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Întreprinderea de prefabricate Craiova — vedere parțială 
Foto : FI. Roșoga
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Fată din Orăștie
pun 

preșe-

bagă. 
Dar 

dacă

Prof. dr. docent
Nicoiae Cajal 
membru corespondent 

al Academiei

cu degetul 
se bagă ni-

destul 
lor 
pe 

cio-

Iu
Ploiești s-a în
cheiat forajul u- 
nei sonde care a 
atins 5 396 m 

mare 
înre- 
pînă

cea mai 
adincime 
gistrată 
acum la sondele 
din regiune.

Obținerea a- 
cestei perfor
manțe se dato- 
rește calităților 
remarcabile ale 
instalației de fo
raj 4 LD 315, 
precum și folosi
rii cu pricepere 
și maximum de 
randament a in
stalației.

La o altă son
dă din regiune 
prevăzută a fi 
forată pină la 
6 000 m se folo
sește forajul cu 
jet, una dintre 
cele mai moder
ne metode de să
pare a sondelor 
la mari adîncimi.

organizată 
de 

VINTILA ORNARU

Liceul industrial minier din orașul Bala Mare, regiunea Mara
mureș, pregătește tehnicieni pentru diferite specialități. Profesorul 
Pal Iosif explicînd unui grup de elevi ai liceului industrial minier 

despre schema unei instalații moderne de acid sulfuric 
Foto: AGERPRES
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După o atentă lectură a mate
rialului deosebit de interesant, 
bogat în învățăminte al colocviu
lui cu privire la competență, 
apărut în „Scînteia tineretului" 
din 2 II 1967, cu importante im
plicații în munca celor mai va- 

activitate, 
superior și 

încerc să

NICOLAE VELEA • PETRE SĂLCUDEANU • VASILE BĂRAN • RUSALIN'MURESANU

copiilor fi latei ia
tot- 
pa- 
de 

tre-

Mărturisesc că din 
deauna mi s-a părut 
siunea filatelică atit 
nevinovată incit am 
cut indiferent pe lingă ea
cu aerul lui „ei si ?!“. I)ar 
această pasiune are de la 
o vîrstă și de la un anu
mit nivel profesional im
plicații serioase pe lingă 
care nu poți trece rldicînd 
din umeri. Desigur fila- 
telia rămîne o 
nevinovată cum 
vată ar 
biletelor de tramvai 
adunarea scobitorilor i 
în unele cazuri, ea 
fi practicată, cu 
multă seriozitate, mai 
cu o seriozitate exagerat 
mărită față de 
citarea propriei 
fesîi. devenind o 
nie care distrage de la 
țeluri și îndeletniciri e- 
sențial'. Se spune adesea 
că timpul liber nn 
este sfîrșitu1 muncii el în
ceputul ei. Șl aici stă — 
în cea mai mare parte — 
înțelepciunea realizării 
profesionale, a succesului 
social. Mania abtibilduri- 
lor face loc insinuărilor 
dubitative și de aici 
pînă la a avea convin-

V. ARACHELIAN

pasiune 
nevino- 

fi colecționarea 
sau 

dacă 
n-ar 
prea 

I ales
exer- 

pro- 
ma-

f Continuare 
in pag. a 7V-a)

Moții se amestecaseră 
printre luncani, 
de sfioși ; nevestele 
stăteau pe undeva 
margine, adunate în 
por, și nu vorbeau.

— Avrame, tu 
cine ți-a dat țle pămînt ? 
întrebă pe neașteptate 
Mitru, adueîndu-și a- 
minte că în ședința de 
aseară Teodorescu spu
sese eă toți comuniștii 
trebuie să stea de vorbă 
cu oamenii, să-i lămu
rească, să-i atragă spre 
partid.

— Știu, zise celălalt. 
Bunul Dumnezeu...

— Ce Dumnezeu, mă ? 
Cum poți vorbi așa ? 
Partidul Comunist, al 
înțeles ?...

— Păi, așa am auzit... 
Dar partidului cine i-a 
dat gîndul cel bun ? Nu 
domnul ? El...

— Partidul Comunist 
Român — urmă Mitru 
— ea șl eum n-ar fi au
zit Și încă mare mult 
bine va mai face, fiindcă 
el este partidul oameni
lor săraci și luptători. 
Tu, Avrame, ar trebui 
să te înscriț în partid 
mă, ascultă-mă pe mine.

— Bine, răspunse ce
lălalt, fără să stea pe 
gînduri. Numai că eu nu 
știu carte.

— Ii învăța...
— Parcă nu cred.» Și 

se lovi cu degetul pe 
frunte. Nu 
mio aici...

— Crezi
— Păi,

vil în

tu. Se 
poate, 

cum să mă scriu, 
nu știu carte ?

— Ii învăța, n-al auzit?
— Da pînă să învăț, 

eum să mă scriu ?
— Pui degetul 1 Strigă 

Mitru scos din fire.
— Ii bine și așa ?
— îi bine.
— No, atunci 

degetul. Tu ești 
dinte ?

— Nu-s eu. Să
Lunca mîine. Și să stai 
de vorbă cu moțoganii, 
să-l lămurești cum 
te-am lămurit eu pe 
tine.

— Și ce să le spun, 
ha ?

— Păi, ce ți-am spus 
eu ție: că Partidul Co
munist a dat pămînt ță
ranilor săraci care s-au 
luptat... Că se gată cu 
domnia domnilor...

— Poate că se gată... 
Dară pămîntul. Dumne
zeu mi-1 dădu, să știi.

— Bine, mă, și Dum
nezeu... Da el n-are par
tid, așa că trebuiește să 
te înscri la noi.'

(Titus Popovici 
„Setea")

Am ales dintr-un înce
put acest fragment dintr-o 
operă literară cu scopul 
de a ne fixa mai bine ca
drul în care voi decutge 
discuțiile noastre de azi, 
la care iau parte prozato
rii NICOLAE VELEA, 
PETRE SĂLCUDEANU, 
VASILE BĂRAN și poetul 
RUSALIN MUREȘANU. 
Poate că n-am fi recurs la 
acest exemplu literar, dacă 
în minte nu ne-ar stărui o 
întîmplare mai veche, pe 
care vă rog să-mi dați voie 
să v-o relatez :

Cu mul ți ani în urmă, 
Ia puțină vreme după apa
riția „Setei" pe ecrane, 
rn-am nimerit într-un sat 
din nordul Olteniei în mij
locul cîtorva tineri (vreo 
patru la număr). Mai cu o 
snoavă, mai cu o glumă, 
între noi s-a încins o dis
cuție serioasă pe niște pro
bleme care ne interesau 
deopotrivă. La un moment 
dat, cînd discuția era 
mai aprinsă, și cînd în
trebările deveniseră mai 
grave, unul din cei pa
tru flăcăi, ca să-și încu
rajeze vecinul să dea răs
punsul cuvenit, l-a îndem
nat zicîndu-i :

— Răspunde tu, mă, 
. Mitru Moț... că ești mai 

deștept 1

(Continuare 
în pag. IV—V)

AU ÎNCEPUT MUNCILE 
AGRICOLE DE PRIMĂVARA

De cîtva timp în 
toate regiunile au 
început muncile agri
cole de primăvară. 
Lucrători din gospo
dăriile de stat, sta
țiunile de mașini și 
tractoare și țăranii 
cooperatori pregătesc 
terenul pentru semă
nat și plantări de 
pomi și vii, aplică în
grășăminte, iar în 
unele regiuni se însă- 
mînțcază. Aceste lu
crări se desfășoară 
mai intens în sudul 
Olteniei și regiunii 
Argeș, în cîmpia Ba
natului, in vestul re
giunii București și in

regiunea Ploiești. Pînă 
la sfîrșitul acestei 
săptămîni au fost în- 
sămînțate cu mazăre, 
plante de nutreț, le
gume, floarea-soarelui 
și sfeclă de zahăr 
circa 55 000 ha. Pe 
semănăturile de 
toamnă au fost a- 
plicate îngrășămin
te chimice pe mai 
mult de 1720 000 
hectare. Și aceas
tă lucrare, de 
mare însemnătate în 
sporirea producției, 
s-a făcut pe suprafețe 
mai mari în regiunile 
din sud, unde mun
cile agricole încep 
mai din vreme. In

ultimele zile 
desfăușrat mai 
tens 
tru 
pomi 
crări 
proporție de 50 și res
pectiv 70 Ia sută.

In această primăva
ră se prevede însă- 
mințarea a circa 6 
milioane ha cu dife
rite culturi, ceea ce 
impune pregătirea din 
vreme a terenului și 
însămînțarea în peri
oada optimă a fiecă
rei plante. Se desfă
șoară totodată impor
tante lucrări în legu
micultura, pomicul
tură și viticultură.

pregătirile | 
plantările 

și vii, 
executate

s-au 
ln- 

pen- 
de 
lu- 

in

riate domenii de 
inclusiv învățămînt 
cercetare științifică, 
adaug unele opinii.

Aș vrea să arăt în 
că mă alătur la majoritatea păre
rilor exprimate de participanții la 
această fructuoasă masă rotundă. 
Mi-aș permite unele sublinieri 
speciale cu privire la definiția 
competenței, aparținînd acad. N. 
Teodorescu, cu aplicații speciale 
în domeniul muncii de cercetare 
științifică și care leagă nemijlo
cit noțiunea de competență de 
producția originală, de valoare, 
de forță de sinteză creatoare, de 
opera de formare de cadre, pre
cum și la completarea făcută de 
tov. inginer I. Dorobanțu ce nu 
separă de aceste calități, „voca
ția și dragostea față de colectivul 
în care muncești".

Aș adăuga la acestea, ca și la 
celelalte importante noțiuni adu
se de participanții la masa ro
tundă, că în complexa noțiune 
de competență trebuie cuprinse, 
cooptate, munca intensă, experi
ența proprie, permanentul contact 
cu specialitatea, cu realizările 
noi, obiectivitatea în interpretarea 
rezultatelor, curajul de recunoaș- 

r eșecuri, lupta 
împotriva ideilor preconcepute, 
modestia. Competența trebuie 

i nu numai descoperită ci, 
conservată, cultivată, extinsă și 

apărată printr-o poziție 
1 rare exemplele de 

pierderi pe parcurs ale unor com
petențe reale.

Totodată din analiza materia
lului publicat, ca și din experi
ența unei activități cotidiene în 
domeniul abordat, îmi apar ne
cesare și unele eliminări de 
echivocuri, unele corectări de 
poziție, mai ales cu referire la 
importanța competenței, a unei 
reale competențe în toate dome
niile și, bineînțeles, în munca de 
creație, în eforturile de formare 
de cadre, în funcțiile de condu
cere. în toate acestea, fără dis
cuție, competența este indispen
sabilă, ea condiționează alături 
de succes, și prestigiul, respectul, 
încrederea colaboratorilor și ele
vilor.

Mă refer la paralelismul folosit 
și nu întotdeauna valabil —

I rezultatelor, curaju
tere a eventualelor

Imod
deci
pnnc

I chiar apărat
justă, nefiind 
r>if»rrl/ari r\o r»<

I
I
I
I
I
I
I
I (Continuare in pag. a II-a)
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Șl DUMNEATA POR fi VINA,

Uzinele „Tractorul" Brașov. In 
hala de montaj

Faptele reprobabile pe plan social și încălcarea dis
ciplinei celățenești pot fi prevenite și remediate ime
diat ce apar prin răspunderea morală a colectivității. 
Luarea de atitudine contra abaterilor de la normele 
de conduită ale societății noastre face parte din preo
cupările zilnice, din propria personalitate a majorității 
cetățenilor. Sfera preocupărilor proprii depășește ast
fel sfera intereselor strict personale.

Mai apare Insă și „omul cumsecade", E însă un fel 
de-a zice cumsecade. Omul cumsecade vede și tace, tace 
și nu vede. „Nu mă interesează ce face altul", „Ce am 
de cîștigat ?", „Dece să mă supăr cu omu ?“, sînt citeva 
din răspunsurile sale.

Omul cumsecade uită sau nu a știut niciodată că a 
face parte din colectiv, înseamnă a manifesta — poate 
inainte de toate — grijă tovărășească față de tovarășul 
tău, și nu toleranță sau dezinteres.

„OMULE CUMSECADE"!
lntr-una din primele zile ale 

lui ianuarie 1967, pe la orele 19— 
20, Daianu Gheorghe încărca la 
repezeală intr-un sac, porumb 
dintr-o grămadă a G.A.S. Tg. Jiu. 
Gîrlea Constantin, prietenul său, 
trecea pe drum.

— Ce faci aici la ora asta ? l-a 
întrebat.

— Umplu și eu un sac cu po
rumb.

— Păi de la gospodărie ?
— Vino de-mi ajută și tu, ca 

să nu dea paznicul peste mine..,

Și iată că „omul cumsecade", 
Gîrlea Constantin, maistru la Fa
brica de ciment Tg. Jiu, îl ajută 
pe prietenul său să fure porum
bul gospodăriei și... să ajungă în 
fața instanței. 30 kg porumb sau 
87 lei, a fost prețul indulgenței, 
indulgență care a dus la „ajuta
rea" lui Daianu să fie judecat 
pentru furt din avutul obștesc.

Judecătorul Arjoca Alexandru, 
vicepreședinte al Tribunalului 
raionului Gorj ne spunea : „în 
diferitele procese la care am par-

ticipat, de multe ori apar fi „oa
meni cumsecade", vinovați care, 
aparent, n-au nici o vină. Am să 
vă redau un astfel de caz :

In ziua de SO mai 1966, ca un 
bolid gonea spre oraș autobuzul 
cursă Tg. Jiu—Cilnic. Călătorii 
țipau, vociferau, dar autobuzul 
gonea mai departe. La intrarea în 
oraf era să lovească nifte căruțe. 
In fața liceului Tudor Vladimi- 
rcscu cu aceeași viteză excesivă 
autobuzul a lovit mortal pe Mîn-

deuță Constantin care mergea pe 
bicicletă.

Șoferul autobuzului, Corlan A- 
ristică era amețit și nu mai pu
tea să raționeze. împreună cu 
taxatorul Pocșan Constantin, „cin
stiseră" timp de mai multe ore. 
Cu el era, cînd au plecat beți în 
cursă, și un astfel de „om cumse
cade". L-am întrebat:

— Ați văzut că șoferul era 
beat ?

— Da.
— De ce nu l-ați oprit să con

ducă ?
— Păi... dacă Aristică voia să 

conducă, nu puteam să nu-l las. 
Nu era doar prima oară că se 
urca puțin băut la volan.

— Dar dumneata de ce nu ai 
băut ?

' Apoi, eu trebuia să preiau 
cursa. Și dacă l-aș fi schimbat,

mihai strimbei

(Continuare în pag. a IV
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SURSA FOLCLORICA

Șl STIL SPECIFIC

ÎN ARTA PLASTICĂ

ARTEI

A CREA

ÎN SPIRITUL
POPULARE

Unul dintre marii clasici ai 
picturii românești moderne. 
Ștefan Luchian, obișnuia să 
spună : „Natura nu trebuie să 
o imiți nici s-o copiezi, trebuie 
să lucrezi în felul ei". Para- 
frazind acest adagiu devenit 
celebru, în fond o adevărată 
profesiune de credință, se 
poate spune că: „Nu trebuie 
să imităm folclorul și nici să-l 
copiem; trebuie să creăm în 
felul lui".

De o acută actualitate, pro
blema inspirației din folclor 
nu este chiar atît de nouă. 
Cu aproape o jumătate de se
col in urmă, pictorii Francisc 
Șirato și Nicolae Tonitza au 
acordat acestei chestiuni aten
ția condeiului lor de critici 
competenți, semnalînd în 
variate cazuri, pericolul folc
lorismului. Cu obișnuita-i 
causticitate, Nicolae Tonitza 
ridiculiza procedeele „docto- 
ricești" ale acelora care își 
imaginau că specificul național 
se poate naște administrînd 
artei „injecții cu troițină", 
frecții cu sarică de moț, bu
line din scamă de catrință, 
lină de cirlană, scuturătură de 
aba și cînepă topită în bolta 
Snagovului sau clismă fier
binte cu spălătură de frescă 
din Biserica Domnească". La 
rîndul său, Șirato denunța fal
sitatea poziției artistului mo
dern transformat în copist al 
artei populare. „Un artist 
care renunță la sentimentul 
plastic sădit de natură in su
fletul său ca să facă simplă 
operă de copist sărăcește arta 
ți pe sine prin creații vane. 
Pastișa, oricînd duce la dis
cordarea, la dizolvarea senti-

INTERSECȚIE

* STELARA
jk

VERSIUNE PRESCURTATA

de N. PADURARU

*

REZUMAT: tn dorința de a vindeca oamenii îm
bolnăviți de emanațiile unei rachete extra-terestre, 
expediția condusă de inginerul Bartolomei, descinde 
pe planeta de origine a rachetei, unde găsește un ro
bot solitar.

Cei doi bărbați de pe astronavă studiară îndelung schemele 
la teleradon, cerîndu-i mereu lui Bartolomei să se mute dintr-o 
parte în alta că le astupa cîmpul vizual. Pilotul Stoica se

-38 -

mărgini la urmă să ceară degajarea completă a obiectului 
străin. Bartolomei se supuse. După încă o jumătate de oră, 
trunchiul de con, cu înălțimea de 4,38 metri, era dezvelit total, 
sprijinit pe dedesubt cu baza mare pe trei cricuri hidraulice 
și înconjurat cu un șanț larg de 2,70 m. Pe partea dezvelită 
erau și scheme asemănătoare cu celelalte, dar și foarte multe 
noi. Sistemul de propulsie nu se zărea, era deci fie escamotabil, 
fie detașabil, în care caz Bartolomei era hotărît să scurme 
toată planeta și s-o întoarcă pe dos la nevoie, ca să-l afle.

(Bartolomei reușește, ajutat de colegul său, să pună în funcție 
Robotul și să-i capteze mesajul.).

Bartolomei ceru Robotului situația rezervelor de energie, 
dădu din cap și rămase cîtva timp absent. Iși reveni singur 
și mai ceru în prealabil mașinii străine raportul asupra gra
dului ei de acomodare la mediu, și cînd află că mașina are 
pierderi de curent pe unul din cablurile către antene, Barto- 
îomei izolă el însuși cablul in porțiunea defectă.

Uriașul trunchi de con argintiu poseda Ia partea superioară 
O rampă de lansare cu trei rachete identice pe un suport- 
bandă, rachete în care oamenii recunoscură imediat replica 
aerolitului găsit în schitul Izvor, „facla" starețului. Se vedea 
bine de altfel și lăcașul gol al rachetei lipsă.

Bartolomei își concentră întreaga atenție asupra mesaju
lui, pe care Robotul începuse să-I transmită. Erau 52 de 
miliarde de cuni în primejdie, și era de înțeles amploarea 
acțiunii de salvare întreprinse, dacă Pămîntul făcuse ce făcuse 
pentru cei 119.

