm lucruri mărețe prin 
propriile noastre forțe. In fața 
poporului nostru se deschid pers
pective tot mai însuflețitoare.

In încheiere, tovarășul Pîrvu
lescu a spus : Eu voi căuta, to
varăși. cîți ani voi trăi, să conti
nui să fiu de folos partidului din 
care fac parte. Eu consider că un 
comunist nu are dreptul, nu tre
buie să fie în mentalitatea lui. 
să iasă definitiv „Ia pensie". Atft 
timp cit un comunist est? fn sta
re să judece și să acționeze, el 
este dator să fie fn primele rîn- 
duri ale luptei partidului, pentru 
triumful socialismului și comu
nismului, pentru fericirea po
porului GHFORGHT C1OR »NV

cerul’ eehîoei. Te-a G» «e
un -tea-sr bf-.e sonaoli* .MM. CW*
nobil de a maEza • 1 o-
notabilă tn _Cvoa
Dună toate orsftetoHÎ-J
echipa pe rare o va al'—.la ia
11 noiembrie. T-.a-.sr’-
Boaeo nu vor Mpri : *prake.
MiKngtoo. Badrioues. D—iiv
Heane-ssey. Eoqlauă Graba ai
Wvo Davies eîc.
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dm Istrate — spadă (Steaua) pri
mii trei repetind performanța de 
ciul trecut. Ceea ce este îmbucu
rător, este prezența In acest con
curs a unor elemente tinere 
(chiar funiori) care nu se mai 
mulțumesc si facă doar act de 
prezență, ci fac zile grele trăgă
torilor consacrați și chiar, unii 
dintre ei se clasează înaintea lor. 
Ne referim la Ion Pop de la 
C.S.M. Cluj și C. Marin (Viitorul 
București) — sabie ; M. Salai 
(Universitatea București); M. 
Ostafi (Viitorul București) ; A. 
Halghin (Farul Constanța) — flo
retă fete ; I. Oarză (Politehnica 
lăți) — spadă etc.

La reușita întrecerii și-au adus 
însă contribuția fi ceilalți trăgă
tori cu o evoluție constant bună, 
component! ai lotului național în 
cele două probe de floretă. La 
■spadă ți sabie. în imediata apro
piere a cîștigătorului, s-au situat 
oltenii Al. Mironov și D. Popes
cu precum și reprezentantul clu
bului Universitatea București C. 
Țintea. Nu ne putem declara 
mulțumiți de evoluția constant 
slabă a unor trăgători fruntași 
ca: Dan Popescu. Gh. Culeea. 
Constantin Duțu, Anton Pongraț 
și Iosif Sepeșiu clasați destul de 
modest, cu atît mai mult cu cit 
ei au făcut parte din echipele 
reprezentative la recentul campio
nat mondial

Dacă din punct de vedere al 
dîrzeniei cu Care scrimerii și-au 
apărat șansele concursul a satis
făcut, nu ne putem din nou de
clara satisfăcuți de nivelul tehnic 
la care s-a desfășurat întrecerea.

(Urmare din pag. I)

mine 
chiar 
denți.

pe șantierele arheologice, 
dacă nu i-am avut stu-

Interlocutorul nostru 
dinaintea dv., acad. Miiti- 
ade Filipescu, afirma că 
este o eroare să te ocupi 
în timpul studenției cu 
precădere de anumiți stu
denți. Dv. afirmați că ați 
avut grijă de anumiți stu
denți...

Jarg — cum v-ați expri
mat dv. la cursuri si se- 
minarii ?

AGENDĂ
Luni dimineața, a plecat 

spre Havana o delegație de 
activiști ai Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Dan Marțian, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. se
cretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.. care, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Cuba, va face o vizită în 
schimb de experiență în Re
publica Cuba.

E. C. _  Problema se pune în
două feluri. Un profesor cu sim
țul datoriei moralei cu pasiunea 
acestei profesii, nu poate rămine 
indiferent la nici un caz pe ca- 
re-1 prezintă în sensul bun sau 
mai puțin bun, un student sau 
altul. Toți studenții prezintă o a- 
nllmită stare de spirit, o anu
mită problemă de educație. A- 
ceia care au o anumită chemare, 
pasiunea de a urma exact acele 
discipline pe care le-au iubit în 
viață (personal am avut acest 
noroc ; mi-am zis „am să fiu 
profesor de istorie", și asta am 
devenit) încep cariera stu
dențească cu interesul pe care 
ți-1 dă realizarea unei dorințe. 
Dar alți tineri vin spre o facul
tate aduși de împrejurări care 
nu pornesc din inimă, de la ap
titudinea pentru acea profesie. 
Este, din acest punct de vedere, 
datoria morală a profesorului ca 
pe cel dintîi să-i sprijine, iar 
pe ceilalți să-i intereseze, să-i 
trezească, să le declanșeze pasi
unea pentru ceea ce au hotărit 
să facă in viată. Dacă se ocupă 
numai de pritnul grup, ritt e bine 
dacă-I neglijează e la fel de 
rău, iar dacă sacrifică cel de-al 
doilea grup. — acesta constitu
ind majoritatea — înseamnă o 
adevărată dramă și pentru pro
fesor și pentru generația care 

fost dată în grijă.

E. C. — Sensul larg — cursul și 
seminarul — nu poate fi exclus, 
căci aid studentul 11 intilnește 
cel mai ades pe dascăl. Depinde 
mult dacă profesorul știe să fo
losească procesai de invățămint 
pentru a adine? pasiunea celor 
dinții și a-i stimula pe cei care 
vor trebui neapărat să se pasio
neze de ceea ce și-au ales să 
facă în viață. Iar a te ocupa de 
studenți in afara acestui cadru, 
înseamnă a ști să le cunoști gin- 
durile. bucuriile si necazurile 
personale, să le dai dovada aces-

ceea ce tăcea ei. propria l ai ct 
mare s: toate la un ioc au tăcut 
ea Dinu Teodoresrj «ă Se as âz. 
unul dintre cei qjaî buni specia
liști din lume pentru studiile de 
arhitectură greco-romană. A tre
cut cu arme Si bagaje in tabăra 
noastră, a arheolog: ior. La ora 
actuală, se află la Paris ia studii 
și a tos* aoUtitat — spre bucuria 
mea si a lui — să țină un semi
nar de arhitectura greacă la Sor- 
bona. Si-tr.i mai amintesc că a- 
cum 12—13 ani. am primit la fa
cultate prima serie de tineri 
muncitori care făcuseră școala 

Erau tineri pe 
care viața îi nedreptățise r.eofe- 
rindu-le posibilitatea să tacă
munci tor ea «că.

i-a
— Vorbind despre aces

te situații eare-i apar das
călului în cariera sa, ori 
in care este pus el, nu 
v-ați gîndit cred, că ele 
pot fi rezolvate in sensul

— Și ce se intimplâ daca 
universitarul este'un ex
ceptional specialist, dar 
nu este un excelent om de 
catedră ?

E. C. — Mai intii. acesta nu-i 
un bun profesor. Eu am încre
dere că preocuparea conducerii 
de stat pentru soarta școlii su
perioare ne va duce acolo, ca în 
cițiva ani. să alegem din rindul 
tinerilor asistenți, profesorii de 
catedră universitară care au in 
forul lor intim interes pentru 
oameni. Ceilalți pot lucra ca 
specialiști. în cercetare ; acolo 
se presupune că te desfășori in
dividual. că nu formezi oameni,

cir.tărim intr-un cintar în apa
rentă precis, se poate spune că 
sînt ceasuri multe. La urma 
urmelor, un tinăr nu are nevoie 
de multă dăscăleală, bătaie de 
cap. are nevoie de la profesor 
de un suflu de prietenie, de ma
nifestare. are nevoie să simtă 
contactul stabilit, comuniearea 
reală, și după aceea vine el sin
gur să-ți spună problemele sale, 
să te întrebe, sau să te contra
zică. Mi se pare că semnul ma
turității și a dascălului ca das
căl și a tinârului ca urmaș, în
cepe în momentul in care cel tî- 
năr gîndește de unul singur și 
poți remarca, și e normal să 
remarci, că gindirea lui. chiar

să ironizez studentul. De bună 
seamă că, o dată ce am ajuns să 
deschid poarta de care vă vor
beam înseamnă că am structura 
psihică care-mi ușurează sarcina 
de dascăl. Dar îndrăznesc să 
spun că n-aș fi ajuns aici dacă 
această structură n-aș fi culti
vat-o Trebuie făcut un perma
nent efort să fii cu adevărat pro
fesor.

GHEORGHIU și CIOCÎLTEA 
își vor disputa titlul de cam
pion într-un meci de baraj.

Profesorul deschide poarta comunicării
tui interes, dar nu artificial, im
pus, ci uman, real, incit să te 
simtă că le ești aliat, că poți 
face ceva pentru ei în orice im- 
prejurare.

în experiența mea de dascăl 
am avut prilejul să constat cum 
se trezește interesul datorită a- 
titudinii profesorului, cum unii 
dintre tineri care au venit fără 
să fie pregătiți moralmente să 
facă cariera de istoric. în anii 
studenției dobîndesc pasiunea a- 
cestei profesii și ajung printre 
cei mai buni istorici pe care-i 
avem astăzi.

Vă dau doar cîteva exemple. 
Acum 15 ani. am avut printre 
studenți pe Alexandru Vulpe, 
fiul profesorului doctor Vulpe. 
El a vrut să devină altceva, dar 
familia și împrejurările i-au im
pus istoria. Astăzi este unul din
tre cei mai buni arheologi din 
țara noastră. Nu numai datorită 
mie. ci și celorlalți colegi de ca
tedră. care au știut să găsească 
mijlocul de a-1 lega total de is
torie. Al doilea exemplu pe care 
vi-1 dau este mai particular. Cu 
ani în urmă, am avut la practică 
pe un șantier arheologic un stu
dent arhitect care se afla in prac
tica lui de specialitate. Contactul 
cu șantierul, cu ceilalți tineri, in
teresul și grija mea poate pentru

studii liceale obișnuite, regimul 
nostru oferindu-le posibilitatea 
să și le completeze paralel cu 
munca în profesie. Cei care au 
fost cu adevărat dascăli au des- 

• coperit in rîndurile acestor tineri 
elemente dotate pentru profeso
rat. pentru istorie, le-au consa
crat mai mult timp, astăzi avem, 
dintre ei foarte buni profesori 
la catedrele școlilor, specialiști. 
Mi-1 amintesc, de pildă, pe Pe
tru Aurelian care este astăzi un 
excelent arheolog.

După cum lesne se poate des
prinde. un dascăl are multe sar
cini pe umeri și nu le poate în
deplini doar pe unele, neglijîn- 
du-le pe celelalte. în profesorat, 
totul se imbină de la calitatea 
cursurilor la precizia frecvenței 
în seminar — frecvența începe 
cu cea a profesorului și în al 
doilea rind cu cea a studenților 
— de la începerea stăruitoare, 
fără să fie indiscretă, de a afla 
care este starea de spirit a stu
denților tăi. care sînt probleme 
personale, pînă la încercarea de 
a le arăta ce satisfacții îți dă o 
profesie bine făcută, o preocu
pare dusă pînă la capăt. Tot a- 
cest ansamblu de fapte științi
fice. didactice, psihologice, mo
rale reprezintă ceea ce se chea
mă universitarul implicat în for
marea generațiilor de specialiști.

deși e o gravă eroare. Am păre
rea că, în orice profesie viața te 
pune în contact cu oameni Și te 
obligă să formezi oameni. Cine 
trăiește într-o societate ca a 
noastră, fie că este om de știință, 
cercetător, inginer, se află în 
contact cu oamenii și este impli
cit, dascăl, chiar dacă la profe
sia de bază el nu trece acest 
lucru. SoCot că a te lipsi de a- 
ceastă posibilitate de a fi om 
care, la rîndu-ți, poți face ceva 
pentru formarea omului, în
seamnă a nu simți răspunderea 
pentru tînăra generație, că ești 
un izolat, nu ai sentimentul că 
răspunzi în fața societății, a po
porului, a umanității. Cine op
tează pentru catedră nu sem
nează un contract profesional, 
administrativ, ci uhu] moral, 
semnînd implicit că are capaci
tatea și dorința să se dedice con
tactului uman direct și perma
nent cu tinerii. ‘

dacă e vorba doar de amănunte, 
nu este întotdeauna identică cu 
a dascălului de la care a învă
țat să gîndească, să trăiască a- 
ceste-simțăminte și să încerce la 
rindul său să le comunice 
departe.