Cunii trăiau într-o supercivilizație de gradul II pe șase pla
nete într-un sistem și pe încă trei în altul, la jumătate de 
paresc distanță, în marginea metagalaxiei. Bartolomei căzu pe 
gînduri vizionînd stereo-filmul proiectat de Robot. Abia 
Toader sau copilul lui Toader avea să apuce începutul unui 
asemenea grad de dezvoltare. Dar cunii erau și cu mult 
mai vechi decît pămîntenii. Și totuși, aceste ființe înțelepte 
cereau imperios ajutorul lumilor prietene, fapt care-1 tulbura 
nespus pe Bartolomei, iar pe doctor îl făcea încordat In efortul 
de a înțelege. Era dificil să Înțelegi cum tocmai dezvoltarea 
inteligenței punea eapăt existentei fizice a ființelor cuni.
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Vaslls Drăguț—•—
mentului plastic și, fn conse
cință, la impotența sentimen
tală și spirituală, la o mole- 
șeală a voinței și gindirii, ire
mediabile. Și apoi, un artist 
care merită acest nume în vir
tutea unei personalități pro
prii bine definite să nu aibă 
ca scop artistic decît anihi
larea sa sufletească, aplicîn- 
du-se la imitații, la zămisliri 
puerile, care vor rămine, to
tuși, stîngăcii voite, naivități 
artificial provocate ? La ce va 
ajunge ? Fatal, la un manie
rism de care la un moment 
dat numai snobismul se poate 
declara satisfăcut. Noi vom 
prefera acestor contrafaceri, 
totdeauna, strachina țărăneas
că fiind primitivă prin sen
timent iar nu prin •intenție*.

Din nefericire, nici autori
tarele opinii critice ale celor 
doi pictori, nici chiar reali
zările artei românești din 
prima jumătate a acestui veac 
nu au reușit să spulbere total 
acele păreri confuze care în
conjoară folclorul cu o falsă 
aură de magie și exotism.

Am salutat cu bucurie pa
gina consacrată acestor pro
bleme de către „Scînteia ti
neretului" (Nr. 5 507 din 2 
februarie 1967). M-am bucurat 
să constat seriozitatea de gîn- 
dire și fermitatea de expresie 
a celor patru artiști tineri și 
talentați. Pentru că, trebuie 
să recunoaștem cu curaj pe
ricolul „folclorismului" acesta 
există și el s-a conturat și mai 
mult cu ocazia ultimei expo
ziții bienale a artelor plastice.

Coninltant științifle i 
eoni. dr. ION DIMA 

și bucurii, doine de alean ți 
cîntece de veselie, un duh de 
omenie care răzbate de sub 
fiecare tușă de penel. Pentru 
că Luchian nu a venit în mij
locul poporului ca un străin 
curios de noutăți, el a trăit 
în mijlocul oamenilor simpli, 
al făuritorilor de folclor și a 
creat alături de ei, doruri și 
năzuințe comune. Folclorul 
răzbate în pictura lui Luchian 
nu prin aparențele motivelor 
incidentale ci prin substanța 
comună de spiritualitate și 
efect.

Plecînd de la alte premize, 
dar cu aceeași adîncă înțele
gere a miezului artei populare 
românești, Brâncuși este pri
mul dintre artiștii noștri care 
a impus autoritatea geniului 
său întregului Univers. Re- 
modelînd forme și motive de 
inspirație folclorică, transfor
mând stîlpii prispelor gorjene 
în coloane ale bolții cerești, 
descifrînd în crestăturile ca
petelor de cosoroabă, cîntecul 
avîntat al cocoșilor, ridicînd 
masa rotundă din vatră la 
simbol al duratei și rotirii 
stelare, Brâncuși a arătat, de 
fiecare dată, cum trebuie să 
ne apropiem de arta populară 
românească: respectîndu-i
adică, spiritul, dimensiunile 
lăuntrice, constantele de armo
nie și echilibru.

Mihail Eminescu a fost un 
pasionat iubitor și culegător 
de folclor, dar în poezia lui 
nu a făcut folclorista. La fel 
Tudor Arghezi sau Lucian 
Blaga. In opera lor, folclorul 
este duh creator, prezență a 
înțelepciunii și frumuseții sta
tornice, nu literă moartă răs
tignită în vers.

Așa cum s-a subliniat și în 
sus-amintita pagină din „Scîn- 
teia tineretului", deși proble
ma valorificării folclorului nu 

Nu puțini artiști, pictori și 
sculptori, s-au prezentat cu lu
crări în care dincolo de citarea 
unei scheme compoziționale, 
a unui motiv ornamental, din
colo de imitarea icoanelor pe 
sticlă și a pieselor de port 
țărănesc, cu greu mai putea 
fi descifrat un fior artistic, 
autentic, emoționant și con
vingător. Unele lucrări erau 
adevărate colaje de motive 
folclorice disparate fără nici o 
legătură între ele înafară de 
imaginația rău aplicată a au
torului.

De bună seamă, avem ne
voie de o artă originală, de 
o artă care să reprezinte în 
mod elevat încordarea pro
meteică a epocii noastre o artă 
care să ne reprezinte prin tot 
ce avem mai temeinic și mai 
de durată ca popor, ca făuri
tori ai unei noi orînduiri. La 
făurirea unei asemenea arte, 
tradiția folclorică poate aduce 
o substanțială contribuție. Dar 
tradiția folclorică nu poate fi 
înțeleasă ca un bagaj inert 
de forme scăldate în naftalina 
muzeelor. Tradiția folclorică 
trebuie înțeleasă în pereni
tatea ei, în acea spiritualitate 
vie și dinamică care s-a pre
lungit, într-o formă sau alta, 
pînă în sufletul nostru de azi, 
definindu-ne atît ca indivizi, 
cît și ca popor, ca națiune 
conștientă.

Cum trebuie înțeleasă asi
milarea folclorului pentru în
făptuirea unei arte naționale 
ca spirit și universală prin 
generozitatea și modernitatea 
limbajului avem a învăța de 
la marii noștri înaintași, în 
primul rînd de la Luchian și 
de la Brâncuși. Vorbind des
pre Ștefan Luchian, Nicolae 
Tonitza sublinia că acesta este ... este nouă, actualitatea ei nu 
cea mai puternică și în același 
timp cea mai națională per
sonalitate artistică a noastră, 
precizînd mai departe că ori
ginalitatea națională a pictu
rii lui Luchian constă în in
terpretare. Nu găsim în pic
tura lui Luchian motive fol
clorice și nici divagări în de
pozitul de forme aparținînd 
trecutului. Recunoaștem în 
schimb în strălucirea vibrantă 
a florilor sale incandescența 
potolită a smalțurilor de pe 
ulcelele țărănești. In peisajele 
lui Luchian s-au adunat tristeți

poate fi tăgăduită și e bine 
ca discuțiile pe această tem 

,șă continue. Se poate spune 
că, alături de alte încercări, 
valorificarea folclorului con
stituie un prilej de severă tri
ere. Pentru că, îmi îngădui să 
cred, că acel artist în a cărui 
operă nu vibrează corzile tra
diției, nu respiră duhul 
poporului căruia îi aparține, 
nu este decît o trecere întâm
plătoare prin lumea artelor, 
un fapt divers pe care memo
ria posterității nu-l va între- 
gistra niciodată.

La Pipirig, unul din satele „amintirilor" lui Creangă
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Bartolomei gîndi că și pămîntenii făcuseră primii pași spre 
acest stadiu și vor avea, probabil, de înfruntat cîndva același 
pericol. Nu începuseră oare oamenii să se acomodeze mai bine 
la medii străine tocmai din cauza mai marii dependențe a 
fizicului de psihic ?

Cunii imprimaseră prin exercițiu funcții superioare cîtorva 
din membrele mai intens folosite, aceste părți își dezvoltară 
capacități psihice proprii, sisteme foarte elaborate de auto
reglare, supuse totuși, în solicitările mai complicate, ordinelor 
encefalului. Evoluția tindea să egalizeze potențele tuturor 
acestor noi centre psihice ; întreaga ființă astfel evoluată reușea 
să activeze intelectual și fizic — însutit, atît prin însumarea 
valorică cît și prin combinarea specificului fiecărei părți. 
Urmau detalii numai de doctorul Pascu înțelese asupra transfe
rului controlului și comenzii din encefal în sistemul nervos 
propriu organului în cauză. Era pur și simplu o stare obținută 
prin evoluția îndelungată a procesului cunoașterii, pretabilă 
de la un anumit punct numai intuiției. Cel puțin pentru 
oameni. Bartolomei era încă foarte departe de înțelegerea 
acestei realități, Pascu nu zicea nimic — poate că el înțelegea 
mai multe, iar pilotul Stoica, potrivit obiceiului, gîndea cu 
fruntea sprijinită într-o mînă.

Robotul defini catastrofa ca pe o boală a cunoașterii. Cunii 
sucombau cu caracteristici denotînd imposibilitatea realizării 
din cauza formației intim fizice. Robotul mai susținu că toate 
ființele capătă în plus, odată cu evoluția, o formație vitală mai 
mult, cea spirituală care este provocată de procesul cunoaște
rii și întreținută de el.

Neputincios deocamdată, Bartolomei își aminti de Pămînt. 
întreg Pămîntul trebuia să se gîndească la asta ca o singură 
minte. O generație sau mai multe, cîte vor trebui. Poate numai 
un an. Cine putea să știe ?

Bartolomei începu să lucreze la montarea Robotului și-și 
repetă că oamenii, dacă vor să se mai numească oameni, tre
buie să-i ajute cumva pe cuni, studiindu-Ie fiziologia, biotopul, 
trecutul și tradițiile — pînă o să izbucnească o dată soluția. 
Și jumătate de soluție era bună. Chiar și o idee fără mijloace 
imaginabile de punere în practică. Poate că mijloacele le aveau 
cunii. Sau alte lumi.
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Colectivul de creație al Fabricii de relon Panduri creează modele noi, menite să satisfacă cele mai 
pretențioase preferințe. Colectivul de creatori condus de ing. Alecu Maria este autorul unui 

mare număr de modele.

LAMPA LUI ALABIN
BE LA OBOR

Nu este vorba de încîntătoarea 
poveste a Șeherazadei, de lam
pa fermecată a prea fericitului 
Aladin. Lampa în cauză, cu fi
til numărul cinci arde cu petrol 
de la orice găzărie și a fost pro
babil cumpărată de la Obor. Am 
găsit-o agățată în modernele hale 
ale I.P.R.S.-Băneasa (întreprinde
rea de piese radio și semiconduc- 
tori). Stătea pe pereți umilită de 
strălucitoarea lumină a neonului. 
Oricît părea ea de banală tot 
este făcătoarea de minuni. La un 
semn al său toate fetele din sec
țiile „diode", „tranzistori" și „re
zistențe" — se țin de nas și fug 
în curte. Agitația aceasta durează 
cite 15-20 minute, tijnp în care 
procesul tehnologic se întrerupe, 
după care tot lampa Ie spune să 
vină liniștite la treburi. Fetele au 
numit-o, e drept, cu un dram de 
îngăduință, „lampa lui Aladin". 
Ze sîmbure de adevăr e în te- 
neiul acestei afirmații, că e des

tul de greu să potrivești vremea 
lui Harun al Rașid cu adevăra
tele minuni din vremea noastră,.: 
minuni care, într-un fel, se înfăp- ■ 
tuiesc și în complicatul proces 
tehnologic al întreprinderii de 
piese radio și tranzistori ? Nichel- 
carbonilul ! Acesta a creat 
noua variantă a lămpii „ferme
cate". Nichel-carbonilul — un 
gaz incolor, inodor, toxic, emanat 

Cupola căpătase un strat fin de praf roșu, praful năpădise 
și Universalul 700 și piesele detașate ale Robotului, dar de 
pe acestea din urmă, inginerul îl îndepărtă cu scrupulozitate. 
Cu ocazia asta îndepărtă și pelicula de praf mai veche. Mon
tajul dură toată noaptea și fu chinuitor. Apoi Bartolomei 
dezumflă cupola, strînse aparatele și le transportă la tanchetă. 
Urcă și el în ecluza, primi dușul sterilizant și mai privi o dată 
Robotul care sclipea violet. Lîngă Robot lăsase containerul 
pămîntesc de pionierat, așa cum se obișnuiește ; părea nepotul 
mai mic al Robotului.

Rachetoplanul și formația de escortoare încrucișară aria 
sinclinalului și începură să urce vertiginos spre astronavă, în 
vreme ce oamenii observau punctele de foc ale fulgerelor 
globulare. Ajunseră în două ore.

Astronava MC 72 mai execută o rotație împrejurul Zircăi-5 
și se desprinse cu un impuls slab de pe orbită. Pilotul 
Stoica verifică starea celor două rachete de cifraj și le lansă 
estimînd ca intrarea în regim hiperluminic și -traiectoria să 
coincidă cu datele primului experiment. Oricare altă traiectorie 
le era cu atît mai puțin cunoscută. Bartolomei,’ pentrîl care 
înregistrările din secundele saltului hiperluminic erau’decisive, 
se canoni să sensibilizeze detecția externă.

După ce cuplă și aparatajul de hiperluminic, Bartolomei 
intră pe mîinile doctorului, care freca binișor la fermoarele 
costumelor de anabiozare. . .;

— Ia ascultă Bartolomei, voiam chiar să te întreb : te poți 
trezi, să zicem așa, găurit de vreun meteorit dintT-â ’parte 
într-alta ca o măsea stricată ?

— Nu cred, fiindcă dacă te găurește, nu te mai trezești,’
— O asta, era I Hai, respiră adînc. Și nu te gîndi la nimic. 
Bartolomei dădu din cap. Ce tot zicea Pascu ? Descoperirile

obligă. Auzi pe rînd clinchetele cîtorva trepte de anabiozare, 
și Pascu îi văzu prin ferestruică sprîncenele preocupat ridicate. 
Degetele doctorului zăboviră pe butonul mărunt al pompei de 
gaz narcotic ; Bartolomei s-ar fi sculat, desigur, fără dureri de 
cap și hemoragii, dar poate că și fără ideea care-i încruntase 
sprîncenele. Așa că Pascu dădu prioritate Celor 52 miliarde de 
cuni bolnavi, șl-1 lăsă să se gîndească.'

— Sfîrșlt

în procesul de lucru la secția de 
metalizare a pieselor. ...

Instalația necorespunzătoare și 
amplasarea nejudicioasă a aces
tei secții (care aduce mai mult a 
stație de îmbuteliat sifoane) face 
ca în orice moment lucrătorii din 
întreprindere să fie „puși pe 
fugă" și să se țină de nas. Ca 
o sabie a lui Damocles e gazul 
toxic 1 Amenință, dar nu se ma
nifestă. Foarte primejdios, o spun 
chiar specialiștii, inerent în pro
cesul tehnologic, deși nu a creat 
pînă acum victime, se cunosc 
„proprietățile" lui chimice și 
muncitorii din secțiile unde nu 
se lucrează cu mască — se con
sidera, pe drept cuvînt, în pri
mejdie. In urma cercetărilor fă
cute de către Institutul de Igienă 
și Protecția Muncii — nu i-au 
dat de urmă I E un gaz fantomă 1 
Nimeni nu-l găsește. E suficient 
să constate cineva cu mirosul 
mai fin vaporii de lichid și toată 
lpmea încetează lucrul. Psihoza 
nu poate fi înlăturată fiindcă 
secția care; lucrează cu nichel- 
carbonil se află în imediata apro
piere a fabricii. Nu poți liniști 
omul, oricîte instructaje de liniș
tire s-ar ține în secții, dacă pri
mejdia, ca o energie poten
țială, e gata oricînd să se dezlăn
țuie. Pentru liniștirea spiritelor 
au fost aduse lămpile de la Obor. 
Arde flacăra lor liniștit — e 
bine, filează lampa — e primejdie. 
Și toată lumea afară I Cu și fără 
motive lucrul se întrerupe cîteva 
zeci de minute pe zi, procesul 
tehnologic care ar trebui să se 
desfășoare tn flux continuu, ne
condiționat, fiind vorba de aliaje 
sensibile, prețioase și de lucrări 
pe dimensiuni mici de ordinul 
micronilor, se strangulează. Pier
dere de timp, de materiale și 
mai cu seamă un mare consum 
de energie nervoasă, atît de ne
cesară lucrătorilor din acest do
meniu, se irosește prin falsele 
Semnale de alarmă provocate de 
gazul fantomă. Un lucru ar fi 
trebuit să fie clar și pentru toa
tă lumea. Pentru înlăturarea psi
hozei trebuie izolată secția de 
metalizare — conform normelor 
de protecția muncii — undeva la 
1-2 kilometri depărtare de restul 
fabricii. Poate că rețineri „conta

bilicești" determină conducerea 
întreprinderii și forul tutelar de 
a face o nouă amplasare a sec
ției care în prezent seamănă mai 
mult cu o baracă de cîntar au
tomat. Instalînd secția așa cum 
recomandă normele de igienă și 
protecția muncii este înlăturată 
obsesia gazului fantomă care 
creează pe zi atîția timpi morți 
și fragmentează procesul de pro
ducție, influențînd asupra calității 
produselor. Dar primejdia nu este 
înlăturată decît în parte, fiindcă 
cei care lucrează direct cu niche
lul sînt ei înșiși în primejdie. 
Trebuie date dispozițiuni stricte 
pentru folosirea, în permanență, 
a echipamentului - de protecție. 
■Se lucrează fără njască, nu există 
un sistem corespunzător de ven
tilație etc., iar mediul de lucru 
este toxic țeste limitele admise 
după cum reiese și din tratatul 
„Bolile profesionale* al profeso
rului-Pilat N. Gavrilescu: „Mi
rosul de funingine al nicheJului- 
earbonil e cu totul insuficient ca 
avertizare, deoarece concentrația 
la care începe să fie perceput, 
7 mg/m’ de aer, întrece cu mult 
C.M.A. (concentrația maximă ad
misă) care este de 0,03 mg/m1 de 
aer, pentru o expunere de scurtă 
durată și 0,007 gm/m5 de aer 
pentru o durată de lucru de opt 
ore". E clar !

Deci trebuie avut în vedere ca 
prin mutarea stației să fie întoc
mite și proiecte speciale de ven
tilație „per descenssum" pentru 
diminuarea mediului toxic. In 
afară de acestea, conducerea fa
bricii „să nu se scumpească la 
tărîțe", cînd e vorba de oameni 
și să acorde în mod regulat anti
dotul necesar celor care lucrează 
în acest mediu, concediu sporit 
și o durată de lucru de 6 ore, 
așa cum au avizat, în urina cer
cetărilor întreprinse. Inspectora
tul sanitar de stat al raionului „1 
Mai" și Comitetul de stat pen
tru protecția muncii.

Lampa de la Obor, cu 
numărul cinci, i_ £___ ...
lui Aladin și nimeni nu trebuie 
să aștepte minunile din „O mie 
și una de nopți". Fetele au glu
mit, iar banala lampă, nu e fer
mecată I

«ții
nu poate fi a

ION MARCOVICI

Noul puț do extracție și funicu- 
larul de la Exploatarea minieră 
Aninoasa.