— Ce fel de dascăl 
teți dumneavoastră ?

mai

sîn-

fire

— După părerea dv., în 
raportul care se stabilește 
intre profesor și student, 
există o virstă cind cadrul 
didactic are atu-uri in 
plus și cînd : la tinerețe 
ori la maturitate ?

C. — Fiecare virstă — ne

— Aveți impresia că în 
atitudinea profesorului 
față de studenții săi se 
manifestă și oarecari re
flexe negative ale timpu
lui redus ?

C. — Timpul este și lung, 
și scurt, depinde de ceea ce 
cu el. Ziua are 24 de ore, 

anul 365 de

E.
este
faci 
săptămîna 7 . zile.
zile. Se pot face de toate în a- 
cest timp. în fond, dacă ar fi să

E, C. — Personal sînt o 
sociabilă. Nu-mi plac oamenii 
închiși, morocănoși, îmi place să 
glumesc, căci gluma aduce o notă 
de optimism și în contactul cu 
oameni) este nevoie de opti
mism. mai ales cînd e vorba de 
contactul profesor-student, în
trucât ultimul se poate intimida 
în fața profesorului. Dacă pro
fesorul nu deschide primul poar
ta de comunicare, intimidarea 
crește. Am impresia că. într-o 
măsură pe care o doresc mai 
mare, această poartă o deschid 
continuu. Chiar și la examen. 
Eu, la examen sînt socotit un om 
amabil deși procentul de studenți 
rechemați, nu trintiți. să susțină 
examenul este mare la mine. Le 
spun însă : „nu-ți dau nota mi
nimă, este o notă de rușine, mai 
vii odată să ți-o dau pe cea ma
ximă". Cu amărăciune. înțelege. 
Dar înțelege pentru că eu nu sint 
iritat la examen, nu-mi permit

E.
referim la cadrul didactic — are 
atu-urile sale. Dacă ești tinăr 
ai atu-Ul de a te găsi în ime
diat contact cu o virstă pe care 
nu de mult ai părăsit-o, de a 
prelungi o legătură. Sînt și tineri 
care, atestați fiind ca asistenți, 
au găsit de cuviință că se vor 
impune distanțîndu-se de stu
denți. Au greșit. Nu aceasta este 
soluția de a-și cîștiga autorita
tea. Este nevoie să existe echi
libru perfect între tinerețe și 
răspunderea pe care ai căpătat-o 
la c catedră și atunci contactul 
va fi ușor de stabilit — cu con
diția să fii chemat spre această 
muncă, să fii pregătit, să o do
rești. Dacă nu. judecata studen
ților va fi aspră.

Atu-Ul anilor în spate ? Dacă 
știi să-ți păstrezi un anumit op
timism. sensibilitatea față de tot 
ce este uman, dacă adaugi exem
plului personal, satisfacția unei 
profesii îndeplinite, adică poți 
să menții cel mai cald și apro
piat contact cu tinerii, poți să 
intri, nu ca un intrus, ci ca un 
dorit. în viața sufletească, spiri
tuală, socială a studenților. To
tul e să știi să dozezi. Un profe
sor în virstă care se ține de șotii, 
pe care ți le poți permite doar în 
tinerețe, nu S6 respectă nici pe 
sine, nici pe studenți. De la el. 
tinerii nu șotii așteaptă, o glu
mă. da, dar gluma întrețesută 
de înțelepciunea umană pe care 
el. profesor vîrst.nic, a agoni
sit-o.

Concluzia : rămîi un profesor 
veșnic iubit de studenți dacă ăi 
sensibilitate, știi să dozezi, le 
dai și din experiență și din op
timism celor care așteaptă am
bele lucruri.

Aseară s-a încheiat campiona
tul național masculin de șah. 
Nici ultima rundă n-a reușit să 
departajeze pe cei doi preten- 
denți la titlul de campion, atît 
Gheorghiu (cu negrele) în fața 
lui Bena cît și Ciocîltea (cu al
bele) în fața lui Tratatovici cîș- 
tigînd partidele susținute. Astfel 
că. pentru desemnarea campio
nului pe anul în curs va fi ne
voie de un meci de baraj pe dis
tanța a patru partide care st va 
disputa ulterior.

C. V. 
friguros. în 

2 000 de spec- 
fotbal Rapid

• Pe un timp
prezența a eirea 
tatori, echipa de __  ..., _
București a susținut un meci a- 
mical la Strasbourg cu echipa 
locală de prima divizie F.C. 
Strasbourg. La capătul unui joc 
echilibrat scorul a fost egal : 
1—1 (1—1). Fotbaliștii români au 
deschis scorul in minutul 24 
prin golul marcat de Năsturescu.

• Aflată intr-un scurt turneu 
hi Bulgaria, echipa de fotbal Di
namo București a jucat la Ruse 
cu formația locală Dunav. La 
sfîrșitul celor 90 de minute, sco
rul a fost egal : 2—2

• LA Bratislava s-a desfășu
rat întilnirea internațională de 
haltere dintre reprezentativele 
de seniori și juniori ale orașelor 
Bratislava și Cluj. tn ambele 
meciuri, victoria a 
tivilor români 
4—3.

• La Lublin 
nouă intîlnire 
handbal între 
școlari ale Poloniei și României. 
Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 21—15 (12—6). 
în primul joc. victoria revenise 
tot handbaliștilor polonezi 
18—14.

• Pe stadionul „Muncii" 
orașul Changsha (provincia 
nan), in fața a peste 80 000 
spectatori, atletul din R.P. Chi
neză Ni Cih-chin a obținut o 
excepțională performanță în 
proba de săritură in Înălțime, 
stabilind un nou record mondial 
eu rezultatul de 2.29 m. Vechiul 
record — 2.28 m. aparținea cu
noscutului campion sovietic Va
leri Brumei și fusese stabilit cu 
șapte gni în urmă.

cu

s-a

tn ambele 
revenit spor- 
același scor :

desfășurat o 
prietenească de 
selecționatele de

cu

din
Hu
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R. F. a Germaniei

Rezultatul confruntării 
electorale din Hessa

• Un adevărat test • Optimism in 
cercurile politice oficiale

BONN 9. — Corespondentul Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite: Duminică noaptea, au fost date publicității la 
Bonn rezultatele alegerilor de deputați pentru Parlamentul 
landului Hessa.

în fața urnelor de vot s-au 
prezentat 82,7 la sută din numă
rul persoanelor înscrise pe listele 
electorale. Partidul social-demo
crat a obținut 45,9 la sută din 
voturile exprimate, Uniunea 
creștin-democrată 39,7 la sută, iar 
Partidul liber-democrat 10,1 la 
sută din voturi. Partidul național- 
democrat, de orientare neonazis
tă, a înregistrat doar 3,1 la sută 
din voturi față de 7,9 la sută 
obținute la alegerile regionale 
din 1966, neîntrunind astfel mi
nimum de 5 la sută din voturile 
necesare pentru a mai putea fi 
reprezentat în parlamentul de 
land. Față de alegerile trecute, 
social-democrații nu mai dețin 
majoritatea absolută de 51 la sută 
din voturi pentru a forma un 
guvern monocolor. „Eram pregă
tiți să formăm și la Wiesbaden 
o coaliție guvernamentală de 
land, alcătuită din social-demo- 
crați și liber-democrați, asemenea 
celei de la Bonn“, a declarat du
minică un purtător de cuvînt al 
organizației Partidului social-de
mocrat din landul Hessa.

Purtătorul oficial de cuvînt al 
guvernului federal, Conrad Ah
lers. a declarat că „rezultatul 
confruntării electorale din Hessa

reprezintă un succes remarcabil 
pentru coaliția guvernamentală 
de la Bonn și pentru politica sa, 
cu atît mai mult cu cît opoziția 
a vrut să facă din acest scrutin 
un test asupra politicii exteme“. 
Cancelarul W. Brandt, a adăugat 
purtătorul oficial de cuvînt, con
sideră că rezultatul acestei con
sultări va întări coeziunea coali
ției guvernamentale și cooperarea 
dintre membrii săi, care și în 
prezent este bună“.

La rîndul său, ministrul aface
rilor externe și președinte al 
P.L.D., Walter Scheel, a arătat 
într-un interviu acordat agenției 
D.P.A. că „alegerile de duminică 
s-au transformat într-o măsură 
din ce în ce mai mare, într-un 
plebiscit asupra unor probleme 
politice generale". Majoritatea 
cetățenilor Republicii Federale 
care sprijină politica de înțelege
re cu Europa răsăriteană — a 
spus Scheel — depășește majori
tatea parlamentară a partidelor 
coaliției guvernamentale. îndrăz
nesc chiar să afirm că în Bun
destag majoritatea care sprijină 
politica de înțelegere cu Europa 
răsăriteană este mai mare decît 
cea asigurată de partidele coali
ției".

Greva muncitorilor de la serviciile municipale din Londra. In centrul orașului, grămezi de 
resturi de alimente și ambalaje în așteptarea evacuării

Congresul Partidului 
Muncii din Coreea

PHENIAN, 9 (Agerpres). — 
La Phenian continuă lucrăLrile 
celui de al V-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea. 
In cursul dezbaterilor, au luat 
cuvântul delegați ai organizații
lor de partid din diferite pro
vincii, ministere și întreprin
deri care au aprobat in unani
mitate raportul de activitate al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea. Totoda-

dența, a organizațiilor revolu
ționare din fiferite țări ale lu
mii, a organizațiilor democrati
ce internaționale, a unor per
sonalități politice. Kim Ir Ser» 
a adresat mulțumiri călduroase 
tuturor celor care au adresat 
felicitări Congresului al V-lea 
al Partidului Muncii din Coreea.

Luni și-a început lucră
rile la Viena, sub auspiciile 
Comisiei naționale UNESCO, 
seminarul internațional con
sacrat mijloacelor de infor
mare în masă, a reformelor 
in domeniul educației și în- 
vățămintului. La această re
uniune iau parte reprezen
tanți ai presei, radioului și 
televiziunii din nouă țări eu
ropene : Austria, Cehoslova
cia, Elveția, R.F. a Germa
niei, Italia, Iugoslavia, Po
lonia, România și Ungaria, 
precum și observatori din 
R. D. Germană, U.N.E.S.C.O.

Convorbirile 
oficiale 
polonovest 

germane
VARȘOVIA 9. — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu, transmite: Președintei^ Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Polone, J. Cyrankiewicz, l-a pri
mit luni pe Walter Scheel, mi
nistrul afacerilor externe al R. F. 
a Germaniei, șeful delegației ță
rii sale la convorbirile politice 
polono-cest-germane, care se des
fășoară in capitala poloneză. La 
primire a participat Ștefan Je- 
drichotcski, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Polone, șeful de
legației poloneze la convorbirile 
menționate.

In aceeași zi, la Varșovia au 
continuat convorbirile polono- 
vest-germane în vederea norma
lizării raporturilor politice din
tre cele două țări. Agenda de lu
cru a celei de-a 7-a zile a con
vorbirilor a înscris, luni, o nouă 
ședință plenară a delegațiilor 
prezidate de miniștrii de exter
ne ai celor două țări. Potrivit 
purtătorului de cuvînt al delega
ției poloneze, în cadrul acestei 
ședințe au fost discutate o serie 
de probleme ale relațiilor bilate
rale, legate de procesul de nor
malizare. Walter Scheel a plecat 
luni la Bonn și Bruxelles, urmînd 
a se întoarce miercuri la Var
șovia.

tă, Congresul a fost salutat de 
conducătorul delegației Parti
dului revoluționar pentru reu- 
nificare. Li Cijon Hek, care a 
vorbit despre avintul mișcării 
revoluționare din Coreea de 
sud.
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Dezbaterile de la 

Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 9 — Tri

misul special Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Deși nu 
figurează pe ordinea de zi a 
sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U.. intervenția americană 
in Vietnam a ocupat un amplu 
spațiu in discursurile a nume
roși reprezentanți ai statelor, 
rostite în ședințele plenare și 
in Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate. In 
prezent, ea concentrează atenția 
delegaților din Comitetul pen
tru problemele sociale și uma
nitare care, încheindu-și dez
baterile asupra discriminării ra
siale și dreptului la autodeter
minare. a trecut la abordarea 
punctului „Drepturile omului în 
timpul conflictelor armate".