Foto: AGERPRES

Prestigiul 
real

(Urmare din pag. I)

vîrsta, competență, prestigiu.
.Cred că valoarea intrinsecă, cu
noștințele In domeniul respectiv, 
seriozitatea, pasiunea pentru 

- _Hțuncă, tehnicitatea, perseveren
ța, operativitatea, inițiativa sînt 
factori primordiali ce justifică, ce 
declanșează și condiționează res
pectul colaboratorilor, mai mult 
chiar decît vîrsta. Nu înseamnă 
că subapreciez experiența și că 
nu port un deosebit respect ca
drelor vîrstnice, profesorilor și 
maeștrilor noștri venerați, mai 
ales că mulți din cărturarii noștri, 
vîrstnici după actul de naștere, 
sînt deosebit de tineri ca activi
tate, ca entuziasm, ca putere de 
muncă. Cunosc însă și mulți ti
neri, care In munca de cercetare 
și-au obținut pe drept o bine
meritată consacrare (a nu se uita 
că vîrsta medie a premiului 
Nobel este 35 ani) și trebuie 
lăudată și dată ca exemplu ati
tudinea de promovare curajoasă 
a cadrelor de cercetare după 
valoare, după competență și nu 
după vechime în muncă. In insti
tutul în care lucrez, în Institutul 
de inframicrobiologie al Acade
miei R.S.R., maestrul meu, aca
demicianul St. S. Nicolau a mili
tat și militează permanent pentru 
acest principiu, pentru încre
derea acordată tineretului, pen
tru stimularea muncii lui și îm
potriva însușirii muncii acestuia 
de către alții, pentru fixarea de 
responsabilități reale In temele 
de plan,; pentru promovarea cu 
curaj a cadrelor tinere compe
tente în fruntea unor sectoare și 
secții ale institutului ; toate aces
tea constituie metode eficace, 
de ridicare a cadrelor, generatoa
re totodată de respect, utile sub
linierii și statuării unui real pres
tigiu, garanții pentru descope
rirea și promovarea adevăratei 
competențe. Intr-o strînsă legă
tură cu astfel de poziții trebuie 
să arăt că în complexul de ele
mente și condiții ce caracteri
zează competența personal apre
ciez modestia ca o trăsătură 
esențială a unui om de știință 
adevărat, valoare ce se integrea
ză în mare măsură în noțiunea 
de competență.

Consider eronată opinia după 
care „unui om i se acordă consi
derația pe care el știe să și-o 
acorde", sau opinia după care 
„modestia surpă prestigiul" unui 
cadru de conducere, unui condu
cător științific; este dureros să 
constați că unii cred că valoarea 
unui om de știință crește paralel 
cu reputația pe care știe să și-o 
facă". Modestia este una din 
trăsăturile ce operează în mod 
semnificativ în procesul de edu
cație a tineretului, subliniază și 
apără competența.

într-o altă ordine de idei do
resc să subliniez că am unele re
zerve și chiar opinii .contrarii cu 
referire la rolul și importanța < 

’cordată concursurilor pentru desJ* 
coperirea și fixarea competențelor. 
Din experiență proprie, fără a 
minimaliza sau a exclude această 
formă de selecție, o consider in
suficientă, improprie, cel puțin 
pentru trierea cadrelor de cerce
tători sau a celor ce intră în 
procesul didactic din învățămîn- 
tul superior. Pentru aceste sco
puri sînt mult mai eficiente, îna
intea concursurilor, aprecierea 
studenților în activitatea din ca
drul cercurilor științifice, sta
giile benevole (de probă) la ca
tedră sau institutele de cercetare 
științifică, stagiile de internat etc.

In aceste activități se pot 
descoperi mult mai just decît 
.prin concursuri — ce adesea 
furnizează rezultate nereale, pa
radoxale — adevăratele compe
tențe. Am participat în comisii la 
nenumărate concursuri și am 
avut ocazia să urmăresc în timp 
activitatea multora din cei ce au 

. strălucit și impresionat comisiile 
prin erudiția lor. Vă rog să mă 
credeți, că deziluziile au fost su
ficient de numeroase ; nu am 
avut însă nici o decepție atunci 
cînd a fost vorba de cadre veri
ficate anterior în stagii obiectiv 
apreciate în munca de cercetare 
sau didactică, munci ce cer un 
adevărat talent, perseverență și 
chiar sacrificii.

Aș vrea să subliniez și exis
tența de piedici în dobîndirea, 
desăvîrșirea și conservarea com
petenței, și din nou, bineînțeles, 

cu referire specială la procesul 
muncii de cercetare științifică și 
de învățămînt. Voi adăuga la 
deficiențele de stimulare mate
rială și morală semnalate de 
tov. ing. Costache Sava și ing. 
C. Cîrlogan, lipsa în anumite 
laboratoare, institute etc., a unei 
aparaturi adecvate modeme, a 
lipsei pieselor de schimb pentru 
aparate de mare valoare, (de 
multe ori aparate unice), a lipsei 
de reactivi și de substanțe de 
calitate corespunzătoare, a lipsei 
unui număr suficient de cadre 
auxiliare (Iaboranți, tehnicieni), 
a existenței adesea a unui biro
cratism exagerat în această acti
vitate și care conduc inevitabil 
la tocirea energiei, la diminuarea 
timpului aferent documentării, a 
timpului dedicat muncii de 
cercetare efectivă, care împie
dică dezvoltarea competenței.

Toate acestea formează mo
deste observații pe marginea va
loroaselor date aduse de partici- 
panții la colocviul ce face obiec
tul intervenției mele, menite să 
sublinieze în acest moment. In 
care poporul nostru ce nu a dus 
niciodată lipsă de competențe, 
«ele mai adecvate metode pentru 
descoperirea, formarea, promo- 
Varea și...cultivarea competențelor 
reale în toate domeniile de acti
vitate, chezășie indispensabilă 
progresului poporului și patriei 
noastre.
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Trăim anii celei mai 
cuprinzătoare revoluții 
tehnico-științifice din 
istoria omenirii. Astăzi
— mai mult ca ori-' 
cind — a ține pasul cu 
impetuosul ritm de dez
voltare a științei mon
diale, constituie o nece
sitate care condiționea
ză progresul neîntre
rupt al societății.

în aceste împrejurări, 
creșterea tinerei gene
rații de cercetători de
pășește semnificația 
clasică a-asigurării con
tinuității în activitatea 
științifică. Științele se 
diversifică într-un tem
po deosebit de rapid
— se dezvoltă neîntre
rupt atît în adîncime, cît 
și în suprafață — și ele 
se cer încadrate neîntîr- 
ziat cu lucrători știin
țifici.

Preocuparea pentru 
ridicarea continuă a ni
velului muncii dc pre
gătire a cadrelor de 
cercetători se află in 
centrul atenției politicii 
partidului nostru pe tă- 
rimul științei. Așa după 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. 
al P.C.R., în expunerea 
cu privire la îmbunătă
țirea organizării și în
drumării activității de 
cercetare științifică : „In 
știință, tineretul repre
zintă o forță dc seamă ; 
alături de experiența 
bogată și competența 
oamenilor de știință mai 
în vîrstă, el aduce elanul 
și cutezanța, indispensa
bile marilor investigații 
de cunoaștere științifică 
a naturii și societății, 
progresului științelor 
moderne."

Evident, problemele 
legate de formarea tine-

1. Dr. ing. V. N. CONSTANTINESCU Șef de sector

2. Inq. T. COMĂNESCU Cercetător principal

3. Ing. FL. DIMOFTE Inginer principal

4. Ing. L. DUMITRESCU Șef de sector

5. ADELINA GEORGESCU Cercetător stagiar

6. Dr. inq. T. HACKER Șef de sector

7. Dr. inq. C. IAMANDI Șef de sector

8. 1. NEDELCU Cercetător stagiar

9. Dr. ing. D. PANTAZOPOL șef de sector

10. Inq. 1. SETEANU Cercetător

DESPRE

CITEVA 
PROBLEME

rilor cercetători sînt 
multiple și se poate a- 
firma că fiecare dome
niu științific prezintă — 
în acest sens — anumite 
particularități.

Există însă anumite 
aspecte valabile pentru 
toate științele — o expe
riență comună. Inaugu- 
rînd o suită de materia
le dedicată problemelor 
creșterii formării tinerei 
generații de cercetători, 
pagina de astăzi, în
cearcă să vă prezinte 
cu ajutorul unei anche
te întreprinsă în rîndul 
unor cercetători de la 
Institutul de mecanica 
fluidelor al Academiei 
una din cele mai inte
resante experiențe în 
domeniul folosirii tine
relor cadre de cercetare 
științifică.

Primele păreri au fost 
formulate în legătură cu 
măsura în care pregăti
rea din cadrul facultă
ților îi face apți pe ti
nerii absolvenți pentru 
desfășurarea activității 
de cercetare științifică.

ALE 
FORMĂRII 
TINEREI 

GENERAȚII
DE CERCETĂTORI

PENTRU 
ÎNCEPUT 
CÎTEVA 

CHESTIUNI DE 
...ÎNVĂȚĂMÎNT

Dr. ing. T. Hacker, șef 
de sector :

„Evident, pregătirea 
din cadrul facultății tre
buie să reprezinte o 
bază temeinică pentru 
orice tip de activitate ar 
desfășura ulterior ab
solventul. întrucît însă 
o astfel de activitate 
poate avea un caracter 
eterogen — ea fiind 
legată de exploatare, 
tehnologie, proiectare, 
studii sau cercetare — 
consider că orientarea 
monotehnică a învăță- 
mîntului superior nu 
este cea potrivită. Sînt 
de părere că facultatea 
trebuie să asigure ab
solventului o speciali
zare după criteriul ti
pului de activitate pe 
care acesta urmează s-o 
desfășoare.

O orientare după ast
fel de criterii ar putea 
avea în vedere o împăr
țire a învățămîntului 
tehnic superior în două 
mari categorii : în în- 
vățămînt tehnologic 
(pentru formarea de in
gineri tehnologi și de 
exploatare) și de con
cepție (care să „creas
că" viitorii proiectanți 
și cercetători). Numărul 
relativ redus al viitori
lor cercetători exclude 
deocamdată cred posi
bilitatea organizării u- 
nui învățămînt superior 
în întregime specific a- 
cestui tip de activi
tate. însă el ar pu
tea fi parțial supli
nit după părerea mea 
prin înființarea unor 
cursuri facultative în 
scopul adîncirii unor 
discipline predate în 
cadrul cursurilor obli
gatorii. S-ar mai putea, 
de asemenea, crea se- 
minarii al căror scop 
l-ar reprezenta obișnui- 
rea studenților cu mun
ca de documentare — 
atît de necesară în acti
vitatea științifică — ca 
și combaterea tendinței 
pregătirii examenelor 
în exclusivitate după 
manuale.

în sfîrșit, pregătirea 
postuniversitară (orga
nizată sub forma docto- 
ranturii și în alte mo
duri) ar fi în măsură să 
contribuie la pregătirea, 
în cadrul facultăților, a 
unui puternic detașa
ment de cercetători. 
Pregătire care, evident, 
nu ar coincide în timp 
cu perioada „uceniciei" 
în cercetarea științifică, 
ci i-ar urma..."

Ing. L. Dumitrescu, șef 
de sector :

„Se poate afirma că 
— în linii generale — 
nivelul de pregătire 
profesională a absol
venților facultăților este 
corespunzător chiar și 
exigențelor sporite ale 
cercetării științifice. 
Atît în Universități — 
cît și în institutele teh
nice de învățămînt su
perior — programele a- 
nalitice ale cursurilor și 
chiar programele de în
vățămînt sînt modificate 
în mod continuu pentru 
a fi puse la curent cu 
cele mai recente reali
zări științifice și tehni
ce. Astfel, în ultimii ani 
au fost întocmite o serie 
de cursuri noi și disci
pline noi care au fost 
introduse în programa 
de învățămînt. Au apă
rut secții și chiar facul
tăți noi, ca să nu mai 
amintim despre faptul 
că în toate cursurile se 
efectuează modificări 
pe măsură ce știința și 
tehnica mondială înre
gistrează noi realizări.

Concomitent, crește 
însă și exigența cerce
tării științifice. Feno
men întrutotul îndrep
tățit dacă ne gîndim la 
faptul că cercetarea 
presupune înainte de 
toate investigația din
colo de limitele cu
noașterii la un moment 
dat a unei probleme. In 
același timp, volumul și 
extinderea cunoștințe
lor științifice actuale a 
crescut extraordinar. Pe 
de altă parte, învăță- 
mîntul superior — mai 
ales cel tehnic — este 
pus în situația de a sa
tisface simultan o serie 
de cerințe cum sînt or
ganizarea unei juste 
proporții între cunoștin

țele teoretice generale 
și cele concrete, de spe
cialitate sau limitarea 
duratei învățămîntului 
la un anumit număr de 
ani.

In țara noastră — ca 
și peste hotare — există 
în învățămîntul superi
or tendința către o 
orientare mai generală 
deoarece ritmul extrem 
de rapid de dezvoltare 
a tehnicii face ca ele
mentele concrete, de 
strictă specialitate, să 
evolueze foarte repede. 
O astfel de tendință sa
tisface și dezideratele 
muncii de cercetare. De 
pildă, în cercetarea din 
domeniul mecanicii flui
delor se caută să se a- 
tragă în cercetare ingi
neri din facultățile și 
secțiile care pun mai 
mult accentul pe studiul 
fenomenelor (mașini hi
draulice, aviatice etc) și 
care — datorită acestui 
fapt — pot aborda mai 
rapid și mai ușor teme 
de cercetare propriu- 
zise..."

UNELE
DIFICULTĂȚI 

ÎN RECRUTAREA 
CERCETĂTORI

LOR
Dr. ing. D. Pantazopol, 

șef de sector :
„Actualmente, pentru 

a putea fi recrutați în 
munca de cercetare, ti
nerii absolvenți ai in
stitutelor politehnice 
trebuie să îndeplinească 
condiția de a fi trecut 
printr-un stagiu de pro
ducție de cel puțin trei 
ani. Această exigență 
este justificată prin fap
tul că — în acest mod 
—- tinerii cercetători în 
domeniul științelor teh
nice capătă o experiență 
care-i ajută atît la re
zolvarea unor probleme 
cu aplicații în practică, 
cît și la orientarea lor 
în ansamblu în cerceta
rea științifică.

Pe de altă parte însă, 
obligativitatea stagiului 
în producție pune o 
serie de probleme greu 
de rezolvat. Astfel, 
proaspeții ingineri se 
depărtează oarecum de o 
serie de preocupări ști
ințifice, teoretice, specia- 
lizîndu-se în probleme 
de fabricație sau pro
iectare. Ceea ce se lea
gă, în general, de cu to
tul alte metode de lucru, 
genuri de cunoștințe. în 
același timp, ei își creează 
— în timpul stagiului în 
producție — o anumită 
situație avantajoasă din 
multe puncte de vedere 
și, de aceea, nu renunță 
prea ușor la aceasta 
pentru a se angaja ca 
cercetători stagiari — 
avînd un salariu mai 
mic și obligația de a o 
lua de la „capăt" într-o 
nouă meserie.

Practica Institutului 
nostru care — din punct 
de vedere al specificului 
său de bază, cel ingine
resc — a „îmbătrînit" 
din acest punct de ve
dere în ultimii ani, evi
dențiază din plin aceas
tă situație. Ne găsim în 
situația paradoxală de a 
putea angaja tineri ma
tematicieni cărora nu li 
se cere pentru aceasta 
satisfacerea unui anumit 
stagiu în producție — 
extrem de necesari în 
munca de cercetare dar 
care, datorită specificu
lui pregătirii lor, nu pot 
realiza în mod direct 
legătura cu practica — 
și de a pierde din mo
tivele amintite, ingineri 
care au dovedit în tim
pul facultății reale ap
titudini științifice.

Renunțarea — în ca
zul absolvenților pre- 
zentînd mari posibilități 
de dezvoltare pe tărîmul 
cercetării științifice — 
la obligativitatea sta
giului de producție, ar 
putea contribui la o 
substanțială ameliorare 
a structurii profesionale 
a institutelor tehnice. 
Iar dobîndirea expe
rienței practice ar putea 
fi asigurată în cadrul 
institutelor, prin orga
nizarea periodică a unor 
stagii în întreprinderile 
productive..."

FI. Dimofte, 
inginer principal:

„Ca unul care am e- 
fectuat stagiul în pro
ducție și care, la intra
rea în activitatea de 
cercetare, m-am lovit de 
mari greutăți din cauza 
întreruperii contactu

lui cu studiul, mă aso
ciez întrutotul celor a- 
mintite mal înainte.

Ce se întîmplă cu 
tînărul absolvent în pe
rioada stagiului de pro
ducție ?

In general, acest sta
giu este reglementat 
de către instrucțiuni in
terne ale ministerelor. 
Cele ale Ministerului 
Transporturilor — de 
pildă — consideră drept 
stagiu propriu-zis o pe
rioadă de un an. In acest 
răstimp, absolventul ar 
trebui să ia contact cu 
secțiile productive ale 
întreprinderii. Urmează 
apoi un examen de veri
ficare a cunoștințelor 
acumulate, după care 
inginerul stagiar este 
încadrat uneori în ser
viciul „constructor-șef" 
sau în cel tehnic.

Toate acestea ar tre
bui să se întîmple însă 
teoretic. în reali Late, 
absolventul este folosit
— în această perioadă
— și pentru o serie de 
treburi ca, dispecerat 
pentru procurări de ma
teriale, scrierea a tot 
felul de bonuri de ma
teriale sau documente 
de lucru -— care stînje- 
nesc considerabil pro
cesul de acumulare a 
experienței de produc
ție. Ele îi ocupă 75—90 
Ia sută din timp și îl 
determină — pentru a 
scăpa de descalificare — 
să „evadeze" în cadrul 
serviciilor de proiectări 
sau tehnic. Aici, într-a- 
devăr, situația este cu 
mult mai bună. Insă 
timpul liber pentru stu
diu continuă să fie 
foarte limitat, astfel că 
nu numai dezvoltarea — 
dar chiar și „simpla" 
menținere a nivelului de 
cunoștințe acumulate în 
timpul anilor de studiu
— devine foarte dificilă.

Dar chiar și asemenea 
posibilități de studiu 
lipsesc aproape complet 
tinerilor absolvenți din 
secțiile productive care 
într-o proporție de a- 
proape 80 la sută din 
timpul lor se ocupă de 
rezolvarea unor pro
bleme care nu contri
buie nici măcar la for
marea lor ca buni prac
ticieni.

Așadar, iată numeroa
se motive care sprijină 
după părerea mea, 
ideea renunțării la ac
tuala formă de stagiu 
în producție în cazul ti
nerilor ingineri absol
venți deosebit de dotați 
pentru activitatea de 
cercetare și pledează 
chiar în favoarea revi
zuirii actualei practici 
de organizare a acestui 
stagiu pentru ceilalți 
ingineri..."

instrumentului mate
matic însușit în anii de 
studiu mai am încă 
multe de făcut și aici 
rolul documentării este 
esențial.

Documentarea presu
pune cunoașterea la 
perfecție a unor limbi 
străine. Mai departe, 
documentarea include 
familiarizarea cu pro
blemele generale ale 
secției în care lucrezi. 
In cazul matematicie
nilor, consider că este 
necesară o îndrumare 
mai strînsă în acest scop 
care să-i ajute să vadă 
realitatea fizică în spa
tele formulelor abs
tracte. Cit privește în
drumarea propriu-zisă 
a primilor pași în ac
tivitatea de cercetare, 
greutățile inerente de
butului pot fi rezolvate 
sprijinindu-te pe expe
riența și competența 
cercetătorilor din secția 
respectivă.

UN MOMENT 
ESENJIAL : 
DOCUMEN

TAREA

Dr. ing. C. Iamandi, șef 
de sector :

„A devenit axiomatic 
adevărul că ritmul ac
tual de dezvoltare a 
științei șl tehnicii obligă 
pe fiecare lucrător din 
aceste domenii — indi
ferent de „vechimea" sa
— să fie la curent, zi 
de zi, cu ultimele nou
tăți. Pentru tinerii cer
cetători, acest adevăr 
este încă mai pregnant.

In consecință, după ce 
tinerii cercetători — 
ținînd cont de aptitudi
nile lor, de necesitățile 
existente în domeniul 
pe care-1 abordează și 
sub îndrumarea celor 
mai vîrstnici — își pre
cizează direcția de dez
voltare pe care o vor 
urma în viitor, urmează 
documentarea perso
nală, sistematică de spe
cialitate.

In sfîrșit, sînt de pă
rere că tînărul cercetă
tor trebuie angrenat de 
la început într-o pro
blemă concretă de cer
cetare, care să-i dea 
sentimentul de a fi me
reu util."

Cercetător stagiar, 
I, Nedelcu ;

„Am sosit de pe bănui- 
le facultății de matema- 
tică-mecanică — direct
— într-un institut de 
cercetare. Gîndindu-mă 
la anii facultății, pot 
afirma că mi-am „for
mat" instrumentul ne
cesar activității de cer
cetare. Fără îndoială, în 
scopul perfecționării

TÎNĂRUL 
CERCETĂTOR 
Șl „ȘCOALA 
ȘTIINȚIFICĂ' 

A INSTITUTULUI

Dr. ing. V.N. Constan- 
tinescu, șef de sector :

„Problema formării 
tinerilor cercetători nu 
are o rezolvare unică. 
Ea depinde, pe de o 
parte, de specialitate, de 
caracterul specific al 
muncii de cercetare, iar 
pe de altă parte de per
sonalitatea îndrumăto
rului ca și de cea a tînă- 
rului. In plus, însăși so
luția evoluează în func
ție de calificarea dobîn- 
dită și de experiența în 
cercetare acumulată.

In general, un tînăr 
cercetător avînd o pre
gătire corespunzătoare, 
înclinații către activita
tea științifică dublate de 
pasiune și entuziasm -afce 
nevoie să lucreze —’ jn 
primul rîhd — înțesați 
mediu care să-i cultiva 
și să-i dezvolte astfel de 
calități. Important este 
— în acest context *— 
ca el să aibă în față 
exemple vii de oameni 
de știință valoroși pe 
care să se străduiască 
să-i urmeze, să ia con
tact, zi de zi, cu un a- 
numit nivel de cercetare, 
să-și însușească de la 
ceilalți o anumită prac
tică în cercetare (alcă
tuită din lucruri în a- 
parență mărunte, dar în 
realitate importante și 
extrem de utile : modul 
de abordare a proble
melor, metode, tehnici 
de calcul sau experi
mentare etc).

Privind în acest fel, 
îndrumarea reprezintă 
o acțiune colectivă di
rectă și indirectă, cu o 
pondere și responsabili
tate evident sporite din 
partea celui căruia îi 
revine sarcina directă a 
îndrumării tînărului re
spectiv. Ceea ce presu
pune ca la locul de mun
că să existe formată o 
„școală științifică".

In același timp, tînă
rului cercetător trebuie 
să i se acorde — pe 
măsura capacității sale, 
a valorii dovedite — o 
mai mare libertate de 
acțiune. Concomitent cu 
participarea sa dintru 
început la cercetările 
colectivului din care 
face parte, este necesar 
să i se acorde nu numai 
timp pentru a studia, 
dar și pentru a „gîndi" 
și a efectua anumite 
cercetări proprii, evi
dent, înscrise în pro
gram. El este astfel 
lăsat să pășească pe 
„propriile sale picioare", 
urmînd să solicite spri
jin ori de cîte ori simte 
nevoie.

Atît eu — cît și ceilalți 
colegi ai mei — mai 
tineri sau mai puțin 
tineri — am avut șanse 
de a ne dezvolta în ca
drul unei școli științi
fice — cu o tradiție de
pășind 30 de ani — în 
aerodinamică și meca
nica fluidelor. In cazul 
Institutului de mecani
ca fluidelor, marea 
majoritate a condițiilor 
optime în vederea în
drumării și dezvoltării 
tinerilor cercetători exi
stă.

Există însă unele 
practici — legate înde
osebi de stimularea ti
nerilor cercetători și de 
promovarea lor — care 
se cer îmbunătățite.

Un exemplu personal 
în acest sens. In cei 15 
ani de activitate, nu 
cunosc nici un caz în 
care vreo lucrare știin
țifică valoroasă să nu fi 
fost acceptată spre pu
blicare. Dacă acest 
exemplu pe care-1 cu
nosc din propria-mi 
experiență este pozitiv, 
trebuie semnalat însă 
faptul că astfel de sti
mulente, deși extrem 
de necesare, nu sint 
totuși suficiente.

Majoritatea cercetă
torilor sînt avansați 
după intervale de timp 
foarte mari (uneori, la 
peste 10 ani). In general 
puțini cercetători au be
neficiat de specializări 
îndelungate în străinăta
te iar participările la im
portante reuniuni științi
fice internaționale sînt 
foarte rare. Cred că ase
menea probleme și-ar pu
tea găsi rezolvarea cores
punzătoare. Ar putea fi. 
de pildă, îmbunătățit 
sistemul de încadrare și 
promovare, prin crearea 
unor trepte intermedi
are — combinate cu sis
teme de avansare pe 
post — așa cum se prac
tică în cadrul învăță
mîntului superior..."

Cercetător stagiar, 
Adelina Georgescu :

„Tinerii stagiari
proaspăt sosiți de pe 
băncile facultății — sau 
chiar și cei care au un 
stagiu în cercetare sub 
trei ani — sînt departe 
de a poseda suficiente 
cunoștințe teoretice și 
practice pentru efectua
rea activității de cerce
tare propriu-zise. Aceste 
considerente — și altele 
asemănătoare — de
monstrează că ei au ne
voie în primii ani de 
cercetare de un sprijin 
permanent în numeroa
se direcții.

Cît privește felul în 
care cercetătorul „înce
pător" trebuie să-și des
fășoare activitatea — 
avînd o libertate deplină 
de acțiune sau fiind 
„strîns" îndrumat — 
consider că între aceste 
două alternative cea 
„medie" (cu alte cu
vinte, cea de a treia) 
este cea mai indicată. 
Se pare că rezultatele 
cele mai bune se obțin 
atunci cînd tînărul cer
cetător este îndrumat — 
în linii mari — asupra 
temei de cercetare, este 
apoi lăsat să-și „facă" 
documentația și să-și 
desfășoare singur stu
diile. Și, evident, una 
dintre condițiile de bază 
o reprezintă asigurarea 
unui ajutor calificat a- 
tunci cînd apar dificul
tățile inerente oricărui 
început.

FORMAREA 
VIITOARELOR 

CADRE - 
0 SARCINĂ 

A ÎNTREGULUI 
INSTITUT...

Ing. T. Comănescu, 
cercetător principal, 

secretarul organizației 
de bază P.C.R.:

„O contribuție impor
tantă în sprijinirea con
ducerii institutului în 
vederea îndrumării tine
rilor cercetători o au or
ganizațiile obștești. Atît 
în trecut — cît și în 
prezent — acestei pro
bleme i s-a acordat în
treaga atenție.

In trecut, îndrumarea 
cercetătorilor tineri se 
efectua pe baza unor 
planuri de perspectivă 
elaborate pe 2—3 ani. 
Ele prevedeau principa
lele lucrări și domenii 
pe care tinerii urmează 
să le însușească. S-a 
constatat însă — pe par
curs — că acest mod de 
îndrumare este defec
tuos, o bună parte din 
lucrări nefiind direct le
gate de temele din plan. 
Pe de altă parte, pe 
baza acestui mod de în
drumare nu se putea 
stabili cu certitudine 
dacă cercetătorul și-a 
însușit temeinic cunoș
tințele prevăzute a fi a- 
similate în toată această 
perioadă.

Actualmente, organi
zația de bază a propus 
conducerii institutului 
ca îndrumarea să se facă 
potrivit aptitudinilor și 
pregătirii profesionale a

tinerilor cercetători șl 
numai acolo unde se 
simte nevoia să se în
tocmească un plan de 
muncă individual. Insă 
in mod obligatoriu, ac
tivitatea acestora ar ur
ma să îmbine munca de 
pregătire și documenta
re, cu activitatea con
cretă de cercetare în ca
drul colectivelor. In 
ceea ce privește îndru
marea, „cheia" o repre
zintă șeful de sector sau 
cel de colectiv care tre
buie să urmărească in
troducerea cît mai ra
pidă a cercetătorilor în 
cunoașterea probleme
lor de plan și, apoi, în 
rezolvarea problemelor 
de cercetare propriu- 
zise. Cu alte cuvinte, 
documentarea și partici
parea la elaborarea te
mei trebuie să constituie 
două „operații" paralele.

Un rol de seamă în 
educarea tinerilor cer
cetători îl are organiza
ția U.T.C. Pentru a- 
ceasta, este necesar ca 
ea să cunoască îndea
proape activitatea lor.

Educarea tinerilor 
cercetători în spiritul 
disciplinei în muncă, al 
pasiunii pentru activita
tea de cercetare, al do
rinței de ridicare per
manentă a calificării 
profesionale — iată tot 
atîtea obiective impor
tante ale muncii organi
zației de tineret care 
pot fi atinse numai prin- 
tr-o permanentă cola
borare cu conducerea 
institutului, colaborare 
al cărei scop final îl re
prezintă crearea unui 
om de știință însuflețit 
de înalte idealuri, capa
bil să desfășoare o ac
tivitate de cercetare in
dependentă..."

Ing. I. Seteanu, cerce
tător, secretar al orga
nizației U.T.C.:

„Este un merit al con
ducerii institutului nos
tru de a fi recrutat pe 
toți tinerii cercetători 
din rindul celor mai 
bine pregătiți absolvenți 
ai universităților și in
stituțiilor tehnice de în
vățămînt superior, care 
au dovedit reale calități 
și aptitudini în munca 
de cercetare. Cu atît 
mai mult se impune — 
în continuare — folo
sirea acestuipotențial 
valoros în deplinătatea 
și complexitatea sa.

Se poate afirma — în 
acest sens — că majo
ritatea tinerilor cerce
tători au fost de la în
ceput încadrați în colec
tive puternice, atribuin- 
du-li-se sarcini precise 
din planul de cercetare.

Activitatea tinerilor 
cercetători a fost axată 
pe cele mai de seamă 
probleme ale dezvoltării 
științei în domeniul me
canicii fluidelor aplicate 
— probleme care au fost 
rezolvate Ia un înalt ni
vel științific, fiind le
gate, direct sau indirect, 
de cerințele dezvoltării 
economiei patriei noas
tre. In ultimul timp pla
nul a avut un caracter 
mai unitar, temele de 
cercetare au fost mai 
precis conturate, iar re
zultatele cercetătorilor 
au cîștigat în profunzi
me. Mulți tineri cerce
tători s-au distins în ul
tima vreme.

Insă, deși — în linii 
generale — activitatea 
tinerilor cercetători se 
desfășoară mulțumitor, 
ea se cere intensificată 
pe măsura punerii în 
valoare cît mai deplină 
a marilor lor posibi
lități. Se impune — în 
acest scop — o creștere 
a numărului publicații
lor acestora, care, în ul
tima vreme, a înregis
trat o scădere. De ase
menea, ar fi de dorit să 
fie sporită independen
ța și răspunderea tine
rilor cercetători față de 
planul științific al in
stitutului. In această di
recție mai sînt încă 
multe de făcut, dacă 
avem în vedere faptul 
că — în majoritatea lu
crărilor realizate în co
laborare — tinerilor le 
revine partea de muncă 
care le solicită în mai 
mică măsură aportul lor 
creator și, în consecin
ță, nu le oferă întotdea
una acel stimulent mo
ral care este atît de ne
cesar în etapa de 
început — și chiar de 
mai tîrziu — a activită
ții științifice...".

Masă rotundă 
consemnată de 
Dr. A. IONESCU



PREZENȚĂ 
ENTUZIASTĂ PE ȘANTIERELE

MUNCII PATRIO TI CE
TREPTE SPRE CERTITUDINEA ÎNDEPLINIRII

NOI REALIZĂRI ANGAJAMENTELOR
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Și dumneata porți vina,
„omule cumsecade"!

(Urmare din paa. I)

s-ar fi chemat că am hiat măsuri 
contra hti și de... oameni sîntem...

Da, „oameni sîntem", toleranța 
lui a costat viața unui om. Șt 
pentru a nu fi nelămuriri să dăm 
și numele „omului cumsecade", 
Olaru Gheorghe, șofer de schimb 
pe același autobuz și șef de tură.

*
Mălăescu Gheorghe era maga

ziner la Fabrica de confecții din 
Tg. Jiu.

Iși făcuse un obicei din a veni 
dimineața la serviciu puțin ame
țit, apoi pleca din ce în ce mai 
des la restaurantul din apropiere 
pentru „a se drege" sau „a se ră
cori". In cele din urmă însă... se
încălzea și nu mai putea ține e- 
vidența mărfurilor primite sau 
expediate. Lincă Ion, Bivolaru 
Ion și Miron Ițu, lucrau în ma
gazie la ambalarea și expedierea 
confecțiilor.

— 11 vedeați dimineața cînd 
venea amețit ?

— Da.
— Știați că pleacă în timpul 

serviciului să bea la local ?

facă un obicei de a încălca re
guli elementare, și în plus de n 
veni beat și a dormi prin ves
tiare.

*
Lipsa de supraveghere, incon

secvența educației duce la unele 
fapte reprobabile, nedemne.

Micuța Lorena Popete, de nu
mai 11 ani, elevă în clasa a IV-a 
din Tg. Jiu, Bulevardul 1 Mai 
328, era neglijată de mama ei. 
Mama pleca la serviciu sau In sa
tul natal Budieni. A apărut „o- 
mul cumsecade", însă și aici. A- 
cesta era soțul nelegitim al ma
mei, Toropu Gheorghe, învirstă 
de 67 ani, pensionar. Cu bom
boane, bani (5 sau 10 lei, căci 
era cam zgtrcit), amenințări, min- 
gîieri a început „educația" fetei. 
De atunci au trecut 2 ani. Mama, 
Popete Alexandrina, de 38 ani, 
muncitoare la Șantierul 601 Bir- 
sești, nu a observat nimic.

— Locuiți de mai mulți ani cu 
„nea Gore" ?

— Da.
— Nu ați observat nimic din 

cele ce se petreceau în casa dum
neavoastră ?

Participarea entuziastă a tine
retului regiunii Ploiești la acțiu
nile voluntar-potriotice a fost 
confirmată, de altfel, și prin 
faptul că organizația noastră re
gională s-a situat pe primul loc 
în îndeplinirea angajamentelor 
luate. Mii de tineri participă cu 
entuziasm la înfrumusețarea ora
șelor și satelor, la darea în folo
sință a noi lăcașuri de cultură ; 
plantarea pomilor fructiferi și 
ornamentali, întreținerea patri
moniului forestier, colectarea și 
trimiterea spre oțelării a unor 
cantități tot mai însemnate de 
metal vechi.

Dacă ar fi să aruncăm o pri
vire restrospectivă, fie și numai 
asupra rezultatelor obținute în 
ultimii ani, edificarea ar fi depli
nă. In anul 1957 tineretul regiu
nii noastre, răspunzînd chemării 
organizațiilor U.T.C., a obținut 
succese însemnate, dintre care 
demne de reținut sînt cele reali
zate la însilozarea nutrețurilor. 
Ca urmare a acestui fapt, orga
nizația regională U.T.C. a primit 
drapelul C.C. al U.T.C. de 
fruntașă pe țară. In anul 1958 
acțiunile întreprinse pentru între
ținerea patrimoniului forestier, 
activitatea desfășurată pentru 
colectarea fierului vechi au si
tuat organizația noastră pe pri
mul loc. Distincțiile primite au 
avut menirea să mobilizeze tine
retul regiunii noastre la acțiuni 
de amploare, la angajamente șt 
mai mobilizatoare.

Folosind și generalizînd expe
riența anilor trecuți, anul 1966 a 
fost anul unor preocupări însem
nate, al unei mobilizări de masă 
a tinerilor la îndeplinirea obiec
tivelor muncii voluntar-patriotice. 
îndrumat îndeaproape de orga
nizațiile de partid, tineretul re

Constantin Oanâ 
prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești al U.T.C.

giunii a reușit să îndeplinească 
și să depășească toate angaja
mentele pe care și le-a propus 
pe anul 1966, realizînd economii 
de 78 milioane lei. Spre oțelă- 
riile patriei au fost expediate în 
acest an 53 509 tone metale 
vechi, evidențiindu-se în mod 
deosebit contribuția adusă de 
organizațiile U.T.C. din orașele 
Ploiești, Cîmpina, Buzău, ca și 
cele din raioanele Cîmpina și 
Tîrgoviște.

Un sector important spre care 
a fost orientată în mod deosebit 
atenția organizațiilor U.T.C. a 
fost sectorul forestier. In raioa
nele Cislău, Buzău, Cîmpina și 
Teleajen tinerii au realizat 107,5 
hectare de împăduriri, au îngri
jit arboretul de pe o suprafață 
de 766 hectare, predînd totodată 
cantități însemnate de semințe 
forestiere. în bazinele pomicole 
ale regiunii au fost plantați prin 
muncă voluntar - patriotică 
239 846 pomi fructiferi și orna
mentali.