Comitetului i-au fost supuse 
două proiecte de rezoluție în 
problema aflată în discuție. 
Primul dintre ele —• elaborat de 
Uniunea Sovietică, India și Su
dan — reamintind principiul 
potrivit căruia statele trebuie 
să-și dedice eforturile evitării 
dezlănțuirii de războaie de a- 
gresiune și conflicte . armate, 
condamnă acțiunile acelor țări 
care continuă să recurgă la a- 
gresiune. Documentul cere res
pectarea de către toate statele 
a convențiilor de la Geneva din 
1949 și a protocolului din 1925. 
care interzic folosirea armelor 
chimice și bacteriologice. De 
asemenea, proiectul de rezoluție 
subliniază că membrii mișcărilor 
de rezistență și luptătorii pen
tru libertate. în cazul cind sint 
arestați, trebuie tratați ca pri
zonieri de război. în conformi
tate cu convențiile de la Ge
neva.

Cel de-al doilea proiect de 
rezoluție, prezentat de un grup

de țări printre care Australia, 
Japonia, Franța, tratează în ge
neral problema drepturilor o- 
mului in timpul conflictelor 
militare.

Dezbaterile din Comitetul nr. 
3 al Adunării Generale desfă
șurate sub președinția reprezen
tantei României, Maria Groza, 
au la bază un raport al secre
tarului general al O.N.U., U 
Thant, în care se subliniază 
printre altele că protejarea ci
vililor și „combatanților în 
timpul conflictelor ivite ca ur
mare a luptei popoarelor aflate 
sub jugul colonial contra domi
nației străine, pentru libertate 
și autodeterminare, trebuie să 
stea în atenția Adunării Gene
rale".

După cum anunță ACTC, în 
cadrul lucrărilor congresului 
tovarășul Kim Ir Ser., a evocat 
pe tovarășii de luptă care au 
încetat din viață in perioada 
dintre Congresul al IV-lea și 
cel actual. Mișcarea comunistă, 
a arătat totodată vorbitorul, a 
pierdut în această perioadă din 
rîndurile ei pe tovarășii Ho Și 
Min, Aidit, Maurice Thorez, Pal- 
miro Togliatti, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Che Guevara și alții. 
Delegații au păstrat un moment 
de reculegere.

Secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea a 
arătat că pe adresa congresului 
au sosit zeci de mesaje și tele
grame de felicitări cordiale din 
partea partidelor comuniste și 
muncitorești frățești, printre 
care și din partea Partidului 
Comunist Român, a partidelor 
aflate la putere din țări care 
și-au dobîndit recent indepen-

• MINISTRUL comerțului 
exterior al României, Cornel 
Burtică, a sosit duminică Ia 
Canton, intr-o vizită în R.P. 
Chineză. La gară, el a fost 
intimpinat de Van Su-dao, 
membru al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar al 
provinciei Guandum, Ciu 
Hua-min, adjunct al minis
trului comerțului exterior, 
și de alte persoane oficiale 
chineze.

Ministrul român a vizitat 
la 9 noiembrie pavilioanele 
Tirgului de toamnă din ora
șul de pe Fluviul Perlelor.

Greva de la 
„General Motors"

• GREVA lucrătorilor de Ia 
compania americană de auto
mobile „General Motors" a in
trat în cea de-a 55-a zi. Atît 
din partea administrației socie-
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O expoziție originală

tații cît și a sindicatului lucră
torilor din industria de automo
bile se depun eforturi pentru 
reglementarea conflictului de 
muncă care a dus la declanșa
rea grevei. Negocierile dintre 
reprezentanții sindicatului și 
patronat, reluate cu cîteva zile 
în urmă, continuă să consem
neze dezacordul privind princi
palele prevederi ale viitorului 
contract colectiv de muncă.

Dacă nici in cursul acestei 
săptămini nu se va ajunge la 
un acord, relevă agenția U.P.I„ 
este puțin probabil că uzinele 
afectate de grevă vor putea re
lua activitatea cu întreaga ca
pacitate, înainte de sfirșitul a- 
nului.

• POLIȚIA din Berlinul oc
cidental a anunțat arestarea 
unui tinâr in virstă de 21 de 
ani, care a recunoscut că este 
autorul atentatului comis in 
seara de 7 noiembrie asupra 
gărzii care asigura paza Monu
mentului ostașilor sovietici din 
sectorul englez al Berlinului oc
cidental. După cum se știe, în 
urma acestui atac criminal, u- 
nul dintre militarii sovietici a 
fost grav rănit.

Purtătorul de cuvînt al poli
ției a menționat că atentatorul 
se numește Eggehard Weil și 
este salariat al unui spital vest- 
berlinez. In cursul percheziției 
întreprinse la domiciliul său au 
fost găsite mai multe arme de 
foc și literatură cu conținut

neonazist. Weil a recunoscut că. 
a acționat „din motive politice".

• DUPĂ cum informează a- 
genția Tâniug, pe baza schim
bului de scrisori dintre Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președinte al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și 
Todor Jivkov. prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, privind necesitatea 
dezvoltării in continuare a re
lațiilor bilaterale, la Sofia a so
sit o delegație iugoslavă in frun
te cu Veliko Vlahovici și Krste 
Țrvenkovski. membri ai Con
siliului Federației și membri ai 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.L Delegația iugoslavă va 
purta convorbiri cu reprezen
tanți ai R.P. Bulgaria privind 
problemele actuale ale relațiilor 
dintre cele două țări.

„Apollo-14" pe rampa 
de lansare

• NAVA spațială Apollo-14 
a fost transportată luni pe ram
pa de lansare pentru a fi su
pusă la pregătirile finale în ve
derea startului spre Lună pre
văzut să aibă loc la 31 ianuarie 
1971. Verificările, precum și ce
lelalte pregătiri legate de lan
sare vor dura 12 săptămini. 
Apollo-14 urmează să debarce 
un echipaj uman în zona cra
terului Fra Mauro.
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Preocupări
la Quemado

ta patru săptămini după răsturnările politice din- Bolivia 
atmosfera de calm pare a fi pus stăpînire asupra tuturor 
domeniilor de activitate. Garnizoana de la Miraflores, una 
din ultimele rezistențe împotriva regimului instalat de gene
ralul Torres, pare împăcată cu gîndul înfrîngerii generalului 
Rogerio Miranda, inițiatorul loviturii militare de dreapta. La 
Oruru, unde coloane de muncitori și studenți fuseseră în- 
tîmpinate cu gloanțe, situația s-a normalizat.