Tinerii cooperatori au parti
cipat la împrăștierea de îngră
șăminte naturale și chimice, con
tribuind întT-o măsură și mat 
mare la efortul cooperativelor 
agricole de producție pentru 
creșterea producției la hectar. Au 
efectuat lucrări de irigații pe o 
suprafață de peste 550 hectare. 
Toate aceste realizări obținute în 
cursul anului 1966 mobilizează și 
mai mult organele și organiza
țiile U.T.C. din regiunea noastră, 
întregul tineret, pentru a-și spori 
eforturile în vederea transpunerii 
în viață a marilor obiective pre-

văzute de Congresul al VIII-lea 
al U.T.C. Acest lucru se oglin
dește și în angajamentele pe 
care ni le-am stabilit pentru anul 
1967. Iată cîteva prevederi ale 
acestui angajament : colectarea 
și predarea unei cantități de 
44 600 tone metale vechi ; îm
pădurirea unei suprafețe de 60 
hectare în fondul de stat și 20
hectare în fondurile comunale, 
plantarea unui număr de 15 000 
bucăți plop negru hibrid, îngri
jirea plantației tinere pe o su
prafață de 600 hectare ; colec
tarea a 1 100 kg semințe fores
tiere, amenajarea pentru irigat a 
suprafeței de 500 hectare etc. 
Aceste angajamente au fost sta
bilite în dezbaterile care au 
avut loc în adunările generale 
U.T.C., pe baza consultării unei 
mase foarte largi de tineri, ceea 
ce — alături de rezultatele obți
nute deja pe primele două luni 
ale anului 1967 — ne oferă 
certitudinea că vor fi realizate în 
întregime.

Mobilizat de dorința de a-și 
pune strădaniile și entuziasmul 
în slujba edificării țării, de a 
aduce și pe această cale o con
tribuție importantă la dezvol
tarea economică și socială a 
patriei, purtînd un nemărginit 
respect făuritorilor bunurilor ma
teriale, el însuși un pasionat al 
muncii, tineretul regiunii Ploiești 
va face încăodată dovada hotărî- 
rii sale de a înfăptui angajamen
tele luate în domeniul muncii 
voluntar-patriotice, de a menține 
organizația regională la loc de 
cinste. Ceea ce înseamnă că tine
retul regiunii noastre a înțeles pe 
deplin conținutul profund al ac
țiunilor de muncă voluntar-patrio- 
tică, valoarea lor economică și e- 
ducativă.

Continuînd tradițiile muncii 
voluntar-patriotice, în anul 1966 
organizația regională U.T.C. 
Galați a îndeplinit și depășit toa
te angajamentele stabilite în con
ferințele regională, raionale și o- 
rășenești U.T.C. Astfel, numeroși 
tineri din satele și orașele regiu
nii noastre, mobilizați îndeaproa
pe de organizațiile U.T.C., au 
participat în timpul lor liber la 
lucrările de redare agriculturii a 
unei suprafețe de 307 hectare, la 
amenajarea prin muncă patrioti
că a 492 hectare destinate iriga
țiilor, la plantarea a peste 168 000 
pomi fructiferi și ornamentali, în
frumusețarea orașelor și satelor, 
la construcția unor obiective in
dustriale și social-culturale. De a- 
semenea, tot cu contribuția tine
rilor au fost expediate oțelăriilor 
patriei 8 883 tone metale vechi 
și deșeuri. Rezultate importante 
au fost obținute și în activitatea 
de refacere a patrimoniului fores
tier, unde s-a împădurit suprafața 
de 404 hectare, s-au plantat 
62 000 plopi în aliniamente, a 
fost îngrijit arboretul de pe 1955 
hectare, recoltîndu-se peste 2 600 
kg semințe ■ forestiere. Valoarea 
lucrărilor în domeniul forestier 
se ridică la suma de 1 573 000 lei. 
Toate aceste acțiuni, ca și altele 
care au mai fost întreprinse, au 
făcut ca valoarea totală a lucră
rilor executate prin muncă vo- 
luntar-patriotică să fie în anul 
1966, de 27 486 703 lei din care 
2 496 703 la lucrări finanțate. Rea
lizările obținute dovedesc însuși
rea și înțelegerea de către tinere
tul regiunii noastre a sarcinilor

Vatlle Carolicâ
prim-secretar al Comitetului

regional Galați al U.T.C.

indicate de Congresul al VIII-lea 
al U.T.C., necesitatea participării 
cu mai multă convingere și elan 
tineresc la îndeplinirea obiecti
velor stabilite, a creșterii răspun
derii organelor și organizațiilor 
U.T.C. în mobilizarea unei mase 
mai mari de tineri la acțiunile 
patriotice.

La obținerea acestor rezultate 
au contribuit și o serie de acțiuni 
inițiate de Comitetul regional 
U.T.C. pentru realizarea angaja
mentelor luate. Au fost, astfel, 
organizate schimburi de experien
ță cu tovarăși de la D.R.E.F., co
operație și alte unități, unde s-au 
discutat probleme privind reali
zarea obiectivelor propuse, orga
nizarea muncii, asigurarea asis
tenței tehnice. în colaborare cu 
comitetul regional al femeilor am 
organizat la Cîineni, raionul Fău- 
rei, o consfătuire cu primii secre
tari și președintele comitetelor 
raionale de femei pe tema înfru
musețării satelor regiunii. Aspec
te legate de contribuția voluntar- 
patriotică a tinerilor au fost dis
cutate la instruirile secretarilor 
organizațiilor de bază U.T.C., ale 
aparatului salariat și nesalariat al 
comitetului regional U.T.C., în 
diferite ședințe de birou și ple
nare, popularizîndu-se rezultatele 
bune în adunări generale, la sta
ția de radioamplificare, în presă.

Pentru anul 1967 ne-am prevă
zut angajamente mobilizatoare

pornind de la posibilitățile exis
tente, de la cerințele specifice ale 
regiunii. Astfel, vom colecta și 
preda cantitatea de 8 900 tone 
metale vechi ; se va realiza împă
durirea unei suprafețe de 450 
hectare, plantarea a 70 000 bu
căți plop negru hibrid, îngrijirea 
a 1 800 hectare plante tinere, re
coltarea a 1 450 kg semințe fores
tiere. Vom mobiliza tineretul la 
executarea unor lucrări de îmbu
nătățiri funciare pe 300 hectare, 
întreținerea și îngrijirea pășunilor 
pe 7 000 hectare, amenajînd tot
odată o suprafață de 550 hectare 
pentru irigații. Vom organiza — 
Ia lucrările de irigații și terasări 
— șantiere ale tineretuiui în co
munele Tudor Vladimirescu, 
Cuca (raionul Galați), Roșețu (ra
ionul Făurei) — în silvicultură, la 
Năruja, Vidra (raionul Focșani), 
în Balta Brăilei și Brateșu de Jos.

Valoarea totală a lucrărilor 
realizate prin acțiunile voluntar- 
patriotice pe anul 1967 se va ri
dica la 29 550 000 lei, din care 
2 550 000 lei la lucrări finanțate.

în același timp, ne vom stră
dui să imprimăm un mai accen
tuat caracter educativ acțiunilor, 
dezbătînd în cadrul organizațiilor 
U.T.C. importanța multilaterală a 
obiectivelor propuse, semnifica
țiile lor profunde. în felul acesta 
vom asigura în mai mare măsură 
participarea largă, de masă, a ti
neretului la toate acțiunile, ceea 
ce va duce la o eficiență calita
tivă, de conținut, a acțiunilor de 
muncă voluntar - patriotică, la 
certitudinea că angajamentele vor 
fi îndeplinite.
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— Da.
— Și ce făceați văzînd că nu 

mai poate supraveghea ambalarea 
și expedierea confecțiilor ?

— Păi... ce era să facem... se 
ducea și el să mai bea cîte un 
pahar... avea și el, ca tot omuL 
necazuri...

Nu știm ce „necazuri" o fi fl
out, dar o verificare contabilă a 
scos la iveală un minus de 
14 182,30 lai. O parte din acea
stă sumă a fost recuperată prin 
plusurile expediate din greșeală, 
însă înregistrate la beneficiari. 
Restul de 8 000 lei i-au fost im
putați.

Bunăvoința „oamenilor cumse
cade" din jurul său „l-a ajutat" 
să calce disciplina, „l-a ajutat" 
să fie sancționat pentru neglijen
ță In serviciu, i-a deschis ușa tri
bunalului.

»
Toglea Gheorghe de la Fabrica 

de placaj a I.C.I.L. Tg. Jiu a 
venit într-o zi amețit la fabrică. 
In timpul schimbului s-a stricat 
presa și a încercat ca de obicei 
să restabilească contactul automa
tului cu un băț. Nu a reușit în 
încercarea sa și a intrat atunci 
sub presă la tabloul de coman
dă. A fost electrocutat. Din feri
cire nu prea grav, după cîteva ore 
și-a revenit. Să fi fost la prima a- 
hatere de acest fel ? Nu 1 Cei din 
jurul lui nu vedeau în această 
încălcare a regulilor de protecție 
a muncii ceva foarte grav, și-l 
lăsau în pace. Conducerea între
prinderii l-a numit chiar șef de 
brigadă.

Toleranța tovarășilor săi, a „oa
menilor cumsecade", a permis 
ca un tînăr de 26 de ani să-și

— Nu.
Mai bine zis nu s-a interesat. 

La fel au procedat și ceilalți din 
jur. Mama vedea purtările „tan
dre" ale hătrînului cu fata, dar 
nu a zis nimic. Nu zicea nimic 
nici cînd vedea că fiica avea 
bani. Cine este vinovatul ? Doar 
„nea Gore" sau și mama și toți 
ceilalți ? Toleranța tuturor, negli
jența tuturor a făcut posibilă dis
trugerea morală a unui copil. A- 
cum Lorena, în vîrstă de 13 ani, 
elevă în clasa a Vl-a a școlii ge
nerale nr. 2 este gravidă în a șa
sea lună.

Vinovați de coruperea moral' 
a fetei sînt destui, însă numai 
„Nea Gore" poate fi adus în fața 
instanței.

Mama scapi, toți scapă și doar 
micuța Lorena plătește. Lorena, 
viitoarea mamă de 13 ani va picii 
neglijența celor din fur.

♦
Interpretarea greșită a cumse

cădeniei încurajează abaterile de 
la normele vieții noastre socia
liste. „Omul cumsecade" apare 
ca o expresie a comodității, ' a 
lipsei de răspundere, cu o atitu
dine străină societății noastre 
prin indiferența la comiterea u- 
nor infracțiuni etc. Scuza lui „oa
meni sîntem" este o gravi acuză 
a lui „o mînă spală pe alta și 
amîndouă obrazul". Dar obrazul 
cui?

Lâsați copiilor filatelia...

CORESPONDENȚII

TRANSMIT

Foto : O. PLECĂN

■ permis cîteva minute de rtf-
gaz pentru * vă transmite această știre, 
tn timp ae în fur colegii mei, cu sape, 
cazmale și greble, lucrează de zor. Vă scriu 
dintr-unul din parcurile frumosului nostru 
oraș. Ne. aflăm aici cîteva zeci de tineri, 
prezenți 'la prima acțiune de muncă vo
luntar patriotică a acestei primăveri, ini
țiată de comitetul orășenesc U.T.C. Deși 
au trecut numai două ore de la începutul 
lucrului, suprafața curățită crește conside
rabil, parcul reînvie, întinerește sub ochii 
noștri. Sînt semne sigure că vom reuși să 
întreținem suprafața de 150 000 de metri 
pătrați de parcuri, extinzîndu-o ou încă 
20 000. Aceasta constituie numai o parte 
din angajamentele noastre pe acest an. Pen- însoțiți de dniec, către locul de muncă

(Urmare din pag. I) 

cerea că mal bine în
cercai altă profesie, nu e 
prea departe. Nu v-a ix- 
bit niciodată că diletanții 
prin pasiunile lor exteri
oare profesiei stat pină la 
urmă dlletanți eu însăși 
profesia lor ? N-ațl auzit 
pe unul șl pe altul regre- 
tînd pasul profesional fă
cut, ridioind la rang de fa
tal accident confundarea 
primului tramvai luat In 
București și eare in loc 
■ă-1 ducă la Drept l-a de
barcat în pragul Institu
tului agronomic ? N-ar 
trebui să ne mire din mo
ment ce e omenește, nu
mesc unii, să transferi 
propria ta Indecizie in 
momentele hotăritoare pe 
incidente, ridicole altfel. 
Un diletant de genul fila- 
tellstului (referirea la fi
latelie e doar convențio
nală) este un om care se 
mistifică și care mistifică. 
Prin forța unei hirtii e- 
xereltă o profesie, nlel

mai bine niel mai prost 
ca alții (s-ar scuxa el) dar 
posesorul acestei hirtii, 
mai pasionat ca filatellst 
decit ea profesionist al 
profesiei sale este un om 
eu coloana strîmbă, cu o fi
lozofie despre el și despre 
alții deformată, e pasage- * . 
rul grăbit spre pensionaro 
șl indiferent de destinele 
locului său de muncă cu 
atlt mai mult eu cit indi
ferent e cu propria sa 
persoană. E aici o fatali
tate ? Bineînțeles că nu. 
Ce e de făcut ? Nimic 
mai simplu : să lăsăm (la 
figurat) copiilor filatelia, 
abțibildurile, și să ne ve
dem (la propriu), atunci 
cînd maturitatea ne-o re
clamă, de treburile noas
tre esențiale, de profesia 
care trebuie să devină 
axul guvernator al între
gii noastre existențe. In
fantilismul unor pasiuni 
poate deveni tot așa de 
rușinos ca și distracția cu 
cercul la patruzeci de 
ani...

tru înfrumusețarea orașului vom planta și 
30 000 de pomi fructiferi și ornamentali. 
Valoarea totală a economiilor pe care le 
vom realiza in acest an prin munci volun- 
tar-patriotică se va ridica la 1 335 000 lei.

Dar m-am hiat cu vorba și a trecut un 
sfert de ceas de cînd stau în fața scrisorii, 
nu 5 minute, cît îmi propusesem. Așa că, 
deocamdată vă spun la revedere. Mă aș
teaptă colegii, munca. Pe curînd". (MIHA1 
POPESCU, Rîmnicu Vîlcga).

• „Ieri au sosit la comitetul orășenesc 
U.T.C. primele chitanțe de la I.C.M., con- 
semnîna cantitatea de 10 tone fier vechi 
predată în acest an" (CONSTANTIN SU
MAN, Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej).

• „In urmă cu o săptămînă am dat prima 
lovitură de tîmăcop. De-acum fundațiile 
s-au ridicat deasupra pămîntului. Pînă la 
sfîrșitul anului școlar noua noastră sală 
de sport va fi gata. Aceasta este și păre
rea colegilor mei Nicolae Florescu, Marin 
Cătălan, Ionel Mocanu, Constantin Duță, 
Constantin Roșea, Ion Dragnea, care m-au 
îndemnat să vă transmit vestea.

O precizare: toți, și mulți alții încă, 
Sînt fruntași pe șantierul muncii voluntar- 
patriotice deschis în incinta școlii noastre". 
(DUMITRU FULGER, elev, Grupul școlar 
de construcții — Pitești).

• „In activitatea organizației U.T.C. din 
uzina noastră a apărut recent un grafic 
original: trei zile pe săptămînă (stabilite 
judicios, pe secții și schimburi) le vom 
consacra de acum înainte muncii voluntar- 
patriotice. Primul obiectiv : construcția u- 
nei noi secții de bare trase.

P. S. Peste 300 de tineri au participat 
deja la eliberarea terenului". (SABIN PO
PESCU, Oțelul Roșu).

• „Concurăm cu Bucureștiul / Poftiți 
peste cîtva timp la noi, la un meci de 
fotbal. El va avea loc pe noul stadion, ca 
stadionul Republicii, de la marginea sa
tului, cu tribunele umbrite de răcoarea co
pacilor.

Deocamdată am început măsurătorile. 
Invitația rămîne, însă, sigură". (DUMITRU 
GUINEA, comuna Crîngu, raionul Turnu 
Măgurele).

(Urmare dtn pag. f)

— Ba răspunde tu, Mi
tra Moț, că și tu oști deș
tept 1

Ca să le stabilesc iden
titatea precisă, am inter
venit :

— Mă rog, pe amîndoi 
vă cheamă Mitra Moț ? I

Toți patru au izbucnit 
în rîs.

— Pe toți patra, a chi
cotit un altul, ne cheamă 
Mitra Moț... De fapt, ne 
cheamă altfel... Da’ așa ne 
zicem noi, de sîmbăta 
trecută, cînd am văzut fil
mul. Ne-a plăcut mult 
Mitra Moț...

întâmplarea are o semni
ficație a ei certă. Mitra 
Moț autenticul, energia 
țărănească surprinsă de 
Titus Popovici într-o anu
mită etapă istorică, trăia 
și se continua în acești ti
neri, firește pe un alt 
plan, după cum cred că 
trăiește și se continuă, în 
mare măsură, dar într-un 
alt chip și eroul lui Fă- 
nuș Neagu din povestirea 
„Tutunul", în acel frumos 
Luș, care la 17 ani desco
peră o nouă dimensiune 
a vieții — răspunderea 
față de muncă — și în toți 
tinerii patriei noastre.

— Pornind de la 
aceste sumare con
siderente, care cre
deți că sînt trăsătu
rile principale care 
compun fizionomia 
tânărului din satul 
nostru contempo
ran? Prin ce se deo

sebește el, tânărul 
de azi, de tânărul de 
acum 2S sau 10 ani ?

Pasiunea pentru 
munca

Vasile Băran i

— încă din anii copilă
riei, tânărul țăran mi-a ră
mas ca un stăpîn al cîm- 
piilor, universul în care 
s-au modelat trăsăturile 
chipului său, dintre care 
cea mai importantă a fost 
și este marea lui pasiune 
pentru muncă. L-am văzut 
de atîtea ori trecînd, în 
diminețile cu rouă, pe sub 
cerul de vară, la o vîrstă 
cînd sapa de pe umeri era 
mai grea decît puterea 
brațelor lui; și a crescut, 
și a plecat la armată, și s-a 
întors, și s-a însurat, și co
piii lui se pregăteau să-i 
repete viața așa cum se re
petau și anotimpurile dar 
satul, universul lui, a în
ceput să se transforme, să 
trăiască schimbări radi
cale.

— La ce vă refe
riți ? Care sînt aceste 
schimbări radicale ?

V. B.

— Tînăral țăran de astăzi 
se deosebește de cel de 
acum 25 de ani, și chiar 
de cel de acum 10 ani, în 
primul rînd prin orizont.

Am cunoscut mulți ti
neri, de cele mai diverse 
profesii : crescători de «- 
nimale, șefi de echipe, 
brigadieri, mecanizatori, 
tineri președinți de coope

rative agricole de produc
ție și la toți impresiona, 
în primul rînd, tocmai a- 
cest nou orizont, modul 
nou de privire asupra 
cîmpului, visele lor noi 
bătând la porțile științei și 
culturii. La hărnicie s-a 
adăugat viziunea, la spi
ritul gospodăresc s-a a- 
dăugat spiritul de respon
sabilitate pentru bunul 
mers al întregului sat. A 
apărut ideia de devenire, 
de realizare, tânărul țăran 
își leagă viitorul de viito
rul satului 1 Faptul este 
de o profundă semnifica
ție pentru că, în urmă cu 
25 de ani, lui Nicolae al 
lui Cioc, din satul meu 
Pojogeni, raionul Gilort- 
Oltenia, de pildă, nu i-ar 
fi trecut nici cum prin 
gînd că bunăstarea lui ar 
depinde cumva de a alto
ra, că el e un destin în 
destinul social. într-un 
sat din apropiere de al 
meu am cunoscut un tî
năr zootehnist, Ilie Diaco- 
neasa, stăpînit de ideea 
recordurilor. Băiatul învă
țase, era acum Ia seral și 
era hotărît să-și foloseas
că toate cunoștințele pen
tru meseria lui. își îngri
jea bine lotul de vaci, așa 
cum fac toți, după carte, 
dar la tînăral acesta apă
rase vie ideea cercetării, 
a studiului, el voia să de
monstreze că e imposibil 
ca omul să nu reușească 
să obțină producții tot 
mai mari dacă-și propune 
el un astfel de țel. „Totul 
este, spunea tînăral, ca 
atunci cînd îți propui un 
lucra să și urmărești, cu

tot dinadinsul, realizarea 
acelui lucra".

— Numai în a- 
ceste coordonate în
cadrați fizionomia 
tânărului de astăzi ?

V. B.

— Sînt infinit mai 
multe. M-aș mai referi la 
una legată de evoluția 
gustului. Dragostea de 
frumos, caracteristică tot
deauna tânărului țăran, o 
vezi acum nu numai în 
modul în care își petrece 
timpul, ci și în eleganța 
cu care „iese în lume", 
într-o scrisoare, un consă
tean îmi scria că fiica lui 
nu vrea să se căsătorească 
cu băiatul vecinului, care 
era frumos și harnic, nu
mai pentru că nu știa să 
se poarte, se îmbrăca de
zordonat, „nu pune preț 
pe eleganță"...

E aici ceva din ideea 
de zestre într-o cu totul 
altă viziune : fii înzestrat, 
însușește-ți cultura, însu- 
șește-ți criteriile civiliza
ției.

Satul este deschis spre 
oraș, valorile circulă din- 
tr-un loc în altul, satul se 
modernizează. Noile tră
sături ale tânărului țăran 
sînt legate tocmai de a- 
cest fenomen amplu.

Sollcltanțl 
ți beneficiari 

ai culturii
Rusalin Mureșanu :
— Pe linia celor spuse

de tovarășul Vasile Bă
ran aș vrea să vă poves
tesc o întîmplare perso
nală. Acum 10—12 ani, în 
satul meu, la Chisindia, 
raionul Gurahonț, nu exis
tau biblioteci personale în 
afară poate de aceea a în
vățătorului. Lipsa de cul
tură, necunoașterea științi
fică a anumitor fenomene 
era de așa natură, îneît 
sînt tentat, spre exempli
ficare, să dau un exemplu. 
Lîngă casa mătușii mele, 
într-o altă casă, exista un 
aparat de radio (la bate
rie), unul dintre foarte 
puținele aparate, dacă nu 
singurul. Vecinii, ascultând 
întîmplător, m-au auzit 
recitând versuri la una din 
emisiunile de literatură. Au 
dat fuga, uimiți, la mătu
șa și l-au chemat pe ve
rișorul meu să mă ascul
te, dar pe cînd au ajuns 
înapoi, emisiunea se ter
minase. După vreo săptă
mînă, m-am trezit acasă 
cu o carte poștală cu ur
mătorul conținut: „Dragă 
vere, m-a chemat aseară 
vecina să te ascult la ra
dio, dar pe cînd am a- 
juns io, nu mai vorbeai. 
De aceea m-am dus a 
doua sară, la aceeași oră, 
dar iară nu mai vorbeai".

Verișorul meu era con
vins că în fiecare seară, la 
aceeași oră, eu citesc poe

„AȘA l-AM
zii la radio... Azi, același 
verișor e u tînăr eman
cipat, zootehnist calificat, 
are aparat de radio, inten
ționează să-și cumpere te
levizor, citește și-și cum
pără cărți. Pentru el și al
ții ca el, filmul e o dis
tracție obișnuită. Condiții
le oferite de timpul nos
tru pentru cultură, au fă
cut din tinerii de azi iu
bitori de cultură. Litera
tura de specialitate : căr
țile agrozootehnice, broșu
rile de popularizare a 
metodelor înaintate de 
cultivarea pămîntului, ro
mane, poezii, discuri de 
muzică, au luat definitiv 
locul cărților de rugăciuni. 
Biblioteca sătească și cea 
personală stau la loc de 
cinste alături de ștergare
le învîrstate, de blidele 
tradiționale, alături de bu
suioc și rosmarin. Tinerii 
cooperatori tind spre cul
tură, se integrează în rîn- 
dul tot mai numeros al 
viitorilor intelectuali, tră
iesc modern.

— Ce alte trăsă
turi ați mai observat 
la tânărul țăran din 
zilele noastre ?

Trăsătură 
dominantă: 

vocația
Nicolae Velea :

— Cred că una din tră
săturile dominante ale tâ
nărului cooperator de azi 
este vocația.

— Ce înțelegeți prin a- 
ceasta ?

N. V.

—■ înțeleg, ca și în alte 
domenii de activitate, ta
lent și chemare. Tînăral 
pe care îl întâlnim în sa
tele noastre nu-și mai can
tonează Îngust și dureros 
preocupările. De unealta 
și planta pe care o crește 
se apropie generos, cum 
s-a mai observat și în 
prezenta discuție, toate 
cuceririle științei moder
ne. Ori, în această direc
ție, el nu mai e de mult 
un încovoiat de șale, a- 
supra parcelei de pămînt; 
și-a ridicat de mult frun
tea, sub care se arcuiesc 
armonios tainele agrozoo
tehnici. L-am cunoscut pe 
acest tînăr In nenumărate 
ipostaze. Sus pe tractor, 
la Tirchilești, tăind lumi
na de miere a zilelor de

martie, și declarindu-mi 
fără emfază că de la 
punctul unde ne aflam și 
pînă acolo... (mi-a arătat 
în depărtare, la preț de 
un km, o movilă), va tra
ge cea mai dreaptă braz
dă din cîte a tras el vre
odată și din cîte se pot 
trage. Și a tras-o I Nu era 
un joc gratuit, așa cum 
mi s-a părut atunci, braz
da aceasta o concepuse de 
mult, era rodul unor cal
cule, unor strădanii înde
lungi, ea intra în planul 
lui de muncă pentru că 
trebuia să demarce hota
rul dintre două semănături 
deosebite.

La însurăței, un briga
dier îl apostrofa pe un tâ
năr, Radu parcă îl chema, 
astfel:

— Cît trebuie să dă<a 
noi pe tarlaua asta, Ra
dule ? I

— 5 000. (Citiți 5 000 
kg boabe de porumb).

— Și?
Tînăral a privit vinovat 

tulpina fragedă a firului 
de porumb pe care o să
pase în pripă.

— Păi, mi-a luat-o a 
lui Mineulete înainte și 
vreau să-l prind din ur
mă, pînă la capăt.
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IV. Za Napoli, 
natura e totul

Academia de medi
cină din Paria a atri
buit premiul „Emil 
Brumpt" pentru pa- 
razitologle profesoru
lui dr. docent Virgil 
Nițulescn. de Ia In
stitutul de medicină 
și farmacie din Bucu
rești, pentru activi
tatea sa valoroasă 
depusă In acest do
meniu. Omul de 
știință român a rea
lizat pină acum pes
te 200 de lucrări de 
parazitologie.

Printre cei care au 
primit pină acum a- 
ceastă distincție se 
numără, savanți de 
reputație mondială 
ca dr. Mark Boyd 
(S.U.A.), prof. Emile 
Sergent (Franța), 
Sir Philip Bahr (An
glia), prof. R. Taliee 
(Uruguay).

Ca urmare a fap
tului eă fnceplnd din 
actualul an școlar 
studenții facultăților 
de filologie Învață

engleza ca limbă mo
dernă facultativă, E- 
ditura didactică și 
pedagogică a pus la 
dispoziția acestora 
noul curs de speciali
tate : „Limba engle
ză", semnat de L, 
Pamfil, A. Gheorghi- 
țoiu, E. Iloviel și M. 
Mociornița.

Cursul cuprinde 
noțiuni de fonetică, 
vocabularul englez- 
român al cuvintelor 
noi, completat cu 
transcrierea fonetică 
internațională, expli
cații gramaticale ți 
exerciții aplicative. 
Cei ce ii studiază au, 
de asemenea posibi
litatea de a parcurge 
istorioare umorsiti- 
ce, expresii uzuale ți 
un compendiu de 
gramatică.

La arhivele statu
lui din Sibiu s-a 
descoperit o foto
copie după o scri
soare adresată de 
Napoleon Bonaparte, 
generalului austrlao

Melas, la șase sHe 
după bătălia de la 
Marengo. Autorul 
scrisorii elogia oțtlle 
austriece, Învinse de 
armatele Iui ți Iți 
exprima dorința a- 
proplerii celor donă 
națiuni.

(Age rp rea)

ORADEA (de la 
corespondentul nos
tru).

La Ineu s-a dat in 
folosință un modern 
oficiu poțtal. Cons
trucția este prima de 
acest gen din rețeaua 
regiunii. In clădire 
îți vor desfășura ac
tivitatea servicii de 
telefon, telegraf și 
radio. Una din săli 
este rezervată insta
lării unei oentrale 
automate. Prin con
dițiile create — În
călzire centrală, lu
minat fluorescent, un 
număr sporit de ca
bine telefonice — se 
va asigura o deservi
re exemplară a 
populației.

Premieră la Teatrul da Stat Galați ou piesa „Țepeț Vodă' de Mircea Lerian. în foto : actorii-----  . Fo<<} agerpresMiAti Mihail ți Minodora Condur

ACTUAL I T A T E
ȘANTIER CINEMATOGRAFIC

• în turneul internațional de 
șah de la Belgrad, maestra inter
națională Alexandra Nicolau a 
obținut o nouă victorie în dauna 
maghiarei Bilek pe care a în
vins-o după 23 de mutări. Parti
da centrală a rundei a doua s-a 
desfășurat între campioana mon
dială Gaprindașvili și compatri
oata sa Zatulovskaia. Zatulov- 
skaia a obținut o victorie rapidă 
la mutarea a 17-a.

în clasament conduc Alexan
dra Nicolau și Novara cu cîte 2 
puncte, urmate de Iovanovici, 
Eretova cu 1,5 puncte, Gaprin- 
dașvjli, Zatulovska, Bilek, Heem- 
skerk, Konarovskia-Sokolova, Ne- 
delkovici cu cîte 1 punct etc.

• Campionatul cat. A de fot
bal programează astăzi în Capi
tală pe stadionul „Dinamo" me
ciul dintre echipele Dinamo 
București ți Dinamo Pitești. 
Jocul începe la ora 15,30. 
Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din jurul 
orei 16,30 repriza a doua a jo
cului. Transmisia se va face pe 
programul 1,

• în semifinalele probei de 
simplu bărbați din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la 
Cairo, Hie Năstase l-a întîlnit pe 
Shafei (Republica Arabă Unită). 
Shafei a cîștigat cu 6-4, 4-6, 6-1, 
6-3. în finală, Shafei se va întîl- 
ni cu suedezul Lundquist.

• Sala Floreasca din Capitală 
găzduiește astăzi întrecerile con
cursului de gimnastică dotat cu 
„Cupa Federației". Cu începere 
de la ora 17 se vor desfășura 
exercițiile libere alese la care vor 
participa cei mai valoroși gim- 
naști din țara noastră printre 
care : Elena Ceampelea, Rozalia 
Filipesu, Cristina Ioniță, Anton 
Cșdar și Gheorghe Tohăneanu.

La acest concurs vor participa 
demonstrativ și un grup de gim- 
naști din loturile olimpice ale 
U.R.S.S. Se remarcă printre al
ții, prezența cunoscuților sportivi 
Natalia Kucinskaia, triplă cam
pioană mondială, Larissa Petrik, 
Mihail Voronin, campion mon
dial absolut și Serghei Diamidov.

Pe regizorul Virgil Calo- 
tescu l-am întîlnit Ia Buftea, 
In mijlocul echipei filmului 
„Subteranul" organizînd re
luarea filmărilor exterioare 
întrerupte odată cu venirea 
iernii. De fapt pînă în pre
zent regizorul a filmat des
tul de mult material în ex
terior, în regiunea Vălenilor 
de Munte iar pe platourile 
de la Buftea, aproape toate 
scenele de interior.

Cunoscînd tema filmului, 
(încercarea temerară a unor 
tineri ingineri de a grăbi 
forarea unei sonde utilizînd 
pentru prima dată o metodă 
experimentală, ceea ce pro
voacă reacții diferite la cei 
din jur) am încercat intr-o 
discuție cu regizorul să af
lăm o serie de date intere
sante privind realizarea aces
tei noi producții cinemato
grafice românești.

— Se pare că titlul filmu
lui are și un sens simbolic.

— Desigur, „Subteranul" 
nu este numai subsolul, ză- 
cămfntul petrolier, spre care 
se îndreaptă eforturile oame
nilor, ci și semnificația me-

„Subteranul”
DE VORBA CU 

VIRGIL CALOTESCU

taforică a adîncurilor sufle
tești ale acestora. Scenariul 
scriitorului loan Grigorescu, 
încearcă o sondare a caracte
relor, dezvăluind atitudini și 
reacții diferite față de ace
leași evenimente.

— Care sînt personajele 
filmului și cum se caracte
rizează acestea în contextul 
acțiunii ?

— Eroul filmului este tî- 
nărul inginer petrolist Tudo- 
ran, un specialist și un pa
sionat totodată al profesiunii 
pe care a îmbrățișat-o.

Astfel încît, atunci cînd 
Tudoran riscă, propunînd 
metoda sa experimentală de 
forare, Florescu, un coleg, îl 
susține doar cu condiția ca 
el să nu fie direct răspun
zător de aceasta...

Folosirea forării cu sapa 
cu jet, propunere de altfel

temeinică, perfect docu
mentată tehnic, îl sperie cel 
mai mult pe Albu, conducă
torul administrativ al secto
rului. Acesta este tipul omu
lui care face întotdeauna nu
mai ceea ce trebuie și cit 
trebuie, niciodată mai puțin 
(pentru a nu fi acuzat de 
nepricepere) dar niciodată 
mai mult (pentru a nu avea 
riscuri inutile) și astfel, în 
aparență nu i se poate re
proșa niciodată nimic. Aceasta 
îl face pe Albu să se împo
trivească total propunerii.

— Ce actori vom vedea 
in noul dv. film ?

— Rolul principal al „Sub
teranului" (inginerul Tudo
ran) îl interpretează Iurie 
Darie. Din distribuție mai 
fac parte : Leopoldina Bălă
nuță, Viorica Farkaș, Con
stantin Codrescu, Toma Ca- 
ragiu, Emil Bota, Dem Ră- 
dulescu și alții. Imaginea fil
mului este semnată de opera
torul Costea Tonciu Ionescu, 
un excelent documentarist.

ION MIHU

Personajele principale intr-o scenă din film

TELEVIZIUNE
15,30 — Fotbal : întîlnirea 

de fotbal dintre echipele Di
namo București și Dinamo Pi
tești ; 18,00 — Pentru cei mici: 
Cioca, Boca, Coca : Cine-i vi
novat ? Scenariu de Marga
reta Niculescu ; 18,25 — Pen
tru tineretul școlar : „Aplauze 
pentru colegii noștri". Specta
col prezentat de pionieri și 
elevi din Constanța ; 19,00 — 
Telejurnalul de seară ; 19,30
— Cîntă solista de muzică u-
șoară Doina Badea ; 19,50 — 
Felicitări muzicale ; 20,00 —
Tele-enciclopedia ; 21,00 —
Film serial : Baronul ; 21,50
— Studioul mic : „Accidentul"
partea a II-a, de Camil Baciu; 
22,40 — Telesport; 23,00 —
Telejurnalul de noapte.

CUNOSCUT NOI“
— Mă, tu iubești plan

ta ?
— O iubesc dar... vreau 

să-l prind...
— Lasă norma și iu

bește planta.
Radu s-a întors, a a- 

pucat atent tulpina pe ca
re o vitregise, a săpat-o 
cum trebuie, s-a uitat în
tristat spre capătul tarla
lei, după Minculete, dar a 
săpat-o I

La Movila Miresii am 
dat de un tînăr îngrijitor, 
(nu avea mai mult de 16 
ani), care își alinta și își 
chema o droaie de purcei 
la ora cînd le dădea tă- 
rîțe amestecate cu zer, cu 
îmbiere maternă : „copii 1 
copii 1 copii 1“ (Pe trei din
tre ei, din acești., purcei, 
în timpul iernii cînd de
geraseră, îi ținuse în o- 
dăița lui din capătul graj
dului, în cojocul lui). In 
aceste trei relatări văd eu 
dimensionîndu-se noțiunea 
de vocație a tînărulul co
operator din satul nostru 
contemporan. Și spre a- 
ceastă trăsătură funda
mentală vin să se adauge 
și alte linii care compun 
imaginea complexă a a- 
cestui neobosit, destoinic 
și permanent declanșator 
de energii care este tînă- 
rul satului contemporan : 
setea de cunoștințe, (ade
seori tarlaua de orz este

mai lacomă de date știin
țifice decît un caiet de 
pe banca unui amfiteatru 
universitar), aspirația că
tre cultură, (adeseori, co
mentariile din fața unui 
televizor de la căminul 
cultural unde s-a transmis 
un Spectacol sînt mai de 
bun simț decît ale unora 
din cei care coboară scă
rile sălii de unde s-a 
transmis spectacolul), dem
nitatea, măsura In atitudini 
și trăiri.

Imaginea aceasta ne o- 
bligă, prin prospețimea și 
bogăția de nuanțe, la o 
transcriere ' atentă, fidelă 
și pătrunzătoare.

— Mai credeți că 
ar mai fi ceva de- 
spus ?

O datorie mal 
veche ți una mal 

nouă...
Petre Sălcudeanu:

— Ceva în legătură cu 
o- datorie a noastră, mai 
veche. Dar să mă ex
plic. Așa cum s-a subli
niat și In puținele exem
ple de pînă acum, reiese 
limpede că tineretul de 
azi din satul românesc nu 
mai seamănă, din multe

puncte de vedere, cu cel 
de odinioară. Singura pre
ocupare, moștenită din 
tată în fiu — chiar dacă 
puțini erau aceia care o 
puteau pune în aplicare 
— cumpărarea de pă- 
mînt, înavuțirea, îngustau 
orizontul tînărului sătean 
de altădată.