Potrivit observatorilor, preocuparea majoră a noului gu
vern constă în întărirea sprijinului popular, menit a preveni 
o eventuală ripostă din partea cercurilor de dreapta, cercuri 
care deși aproape în întregime au recunoscut autoritatea 
președintelui Torres nu se pot împăca cu unele proiecte pre
conizate de șeful statului bolivian. Vestea că generalul 
Torres ar putea înlesni unor organizații sindicale și studen
țești o serie de responsabilități oficiale politice, precum și 
informațiile despre crearea unei miliții populare înarmate a 
și stîrnit îngrijorare în rîndul unor ofițeri superiori de 
dreapta. Aceștia au prezentat la palatul Quemado, sediul 
prezidențial, un memorandum în care se cere „interzicerea 
accesului spre putere a organizațiilor muncitorești și studen
țești și a înființării unei miliții populare". Să fie un avertis
ment formal ? Aceleași cereri fuseseră formulate și fostului 
președinte Alfredo Ovando Candia, la începutul ’lunii tre
cute, cu cîteva zile înainte de lovitura de dreapta inițiată 
și condusă de Miranda. Dar deocamdată, acesta din urmă, 
după ce și-a exprimat dorința de a dispare momentan de 
pe scena politică boliviană, deoarece prezența sa „ar putea 
provoca tulburări", a primit dreptul de azil politic în Ar
gentina. Cert este că Torres, a ținut în parte seama de me
morandumul militarilor de dreapta. Nici unul din cei 14 
membri ai guvernului nu reprezintă direct o organizație sin
dicală. De altfel, pentru a evita izbucnirea unor tulburări 

-sîngeroase, chiar puternica centrală sindicală „Confederația 
lucrătorilor bolivieni", prin președintele său Juan Lechin, a 
dispus retragerea canaidaților săi din guvern, fără a-și re
trage însă sprijinul față de generalul Torres.

De fapt, care este programul noului guvern ? Considerîn- 
du-se succesor al „mandatului revoluționar" încredințat ge
neralului Ovando Candia de forțele armate, generalul Torres 
a recunoscut unele merite ale regimului precedent printre 
care naționalizarea întreprinderii „Bolivian Gulf Oil", intro
ducerea monopolului de stat asupra comerțului cu minereuri, 
restabilirea relațiilor diplomatice cu țările Europei răsărite
ne, reforma administrației publice. „Din păcate — nota 
Torres într-un interviu acordat ziarului LE MONDE — acel 
guvern nu a reușit să organizeze aparatul politic necesar 
pentru a-si asigura sprijinul poporului și a permis apariția 
în rîndul forțelor armate a unui nucleu contestatar de dreap
ta care a dezorientat o parte dintre ofițeri".

Cu cîteva zile în urmă, în la Paz, a avut loc ceremonia 
remiterii către reprezentanții forțelor armate, universitarilor, 
țăranilor și minerilor, tuturor organizațiilor profesionale a 
„planului de dezvoltare", prima tentativă de expunere con
cretă a programului anunțat- anterior de generalul Torres. 
Potrivit presei latino-americane acest plan ar fi întîiul efort 
serios de planificare în Bolivia. Acest plan a fost realizat 
sub conducerea lui Jose Ortiz Mercado, un abil și tînăr po
litician, lansat de cîtva timp în activitatea politică. Planul 
prevede asumarea din partea statului a unor responsabilități 
sporite privind construirea unor noi ramuri industriale prin 
valorificarea resurselor naturale. Scopul urmărit: „a ataca 
cauzele fundamentale ale unui sistem de exploatare și de
pendență, pentru a sustrage Bolivia dominației străine".

E prematur să se formeze opinii în legătură cu experiența 
și țelurile pe care și le-a propus noul guvern bolivian. în 
așteptarea concretizării proiectelor ambițioase — printre 
care se numără și noi naționalizări — pături largi ale popu
lației, îi acordă sprijinul, încercînd să paralizeze tentativele
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„PRAVDA‘-< DESPRE INTENSIFICAREA
RELAȚIILOR SOVIETO-ITALIENE

SEMNIFICAȚIA 
VICTORILI LUI 

ALLENDE ÎN CHILE
Ziarul „El Popular", organ 

ti Partidului Comunist din 
Uruguay, publică un edito
rial în care se relevă că sem
nificația victoriei Iui Allen
de în Chile, precum și a c- 
voluțici evenimentelor din 
Peru depășește cadrul strict 
intern, fiind de o deosebită 
importanță pentru procesul 
transformărilor antiimperia- 
liste din America Latină. 
Realizarea coaliției forțelor 
de stînga in Chile, care a 
permis alegerea lui Allende 
in fruntea statului, oferă un 
exemplu în ce privește tac
tica de urmat pentru forțele 
progresiste din Uruguay la a- 
legerile prezidențiale progra
mate în anul viitor, relevă 
îiarul. Partidul Comunist din 
Uruguay a chemat la forma
rea unei coaliții din care să 
facă parte democrat-crești- 
nii. fracțiunile dizidente ale 
partidului Colorado și alte 
grupări de stingă. Unirea â- 
icstora, pe baza unui larg 
program de acțiuni, ar putea 
■eprezenta o forță reală la 
viitoarele alegeri preziden
ție din Uruguay, conchide 
editorialul.

La ieșirea din sălile 
expoziției, în incinta 
uneia din școlile de artă 
din New York, vizitatorii 
primesc copia miniaturi
zată a căștii militare a- 
mericane. Pe ea, o in
scripție: „Vietnam —
stop războiului!".