Proprietatea comună n- 
supra pămîntului, mecani
zarea agriculturii, șterge
rea treptată a diferențelor 
dintre sat și oraș ca re
zultat al grijii permanen
te a partidului și statului 
nostru pentru continua ri
dicare a nivelului de trai, 
a schimbat radical și mo
dul lor de a gîndi. La a- 
cest fel nou de a privi 
lucrurile a' contribuit, fără 
îndoială, și cartea, ajunsă 
a fi prietenul cel mai a- 
propiat al țăranului coo
perator. Mijloacele de in
formare tot mai numeroa
se, schimbul de valori 
culturale dintre sat și o- 
raș, toate acestea nu pu
teau să nu determine 
transformări substanțiale 
în conștiința tineretului 
sătesc. Din păcate, litera
tura a prins fn puține 
ipostaze această viață 
nouă, calitativ superioară 
de la an la an.

Tineretul sătesc, In pri
mul rind, reprezintă ele

mentul înnoitor, el fiind mai 
receptiv la tot ceea ce re
prezintă progres. Acest tî
năr constructor al satului 
românesc din epoca pe 
care o trăim n-a devenit 
încă eroul dominant al li
teraturii menite să reflec
te schimbările satului con
temporan și acesta este un 
minus al nostru, al scrii
torilor. Tineretul sătesc 
merită o atenție deosebită 
din partea celor ce și-au 
făcut din scris o meserie, 
el reprezentînd nu numai 
ca număr încă un pro
cent impresionant, dar în 
primul rînd pentru valo
roasele surse de teme și 
conflicte noi pe care în 
mersul lui spre înainte le 
scoate la iveală, eviden
țiind laturi de un inedit 
surprinzător. Nu de puține 
ori ne este dat să citim 
cărți în care eroii satului 
se exprimă într-un mod 
voit colorat, utilizînd un 
limbaj pe care tinerii nu-1 
mai folosesc de mult, nici 
ei, și de multe ori nici 
părinții lor. Nu se mai 
poate scrie o literatură 
despre țăranii de azi nu
mai cu amintirile de ieri. 
Conservatorismul și indivi
dualismul țărănesc, ex
plicabile în trecut, dacă 
n-au dispărut încă cu to
tul, în schimb nu mai re

prezintă o problemă carac
teristică. Transformările 
sociale au creat în același 
timp premizele prefaceri
lor morale și astăzi nu se 
mai miră nimeni cînd de 
la tribunele consfătuirilor 
sau ale congreselor auzim 
vorbind oameni pe care 
numai portul de baștină 
ne mai obligă să-i cre
dem țărani. Avem datorii 
mai vechi și altele mai noi 
față de acest tineret să
tesc, care așteaptă de la 
noi o literatură adevărată 
din toate punctele de ve
dere.

★

Din interesantele rela
tări ale participanților la 
ancheta noastră, reie
se limpede că de la e- 
tapa istorică în care Mi- 
tru Moț îl sfătuia pe A- 
vram să adere la marea 
mișcare a timpului, chiar 
și prin simpla punere de 
deget pe hîrtie, și pină la 
concepția despre recor
duri, de pildă, a lui Ilie 
Deaconeasa, tineretul sa
telor patriei noastre a 
parcurs un drum mereu 
ascendent, a învățat să 
trăiască altfel și nu ori
cum, pe linia în suiș a 
cuceririlor socialismului și 
a răspunderii personale 
față de ceea ce împlineș
te, valorificînd, cu pasiu
ne și sîrguință, toate re
sursele care-i stau la în- 
demînă, devenind coordo
natorul indiscutabil al 
propriilor sale izvoare de 
energie.

DACII
rulează la Patria (orele 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
București (orele 9; 11,15;
13,30; 16,15; 18.45: 21), Lucea
fărul (orele 10,15 ; 12,30;
15,15; 17,45; 20). Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (orele 8,30: 11; 13.30; 
16; 18,30; 21).

INSPECTORUL DE POLIȚIE 
rulează la Doina (orele 11.45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45),

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE

rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

JUANA GALLO
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,30; 21), Ex
celsior (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30: 21), Gloria (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Modern (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
16.15; 18,30; 20,45), Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30).

CARTEA DE LA SAN MICHE
LE

rulează la Union (orele 15,15; 
17,45; 20,30).

VIILE Șl VINURILE ROMÂ
NIEI — HIEROGLIFELE PA- 
MINTULUI - EXPOZIȚIA 
„DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI IN 
ROMANIA" — DESPRE NOI — 
NICOLAE LABIȘ — IMPRU- 
DENȚII —

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

EVADARE IN TĂCERE 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30), Rahova (ore
le 15,30; 18; 20,30).

MONDO CANE (ambele serii) 
rulează Ia înfrățirea (orele 
13.45; 17; 19,45), Munca (orele 
16; 19,30), Colentina (orele 
15,30; 18,45).

MOSHI, MOSH1, ALO JAPO
NIA 1 — ZEII LOCUIESC IN 
JUNGLA

rulează la Dacia (orele 8,45 — 
14,45 în continuare; 16.45; 
18,45; 21).

Intre doi —
rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18; 20,30).

OGLINDA CU DOUA FEȚE 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45),
Popular (orele 15,30; 18; 20,30),

DIMINEȚILE UNUI BAIAT 
CUMINTE

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18; 20,30).

ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMATA 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30)

NU SINT DEMN DE TINE
rulează la Arta (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Miorița (orele 9,15; 11.30;
13,45; 16; 18,15; 20,30),

GENTLEMANUL DIN COCODY 
rulează la Flacăra (orele 
15.30; 18; 20,30).

ZILE RECI
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

LUMEA MINUNATA A FRA
ȚILOR GRIMM

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18: 20,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Lira (orele 15,15; 
18; 20,45).

FANTOMA DIN MORRISVILLE 
rulează la Volga (orele 9,30;
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21),

NIMENI NU VOIA SA MOARA 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15.30; 18; 20,30).

MARTOR 1N ORAȘ rulează 
la Tomis (orele 9; 11; 13; 16; 
20,30), FANTOMA DIN MOR
RISVILLE rulează la Tomis 
(orele 18,15).

NU SINT DEMN DE TINE — 
rulează la Floreasca (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30), FIDE
LITATE — rulează la Flo
reasca (orele 20,45).

INSPECTORUL DE POLIȚIE
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45;) INTRE 
DOI — rulează la Victoria 
(orele 18,15; 20,30).

DOUA FILME ÎNTR-UN SIN
GUR SPECTACOL

UN MARTOR IN ORAȘ, CERUL 
ȘI IADUL

rulează la Lumina (orele 9,30; 
15,15; 19,15).

Dimineața la ora 6, Pa»- 
cualini, portarul și casierul 
pensiunii, mă trezește. Ur
mează să plec, cu autobu
zul unei companii turistice 
lntr-e excursie de o zi în 
sud, la Napoli, Pompei, 
Sorento. La 7 fără un sfert 
șoferul de oraș al institu
ției turistice respective so
sește cu un microbuz in 
fața hotelului. Urc. IndU 
somnoroși sini deja pre- 
zenți alți cițiva turiști. Un
deva, nu departe de Tea
trul de Operă, pe Via Tori
no pare-mi-se e un mic 
birou de voiaj, către care 
ne poartă microbuzul. Apoi 
urcăm intr-un autobuz 
„Fiat“. Sîntem vreo 20 de 
persoane. Ghidul, o femeie 
politicoasă, pe care, poate 
din cauza nopții, am ase
muit-o cu o ghicitoare cul
tivată, ne-a întîmpinat cu 
multă curtoazie. Nu mi-am 
notat dintr-o mai veche 
deprindere informațiile su
mare rostite de-a lungul 
traseului, însoțite de cu
noscutele epitete absolute, 
des utilizate în asemenea 
prilejuri. M-am mulțu
mit să răpesc din fuga ma- 
,finii pe autostrada excelent 

îngrijită, cîte-o frântură de 
peisaj, imaginea cite unui 
sat sau orășel ridicat co
chet pe coline pe care cu 
mii de ani în urmă au vă- 
cuit cetăți romane. Aveam 
senzația certă că defilează 
prin fața mea — intr-o vi
teză din păcate depășind 
suta de km. — sute de ve
deri ilustrate, luminate de 
soarele din ce în ce mai 
generos, odată cu înainta
rea spre sud. Și totuși din 
înălțimile lor maiestoase, 
munții (perseverentele cul
mi ale Apeninilor) pe lin
gă care treceam, înfruntau 
soarele cu oglinzi de zăpa
dă. Undeva, pe treapta unul

munte, profilul saver al 
unei biserici. Aflu că del 
a fost organizai un puter
nic detașament de luptă
tori din rezistența antifas
cistă, că au fost lăsate mul
te jertfe iar acum se află 
mormîntul celor ce au că
zut In luptă. Solemn și în
cruntat muntele Iși coboa
ră umbre impresionante e- 
supra podișului accidentat. 
Măreției sale din totdeau
na istoria scrisă nu de 
mult, i-a tatuat pe profi
lul semeț un semn de 
ample semnificații. Aveam 
să ascult nu odată in călă
toria prin Italia declarații 
pline de mândrie ale oame
nilor simpli, vîrstnici ți ti
neri, evocări impresionan
te despre eroismul dove
dit in rezistența antifascis
tă.

Napoli ne întîmpină în
sorit, cu imagini unice. 
Frumusețea așezării, pei
sajul sînt indescriptibila. 
După ce străbate orașul, 
lăsînd în urmă Piazza Mu- 
nictpio, Masolio Angicino, 
Piazza Plebiscite, după ce 
parcurge întreaga via Ta- 
sro, autobuzul se oprește 
lingă malul Mării Tirenie- 
ne. Adie un vînt lent, cu 
miros de răcoare dinspre 
insula Ischia. Valurile lo
vesc liniștite, mai mult 
mîngîind, cheiul. Marea 
alhăstrește pînă departe. 
Intorcîndu-ți fața de la 
mare te întîmpină orașul. 
Parcă cineva s-a jucat cu 
pămîntul și l-a silit să urce 
mereu în pantă. Casele 
albe, înălțate pe coli
ne, nu se ascund deloc 
unele de altele ; colinele 
se continuă in sus, închi
puind un imens semicerc 
urcător pe care sînt dese
nate, cu un grav simț al 
frumuseții și perspectivei, 
vile albe. Senzația nu poa
te fi decît de uimire. Acum,

Gara maritimă a orașului Napoli

din acest loc, nu mai înțe
leg, sau nu moi pot apro
ba, pentru moment, ritmul 
strigat al unor cîntece care 
pomenesc numele orașului. 
Armonia organică, copleși
toarea imagine panoramică 
pe care o propune orașul 
privit din acest unghi, fără 
a-ți pierde din cauza di
mensiunilor intimitatea, 
perspectiva încărcată de a- 
fecțiune sînt, indiscutabil, 
irepetabile. Nu știu, n-am 
putut să-mi dau seama, in 
scurta trecere, de valoarea 
arhitecturală a fiecărei 
case. Privite de aproape, 
unele dintre ele mi-au pă
rut de-o tristețe de
zolantă. Mai ales cele din 
partea portului, pe care se 
mai văd încă și acum răni 
adinei de război. Aces
te case, cojite de timp, cu 
ferestrele fără geamuri, 
se uită orb spre port 
ți te fac si tresari cînd la 
etajul vreuneia dintre |'e, 
printre unde vezi numai 
ruine, filfîie, pe frânghii, 
rufe de curind spălate, 
încă nezvîntate. Dar, luate 
laolaltă, casele orașului se 
îngemănează cu natura, 
sînt întrutotul zidite in 
duhul, in spiritul peisaju
lui. Iar Santa Lucia, Castel 
DelTOvo, Piazza della Vi
ttoria și Via Caracciolo, 
Posillipo, Nisida sînt nume 
de piețe, de străzi, de 
locuri care te urmăresc cu 
frumusețea lor ți pot fi re
cunoscute, după ce au fost 
o dată privite, cu ușurință 
în orice album ilustrat. 
Au o personalitate inimi
tabilă.

Timpul scurt numi-a în
găduit vizitarea muzeelor, 
operelor arhitectonice. Am 
luat din Napoli doar ima
ginea sa de neuitat. E de- 
ajuns ? Marele om de cul
tură și tot atît de marele 
călător, Mihai Ralea pare 
a răspunde afirmativ, în
trebării mele: „La Napoli 
arta e inferioară celei 
din alte orașe italiene. Na
tura cu splendorile ei in
timidează opera omului, o 
face sfioasă și plină de ezi
tare. Căci puține gînduri 
ori fapte de artă umană ar 
putea ajunge ceea ce poa
te oferi aci peisajul. Muze
ul de artă veche e intere
sant pentru arheolog, dar 
obișnuit pentru artist. Bi
sericile, exemplare banale 
de Renaștere, și domul go
tic, de un stil amestecat, 
fără caracter, nou, dintr-o 
substanță lăptoasă și zaha
rată, fără patina timpului 
nu pot reține prea multă 
vreme călătorul. Aci natu
ra e totul. Atîta culoare, 
atîta relief, atîtea îmbinări 
armonice suspendă critica 
și orice criteriu estetic. A- 
precierea și judecata nu se 
mai înfiripă. Ești fericit, 
pur și simplu, într-un ex
taz care suprimă compara
țiile și ierarhiile de va
lori".

Santa Lucia lingă 
ruinele orașului Pompei

...Coborîm spre sud, 
de-a lungul golfului. Vege
tația mediteraniană, soare
le, marea care însoțește șo
seaua, supusă, de la cițiva 
zeci de metri adâncime 
propun privirii un peisaj 
rar. In acest sfîrșit de de
cembrie, desigur, în mun
ții Vrancei, în patria Mio
riței a nins abundent, și 
brazii au căpătat contururi 
fantastice.

Vezuviul răsare brusc în 
față, aidoma celui cunoscut 
din manualele de școală. 
Acum, bătrînul furios în
tîmpină neclintit curiozita
tea aparatelor de filmat 
sau de fotografiat. Cu toa
tă măreția lui trecută, ră- 
mîne ca o stampă veche, 
lucrată la o scară de mari 
dimensiuni. Probabil nu 
mai păstrează decît amin
tirea din adine care l-a 
mistuit cu aproape 2 000 
de ani în urmă. II privesc 
cu compasiune pe autorul 
cumplitei tragedii de la 
Pompei și Herculanum. I 
se apropie sfîrșitul focului ? 
Cine știe I Tăcut ți po
somorit, de o măreție 
sumbră (afirmația își are 
rădăcinile în isteria Ve- 
zuviului; cred că unui ne
avizat asupra realității lui 
trecute i-ar sugera cu to
tul alte impresii) se înalță 
ca o emblemă, ca o stemă 
naturală a golfului! Mă 
descopăr în fața ta bătrî- 
nule tragedian și-n fața fu
riosului tău hohot de râs 
sau de plîns de acum 2 000 
do ani. Iată in grădinile 
caselor din preajmă-ți, 
mîndri au rodit mandari
nii, ți te privesc înțelegă
tori cu fructele lor zemoa
se, rotunde, ca un surâs 
pașnic I

In grădina de vară a 
unui restaurant, aflat lingă 
malul îndulcit de timp al 
mării, o voce de tenor 
cîntă cu accente tra
gice Santa Lucia. Am po
posit în acea grădină și 
ospătîndu-mă cu mandari
ne abia desprinse din pomi 
am ascultat, redescoperin- 
du-le, altfel decît le știam 
cîntecele locului. Solistul, 
un om rotofei, mulțumit de 
el, aducînd mai degrabă a 
negustor ori a proprietar de 
hotel, nu inspira cînd tă
cea, nici o apropiere posi
bilă de cîntec. Hainele cu
rate și bine periate arătau 
cu ușurință unui ochi exer
sat că fuseseră deseori su
puse șocului binefăcător al 
neofalinei. Din buzunarul 
vestei ieșea mulîndu-se pe 
pântecele de luat în seamă 
un lanț auriu. Suridea pe 
sub mustața — poate că
nită I — așteptîndu-și rin- 
dul după preludiul prelun
git al chitarei, acordeonu
lui, unor instrumente spe
cifice locului și al nelipsi
telor maracase pe care le 
mînuia cu patimă un om 
încărunțit de timp, adu
când mai de grabă a func
ționar scos dintr-un birou. 
Trecînd de la masă la masă, 
zăbovind cu măsură la 
fiecare, la unele mai mult 
(aici intră în joc intuiția 
psihologică dobîndită desi
gur în zeci de ani de exer
citare a profesiei), membrii 
orchestrei se străduiau în 
plină amiază să trezească 
nostalgii în sufletul ascul
tătorilor. Și ar fi izbutit 
dacă i-ai fi ascultat cu o- 
ehii închiși, dacă n-ai fi 
observat cum, snainte de 
finalul programului alcătu

it din vreo zece cîntece 
(program pe care l-am as
cultat de două ori și l-am 
descoperit același), solistul 
se îndrepta demn spre o 
farfurie dinainte pregătită, 
așeza tacticos pe ea o ba
tistă cam mototolită și por
nea „turul ultim" pe la 
mese. In dreptul fiecărei 
mese orchestra arunca pen
tru ultima oară straniile și 
frumoasele împliniri de su
nete, melodii „triviale și 
plăcute", în timp ce solis
tul întindea zîmbind pe 
sub mustață farfuria pe 
care oamenii puneau, după 
obicei, sutele de lire. Cînd 
cheta este încheiată (și 
trebuie să spun că cere
monialul se desfășoară fără 
grabă) orchestra se retrage 
în dreptul ușii de intrare 
a restaurantului, pentru a 
executa melodia de mulțu
mire, cel mai adesea Santa 
Lucia pe care Mihai Ra
lea, ascultînd-o, notase în
tr-un vechi septembrie că 
poartă în ea „toată mur
dăria și strălucirea sudu
lui". înainte de aplauzele 
'onsumatorilor, componența 
orchestrei, inclusiv solistul, 
exclamă scurt și tempera
mental „Brava 1 Bravissi- 
mo , apoi se mistuie în 
lăuntrul localului unde fac 
calculul chetei, ți, după 
împrejurări, consumă un 
coniac, așteptînd un nou 
grup de turiști pentru a 
reveni cu aceleași melodii, 
pătimașe, întradevăr, pînă 
la trivial câteodată. In spa
tele restaurantului — răz
bunător sau protector ? _
te profilează Vezuviul care 
• văzut multe de-a lungul 
vremii...

NICOLAE DBAGOȘ



SPANIA. Aspect din timpul unei recente demonstrații a studenților din Madrid

Alegerile 
parțiale 

din Anglia
Alegerile care au avut loc 

joi pentru completarea a trei 
locuri vacante în Camera Co
munelor au marcat un regres 
substanțial al partidului labu
rist. Acest partid a pierdut u- 
nul din cele trei locuri și a în
registrat importante scăderi 
de voturi în celelalte două cir
cumscripții.

în circumscripția Pollok din 
suburbiile Glasgow-ului candi
datul laburist nu a putut însu
ma majoritatea voturilor, man
datul fiind cîștigat de candi
datul conservator. în circum
scripția Rhondda din Țara Ga
lilor, bastion tradițional al 
partidului laburist, noul depu
tat a fost ales doar cu 49 la

Vietnamul de sud
Grele pierderi americane

sută din numărul total al vo
turilor, în timp ce la alegerile 
generale din martie anul tre
cut candidatul laburist obținuse 
76,1 la sută.