Unul din organizatorii expo
ziției, Robin Carter, explică zia
riștilor : „Cu talentul nostru 
vrem să protestăm activ și 
energic împotriva războiului 
din Vietnam care aruncă o um
bră sinistră asupra vieții noas
tre, asupra conștiinței noas
tre". Robin Carter are 18 ani 
și studiază grafica în anul II 
al școlii de artă „Parson" din 
New York. El și numeroși co
legi ai săi din cele treizeci și 
două de școli de artă care 
funcționează în marea metro
polă americană au creat aceas
tă sugestivă expoziție despre 
care un ziar influent ca NEW 
YORK TIMES scria că „impre
sionează profund prin forța ei 
de sugestie și expresie" și a- 
precia că „trebuie să fie văzu
tă de sute de mii, chiar de mi
lioane de americani".

Ideea fundamentală a tineri
lor organizatori se regăsește în 
titulatura - motto a expozi
ției : „Aceasta nu trebuie să 
mai dureze I". Peste 60.000 de 
oameni au vizitat expoziția 
NUMAI ÎN PRIMELE PATRU 
ZILE de la deschidere. Și, așa 
cum spunea ziariștilor Robin 
Carter, „foarte mulți dintre vi
zitatori aveau, ia ieșire, lacrimi 
de durere și emoție".

Vizitatorii intră printr-un 
lung gang întunecos flancat și 
în dreapta și-în stingă de șiruri 
de monumente funerare avînd 
sculpturi care reprezintă sol
dați muribunzi și oameni schi
lodiți, de-a valma cu inscripții 
cu nume de tineri americani 
morți în Vietnam. Totul, aco
perit de un strat fosforescent 
care dă o alură lugubră ace-

Aspect din una dintre sălile expoziției: „Un protest foarte vi
guros, prin mijloacele artei..."

stei galerii de sculpturi funera
re, sugerînd, așa cum au inti
tulat, de altfel, inițiatorii acea
stă parte a expoziției „un ci
mitir absurd al unor jertfe inu
tile". Cele patru săli ale ex
poziției propriu-zise conțin 
sculpturi, picturi, montaje, care 
toate reflectă protestul tinerei 
generații a Americii care nu 
vrea să participe la războiul 
vietnamez. Asemenea unor nă
luci într-un coșmar, sute de si
luete de soldați americani, de
cupate în carton sau lemn, a- 
tîrnă de tavanul celor patru 
săli într-o învălmășeală de ne- 
descris întregind sugerarea 
imaginii ’unui război fără sens. 
Prin megafoanele îngropate în 
pereții celor patru săli se trans
mit continuu cîntece protesta
tare înregistrate de Joan Baez, 
Judy Collins și Bob Dylan.

„Expoziția îți merge la inimă 
— a spus ziariștilor Paul Moc- 
sanyi, directorul Centrului de 
artă al Institutului de cercetări 
sociale din New York. Este un

protest foarte viguros, prin mij
loacele artei, împotriva războ
iului din Vietnam... Prin aceas
tă expoziție, tinerii de la șco
lile de artă se prezintă ca me
sageri artistici ai năzuințelor 
și sentimentelor generației lor".

Aproape trei luni de zile au 
muncit zeci de tineri studenți 
din școlile de artă new-yorke- 
ze la organizarea acestei ori
ginale expoziții. „Imboldul — 
mărturisește Robin Carter — 
ne-a fost dat de împotrivirea 
mereu mai puternică a tineri
lor la războiul din Indochina". 
Școala „Parson" a lansat ini
țiativa și ea a fost urmată re
pede de studenții de la absolut 
toate școlile de artă. Toate sec
țiile de pictură, sculptură, artă 
grafică, artă fotografică, chiar 
și secțiile de mode și reclamă 
industrială au contribuit. Ne-am 
concentrat toate eforturile și 
talentul nostru și acum avem 
satisfacția unei acțiuni extrem 
de utile".

E. R.

ANIVERSAREA ZILEI NAȚIONALE A REGATULUI CAMBODGIEI

MITINGUL DE LA PEKIN
PEKIN. 9. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite: Cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a Zilei naționale a 
Regatului Cambodgia, luni du- 
pâ-amiază, a avut loc un miting 
de masă al populației din Pe
kin.

In Prezidiu au luat loc Noro
dom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, și președinte al 
Frontului Național Unit, Penn 
Nouth, președintele Biroului po
litic ai Comitetului Central al 
Frontului Național Unit, prim- 
ministru al Guvernului regal 
de unitate națională, și alți 
membri ai guvernului.

Au luat loc. de asemenea, 
după cum relevă agenția China 
Nouă, Dun Bi-u, vicepreședin
te al R. P. Chineze, Ciu-En-lai, 
premierul Consiliului de Stat, 
Kan Șen, membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
Cian Ciun-ciao, și Yao Uen- 
vuan, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
Huang Iung-șeng, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, și 
alte persoane oficiale chineze.

La miting au participat șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Pekin, ziariști străini și 
peste 10 000.de locuitori ai ca
pitalei chineze.

Luînd cuvîntul, premierul Ciu 
En-lai a spus, printre altele: 
„în ultimii 17 ani, poporul ero
ic cambodgian, sub conducerea 
șefului statului, Norodom Sia
nuk, a dus o luptă tenace îm
potriva imperialismului ameri
can și a lacheilor lor din Sai
gon și Bangkok, pentru a apăra 
independența națională, suve
ranitatea de. stat și integritatea 
teritorială, repurtînd victorie 
după victorie. Samdech Sianuk 
a promovat în permanență o 
politică de pace, neutralitate, 
independență și nealiniere, s-a 
opus cu hotărîre intervenției și 
agresiunii americane și a spri
jinit ferm popoarele laoțian și 
vietnamez în războiul lor de 
salvare națională".

După ce a condamnat lovitu
ra de stat de la 18 martie a. c.

din Cambodgia, premierul chi
nez s-a referit la activitatea 
Frontului Național Unit și a a- 
rătat că lupta justă dusă de 
poporul cambodgian s-a bucurat 
de un sprijin și o simpatie in
ternațională pe scară largă.

în prezent, a arătat el, răs- 
punzînd chemării militante a 
Conferinței la nivel înalt a po
poarelor indochineze, popoarele 
cambodgian, vietnamez și lao
țian s-au unit strîns și au for
mat un puternic front unit îm
potriva imperialismului ameri
can.

Vorbitorul a arătat că fron
tul comun împotriva imperia
lismului american se adîncește 
și se consolidează în lupta po
poarelor din Asia. Un număr 
tot mai mare de țări mici și 
mijlocii se ridică, una după al
ta, pentru egalitate națională, 
apărarea suveranității de stat, 
se opun hegemoniei și agresiu
nii controlului și subjugării.

La rîndul său, Norodom Sia
nuk a făcut un istoric al luptei 
poporului cambodgian împotriva 
imperialismului, trecînd în re
vistă succesele obținute de po
porul cambodgian în această 
luptă.

După ce s-a referit la eveni
mentele premergătoare loviturii 
de stat din 18 martie 1970, No
rodom Sianuk a arătat că a- 
ceastă lovitură urmărește trans
formarea Cambodgiei într-o 
neocolonie. Referindu-se la suc
cesele repurtate pe cîmpul de 
luptă, Norodom Sianuk a spus : 
„Două treimi din Cambodgia 
au fost eliberate complet și sînt 
administrate de poporul khmer 
revoluționar, potrivit progra
mului politic al Frontului Na
țional Unit".

Norodom Sianuk a cerut, în 
încheierea cuvintului său, ca 
S.U.A. și aliații lor să-și re
tragă necondiționat, imediat și 
total forțele armate terestre, a- 
eriene și navale din Indochina 
și să lase ca fiecare din cele 
trei popoare indochineze să-și 
rezolve problemele naționale 
fără nici un amestec străin.

într-un comentariu intitulat; 
;,Atunci -cind interesele -coincid", 
ziarul „Pravda" arată că „dez
voltarea relațiilor economice 
sovieto-italiene constituie un 
exemplu de colaborare rodnică, 
reciproc avantajoasă". „Este vor
ba, scrie ziarul, de un larg sor
timent de mărfuri, în continuă 
creștere, de la articolele finite 
ale industriilor ușoară și grea, 
la materiile prime și produsele 
alimentare, -care constituie obiec
te ale schimburilor dintre cele 
două țări". Referindu-se la dife
ritele tranzacții încheiate intre 
cele două țări, ziarul arată că 
„tranzacția cu Fiat, privind co
laborarea acestei firme la con
struirea unei uzine de automo
bile" a fost, la timpul respectiv, 
„una din -cele mai mari tranzac
ții încheiate de organizațiile co
merciale ale Uniunii Sovietice 
cu firme capitaliste". Ziarul 
consideră că posibilitățile rela
țiilor economice dintre cele două 
țări „sint vaste, dacă se ține 
seama de faptul că interesele ță
rilor noastre în acest ~sens 
coincid".

„Așa cum o dovedesc poziții
le oficiale ale celor două state 
— scrie ziarul — interesele 
coincid nu numai în ce privește 
dezvoltarea relațiilor comercia
le, economice și tehnico-științi- 
lice. Se desfășoară cu succes și 
schimburile culturale italo-sovie- 
tice", „poporul sovietic consi-

• POTRIVIT comunicate
lor transmise de Biroul de 
Informații al Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, in 
cursul lunii octombrie, for
țele cambodgiene de rezis
tență populară au scos din 
luptă aproximativ 5 000 de 
militari din rindul trupelor 
regimului Lon Noi și al uni
tăților saigoneze trimise în 
sprijinul acestora din urmă. 
Atacurile lansate de patrioții 
khmeri, în această perioadă, 
au fost concentrate asupra 
unor importante poziții ale 
inamicului amplasate mai a- 
Jes în marile orașe : Kom- 
pong Thom, Siem Reap, 
Kompong Chang, Sre Khlong 
etc. în cursul acestor acțiuni 
ofensive, forțele patriotice 
din Cambodgia au distrus 
zeci de vehicule militare și 
au capturat o cantitate im
portantă de muniții de la 
trupele administrației Lon 
Noi.

deră firească întărirea colaboră
rii sovieto-italiene, căci, Italia 
anului 1970 -este un stat mare și 
influent. El năzuiește într-o mă
sură tot mai mare să joace în 
relațiile internaționale rolul 
corespunzător posibilităților sale, 
adevăratelor sale interese. A- 
cest lucru este doyedit, printre 
altele de recentele discuții din 
parlamentul italian pe margi
nea problemelor de politică 
externă".

La rîndul său, ziarul „Izves
tia" scrie într-un articol intitu
lat „Perspective bune", că „în 
perioada postbelică, mai ales 
în ultimii ani, se dezvoltă 
fructuos colaborarea multilate
rală sovieto-italiană, bazată pe 
principiile coexistenței pașnice. 
Anul trecut, volumul schimburi
lor de mărfuri sovieto-italian a 
atins suma consistentă de aproa
pe 500 000 000 ruble, ceea ce de
pășește de 2,2 ori volumul anu
lui 1965". „La relațiile comer- 
cial-economice cu Uniunea So
vietică, scrie „Izvestia", parti
cipă cele mai mari companii 
italiene. în luna septembrie a.c., 
de pe conveierul uzinei-gigant 
de automobile de pe Volga au 
ieșit primele mașini. După cum 
se știe, uzina a fost construită 
in colaborare cu Concernul de 
automobile Fiat. Cu societatea 
E.N.I. a fost semnat unul din
tre cele mai mari contracte, nu 
numai din practica organizații
lor de comerț exterior sovietic, 
ci și din practica mondială. în 
bază acestui contract, Italia va 
obține anual 6 miliarde metri 
cubi de gaze, iar la rîndul său, 
va furniza Uniunii Sovietice 
țevi, instalații de compresoare 
de gaze, armătură, mașini pen
tru transportul țevilor și alte 
utilaje. Acest contract va stimu
la dezvoltarea comerțului so
vieto-italian în decursul între
gii perioade de 20 de ani, cit 
va fi in vigoare. în scopul ex
tinderii continue a comerțului 
dintre țările noastre, la începu
tul acestui an â fost încheiat un 
nou acord comercial pe termen 
lung, pentru perioada 1970— 
1974".

în .încheiere, ziarul arată : 
„Viața demonstrează elocvent 
că îmbunătățirea relațiilor din
tre U.R.S.S. și Italia este nu 
numai spre binele popoarelor 
sovietic și italian, ci servește și 
cauza întăririi păcii și securită
ții internaționale".
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