Și în circumscripția Nunea
ton laburiștii au înregistrat 
pierderi, deși candidatul lor a 
ieșit învingător.

Constituirea unei Comisii 
a N.A.T.O. pentru studie
rea mijloacelor de „moder
nizare și adaptare a alian
ței la condițiile lumii ac
tuale" exprimă declanșarea 
„reevaluării tragice" — du
pă expresia folosită în pre
sa occidentală — a pactu
lui atlantic. Inițiativa pro
cedurii de a se pune în 
discuție obiectivele 
N.A.T.O. a fost formulată 
de ministrul de externe 
belgian, Pierre Harmel, în 
decembrie 1966, la ultima

sesiune pariziană a Consi
liului Ministerial al 
N.A.T.O. și, după mai mult 
de două luni, Comitetul 
permanent al pactului a 
hotărît ca activitatea Co
misiei să se desfășoare 
sub conducerea secretaru
lui general al N.A.T.O., 
Mardio Brosio.

Anticiparea rezultatelor 
activității comisiei este, 
evident, prematură de vre
me ce raportul inițial ur
mează să fie prezentat 
Consiliului Ministerial al

N.A.T.O. care se întrunește 
în iunie la Luxemburg, iar 
raportul final va fi luat în 
discuție la sesiunea din de
cembrie de la Bruxelles. 
Dar înseși întrebările căro
ra Comisia trebuie să le 
găsească un răspuns reflec
tă procesele ce se desfă
șoară în N.A.T.O. Sinteti
zând esența acestor proce
se, săptămînalul englez 
„ECONOMIST" aprecia că 
în dezbaterile Consiliului 
Ministerial al N.A.T.O. 
„problemele referitoare la 
strategia, nivelul forțelor, 
și stocurilor de materiale și 
chiar problema comitetelor 
nucleare au apărut lipsite 
de importanță în compara
ție cu anii precedenți. 
S-au purtat cele mai aprin
se discuții pe marginea re
lațiilor Est-Vest și s-a că
zut de acord că în acest 
domeniu statele trebuie 
mai de grabă să acționeze 
pe baze individuale decît 
în calitate de membre ale 
alianței".

In interiorul alianței at
lantice se vădește intensi
ficarea disputei între cele 
două tendințe : cea favora
bilă păstrării N.A.T.O. ca 
instrument al politicii agre
sive și cea favorabilă pro
movării colaborării și des

tinderii pe continentul eu
ropean și în lume, Adepții 
menținerii pactului atlan
tic, chiar tntr-o versiune 
mai restrînsă (fără Franța) 
nu pot, desigur, subaprecia 
adversitatea manifestată pe 
scară largă față de prezen
ța militară străină.

A devenit absolut evi
dent eă- ■actuala criză din 
N.A.T.O. nu poate fi in 
nici un caz redusă numai la 
înrăutățirea relațiilor fran- 
co-americane. Ziaristul a- 
merican Walter Lippmann, 
avertiza că „ar fi meschin 
și lipsit de sens să se crea
dă că dacă nu ar exista de 
Gatdle, politica americană 
s-ar menține intactă în 
Europa". Este vorba de o 
criză cu mult mai profun
dă care reflectă dificultăți
le întîmpinate de S.U.A. în 
încercările de a impune 
partenerilor lor o orienta
re contrară intereselor na
ționale.

In perspectiva desființă
rii bazelor militare străine 
pe continentul european, 
Pentagonul elaborează pro
iecte strategice în care ac
centul principal este pus 
pe mobilitatea unităților a- 
mericane pregătite pentru 
a fi transportate în mini
mum de timp în orice loc

de pe glob. Publicitatea 
făcută acestor proiecte es
te însoțită de „reproșuri" 
la adresa „ingratitudinii" 
partenerilor vest-europeni 
care în număr tot mai ma
re se „molipsesc" de adver
sitate față de prezența mi
litară străină. Este însă 
greu dC'crezut că vest-eu
ropenii care sînt mereu 
mai ostili prezenței milita
re străine permanente vor 
manifesta o prea mare do
rință de a ține la dispo
ziție aerodromuri și porturi 
pentru a primi aceiași soli 
nepoftiți.

In consecință, noilor 
planuri strategice elaborate 
pe baza vechilor concepții 
nu li se întrevăd prea 
multe șanse de succes. Dar 
căutarea unei alternative la 
cererile tot mai insistente 
ca trupele americane să fie 
retrase din Europa așa cum 
s-au reflectat, de altfel, și 
în rezoluția luată în discu
ție în Senatul americiu, 
reflectă impasul politicii de 
a dicta în N.A.T.O. exclu
siv punctul de vedere al 
partenerului major, impa
sul politicii bazelor milita
re ca instrument al domi
nației Washingtonului.

Z. FLOBEA

Pierderile suferite de trupele 
S.V.A. din "Vietnamul de sud în 
cursul săptămînii trecute au fost 
de 1 617 morți, răniți și dis
păruți, a declarat un purtător de 
cuoînt american, arătînd că a- 
ceasta a fost cea mai grea săp- 
tămînă pentru americani în 
cursul întregului război. In pri
mele luni ale anului curent pier
derile americane în Vietnam au 
crescut cu 33 la sută față de 
1966.

Președintele Johnson a ținut 
joi seara o conferință de presă 
consacrată, în cea mai mare par
te, încercărilor de justificare a 
politicii guvernului său în Viet
nam. El a lăsat să se înțeleagă că 
guvernul S.U.A. nu intenționează 
să înceteze bombardamentele a- 
supra R. D. Vietnam și, în felul 
acesta, să deschidă calea spre tra
tative în scopul reglementării paș
nice a conflictului vietnamez. 
Johnson a declarat că la sfîrșitul 
acestei luni se va întîlni, undeva în 
regiunea Oceanului Pacific, cu 
comandantul suprem al forțelor 
americane din Vietnamul de sud, 
generalul Westmoreland și cu 
ambasadorul S. U. A. la Saigon, 
Henry Cabot Lodge.

Runda Kennedy

SCADENȚĂ ULTIMATIVĂ
La 30 aprilie tratativele „rundei Kennedy" vor trebui să ia sfîrșit, 

indiferent care va fi rezultatul lor, a hotărît joi comitetul negocierilor 
comerciale al G.A.T.T. Au rămas decj aproximativ șase săptămîni de 
negocieri destinate să ducă la o scădere reciprocă a taxelor vamale 
între statele membre ale G.A.T.T. și îndeosebi între Statele Unite și

Un student a fost ucis șl 
mai mulți alții răniți în cursul 
unui atac întreprins de „Bu- 
falos", așa-zisele „trupe de 
șoc“ ale partidului de extre
mă dreaptă A.P.R.A., împo
triva sediului federației stu
denților de Ia Universitatea 
San Carlos din Lima, în a 
cărei conducere majoritatea o 
dețin studenții cu vederi de 
stingă.

Președintele Tanzaniei, Ju
lius Nyerere, a dat publicității 
o declarație în care anunță că 
după recentele măsuri privind na
ționalizarea unor bănci și societăți 
comerciale, intenționează să pro
cedeze la o reformă a învățămîn- 
tului, în sensul adaptării siste
mului de educație la nevoile de 
dezvoltare economică a țării. Pre
ședintele a precizat că se va pro
ceda la introducerea în progra
mele școlare a unor materii care 
să-i pregătească pe elevi pentru 
ramurile principale ale economiei 
țării.

Piața comună.
Parttcrpanții la tratativele G.A.T.T., într-un termen relativ scurt, 

au de pus la punct numeroase probleme rămase încă nerezolvate. In 
special membrii C.E.E. vor trebui ca în acest răstimp să poată elabora 
o platformă comună la runda Kennedy. In acest sens, la 10, 11 și 12 
aprilie va avea loc o reuniune a Consiliului ministerial al C.E.E. 
pentru a da noi instrucțiuni reprezentanților săi de la Geneva.

Fină în prezent, Consiliul ministerial al celor șase și-a menținut 
neschimbată poziția în domeniul agricol. Reprezentanții C.E.E. au 
cerut în domeniul agricol, mai precis în cel al cerealelor, introduce
rea unor cote care să limiteze la zece la sută importurile de cereale 
ale C.E.E. din terțe țări, restul de 90 la sută fiind asigurat din pro
ducția „celor șase". Pînă acum Statele Unite au respins această pro
punere.

In actuala etapă a acestor tratative, negociatorii americani vor 
trebui să dea un răspuns clar la cererea C.E.E. de a se renunța la 
legea denumită „American Selling Price , potrivit căreia produsele 
chimice importate de Statele Unite din Europa nu pot fi supuse re
ducerii preconizate a taxelor vamale.

Problema se complică și mai mult avînd în vedere că legea amin
tită nu poate fi abolită decît printr-o hotărîre a Congresului S.U.A. 
Observatorii politici apreciază că dacă Congresul american nu va 
anula legea în limite de timp rezonabile importanța de ansamblu 
a negocierilor „rundei Kennedy" va fi considerabil redusă.

• „Păminful oame

nilor" • Un imens 

Luna Park • O 

raită prin cele 70 

de pavilioane: 60 

de ore.

Anul acesta este pentru Canada un an 
jubiliar. La 1 iulie va fi marcat centena
rul creării Confederației canadiene. Eve
nimentul va fi însă sărbătorit printr-un 
lung șir de ceremonii, serbări, festivități 
care se vor desfășura de-a lungul între
gului an. Una din cele mai importante, 
dacă nu cea mai strălucită manifestare 
închinată centenarului va fi „Expo-67“ 
expoziția mondială de la Montreal.

Peisaj industrial din R.A.U.

• AGENȚIA PA.?, transmi
te : La Geneva a avut loc a 
doua sesiune a grupului de lu
cru G.A.T.T. care a analizat ce
rerea Poloniei de aderare la 
G.A.T.T. Guvernul polonez și-a 
exprimat dorința în decembrie 
1966, ca Polonia să fie primită 
membră cu drepturi depline în 
G.A.T.T. Polonia este membră 
asociată a G.A.T.T. încă din anul 
1959.

La sesiune au participat apro
ximativ 70 de reprezentanți din 
30 de țări membre ale G.Â.T.T. 
precum și observatori din partea 
unor organizații economice in
ternaționale. Agenția P.A.P. in
formează că la sesiunea grupu
lui de lucru au fost reprezenta
te : R. S. Cehoslovacă, R. S. F. 
Iugoslavia si Cuba, precum si 
un observator din R. P. Ungară.

„COSMOS-144"
• SATELITUL artificial al 

Pămîntulul „Cosmos-144“, lansat 
la 23 februarie a.c. în Uniunea 
Sovietică, a fost destinat, ca și 
predecesorul său — „Cosmos- 
122“, cercetărilor meteorologice. 
Una din misiunile acestor doi 
sateliți constă în experimentarea 
aparatajului pentru realizarea 
de imagini tele și cu raze infra- 
roșii ale învelișului de nori cir- 
cum terestru, atît pe partea ex
pusă soarelui, cit și pe cea um
brită. Totodată, se are în vedere 
măsurarea radiației emanate si 
reflectate de suprafața terestră, 
nori și atmosferă.

• IN CAPITALA congoleză 
Kinshasa, s-a anunțat că a fost 
deschisă o anchetă împotriva a

doi dintre foștii colaboratori al 
lui Chombe, Bernard Munongo 
și Jean Neymbo. Ei sînt acuzați 
de a fi participat la redactarea șl 
distribuirea periodicului clan
destin „Leopardul liber“, Impri
mat, după cum anunță postul 
de radio Kinshasa, în capitala 
Belgiei.

CONCEDIERI ÎN ARGENTINA
• ADMINISTRAȚIA compa

niei de stat argentiniană „Fero- 
carilas" a ordonat concedierea 
cîtorva mii de muncitori fero
viari care au participat la greva 
generală din 1 martie a.c. Pe de 
altă parte, printr-o hotărîre a 
administrației au fost reduse sa
lariile la 130 000 de muncitori, 
în aceeași hotărîre se avertizea
ză că, dacă muncitorii vor re
curge la o nouă grevă generală, 
ei vor fi concediat! pe timp de 
30 de zile.

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Norvegiei, John Lyng, 
a declarat joi la Londra, cu pri
lejul unei conferințe de presă, 
că dacă Marea Britanie va înce
pe negocieri oficiale cu repre
zentanții Pieței comune, Norve
gia va cere probabil și ea ade
rarea la C.E.E. El a precizat, 
totodată, că guvernul norvegian 
nu intenționează pentru moment 
să anuleze taxa de 30 la sută 
asupra importului de vehicule 
britanice în Norvegia.

• DUPĂ cum relatează agen
ția U.P.I., purtătorii de cuvînt 
ai Statelor Unite și Tailandei au 
recunoscut oficial joi seara că 
avioanele americane de la ba
zele militare din Tailanda sînt 
folosite pentru raidurile de 
bombardamente asupra terito
riului R. D. Vietnam

I
I in
! Aden

• UN „MARE JURIU" ale că
rui funcțiuni corespund în pro
cedura judiciară americană cu 
cele ale procuraturii, a început 
joi o anchetă oficială asupra 
„Complotului" împotriva fostului 
președinte Kennedy, care ar fi 
fost descoperit de Jim Garrison, 
procuror al orașului New Or
leans.

Primul convocat, pentru a fi 
anchetat, a fost avocatul Dean 
Andrews, care la puțin timp 
după asasinat a primit un telefon 
din partea unui oarecare Clay 
Bertrand cerîndu-i să apere pe 
Lee Harvey Oswald.

SUCCESELE... COMERCIALE
ALE LUI „CONCORDE"

• COMPANIA vest-germană 
„Lufthansa" a comandat joi trei 
avioane „Concorde", ceea ce ri
dică la 72 totalul comenzilor 
pentru viitorul avion supersonic 
de pasageri franco-britanic. A- 
ceastă hotărîre, așteptată deja 
de cîteva luni, pare să fi fost 
determinată, în ultimă instanță, 
de ritmul lent al creării și fa
bricării viitorului avion super
sonic american Boeing 2 707, pe 
care „Lufthansa" l-a comandat 

* anterior.

O știre laconică transmisă de 
agențiile de presă anunță că A- 
dunarea legislativă a statului Ma
ryland a anulat legea care inter
zice căsătoriile între cetățeni albi 
și negri. Maryland era unul din 
cele 17 state, în majoritate sudis
te. ale S.U.A. unde această lege 
rasistă era în vigoare. Alte 16 
state continuă să o aplice. Și ne
dreptatea ei poate fi văzută în 
adevărata ei lumină, raportată la 
soarta unei familii americane din 
statul Virginia : Richard Loving, 
un alb, și soția lui, Mildred, o 
frumoasă metisă.

„Greșeala" capitală a familiei 
Loving a fost că și-a propus să 
trăiască în statul Virginia. Ime
diat ce s-au instalat aici ei au

La „Expo-67“, care 
urmează să-și deschidă 
porțile în aprilie, parti
cipă oficial 70 de țări. 
Aceasta înseamnă o 
participare aproape du
blă în comparație cu 
precedenta expoziție 
mondială de la New 
York (unde au expus 
40 de țări). Calificativul 
de „cea mai mare ex
poziție organizată vreo
dată", calificativ care 
a însoțit cu nouă ani in 
urmă expoziția de la 
Bruxelles și cu trei ani

anterioare, cea de la 
Montreal nu pune ac
centul pe caracterul 
economic-comercial, ci 
pe cel alegoric, de sub
liniere a unor mari 
idei, a unor mari di
recții de dezvoltare a 
societății contempora
ne. In mare, „Expo- 
67“ a fost concepută de 
organizatorii canadieni 
ca un imens Luna 
Park. Motto-ul expozi
ției este „PAMINTUL 
OAMENILOR" (inspi
rat din titlul cărții lui

Căsătorie cu peripeții
fost inculpați pentru „infracțiu
ne la legea căsătoriilor". Terme
nii acestei legi sînt clari: „Este 
interzis oricărei persoane de ra
să albă să se căsătorească cu ori
cine, în afara unei alte persoane 
albe". Un tribunal l-a condamnat 
pe Richard Loving la un an în
chisoare, cu suspendarea pedep
sei. I s-a pus însă o condiție: îm
preună cu soția lui trebuia să 
părăsească statul Virginia pe timp 
de 25 de ani. Cei doi s-au execu
tat, dar ulterior, în 1963, s-au 
înapoiat. Sprijiniți de „Asociația 
americană a libertăților civile" ei

au făcut apel la sentința judecă
torească. Un tribunal federal lo
cal a refuzat să se pronunțe. A- 

yocații familiei Loving au făcut 
atunci apel la Curtea Supremă a 
statului Virginia. Zadarnic. „Par
lamentul statului și nu noi are 
sarcina de a face legile" au răs
puns judecătorii rasiști. Ei au per
mis totuși „inculpaților" să rămî- 
nă în Virginia, cu o singură con
diție : vor trebui să trăiască des- 
părțiți I Cazul a ajuns acum la 
Curtea Supremă a S.U.A.

I. R.

• INSTITUTUL de tehnologie din California a anun
țat că recent a fost descoperit un nou quasar (obiect 
cvasi-stelar), care a fost denumit „0237—23”. Potrivit 
declarațiilor savanților institutului, acesta este cel mai 
strălucitor și cel mai rapid quasar dintre cei 200 desco- 
periți pînă în prezent. Ei au precizat că „0237—23" se 
deplasează cu o viteză de 241 000 kmlsec., îndepărtîn- 
du-se de Pămînt. Compoziția sa chimică este puțin co
mună, au declarat specialiștii. El conține titaniu, sulf, 
crom, cobalt și fier. Cu excepția sulfului, nici unul din 
celelalte elemente nu au mai fost observate în compo
ziția quasarurilor descoperiți pînă în prezent.

bolic, pavilionul cana
dian a fost botezat Ka- 
timawik — ceea ce 
în limbajul eschimos 
înseamnă „loc de în- 
tîlnire și înțelegere".

Ar fi, desigur, foar
te greu să dăm detalii, 
orieît de fugare, despre 
fiecare din cele 70 de 
pavilioane. Amintim, de 
?iildă, că pavilionul
rancez, construit ca un 

imens fagure are ca 
temă centrală setea de 
cunoaștere a omului 
contemporan. Pavilio-

Uniunii Sovietice se 
prezintă ca o construc
ție îndrăzneață cu 30 de 
etaje. Pavilionul ita
lian care, din exterior 
dă o originală impre
sie de cuburi suprapu
se asimetric, este do
minat de tema supu
nerii naturii de către 
om.

Rămine să adăugăm 
un amănunt care ne 
poate da o imagine 
despre amploarea ex
poziției. Din datele 
publicate de specialiști

MONTREAL - EXPO
în urmă expoziția din 
capitala Statelor Unite, 
a devenit un leit-motiv 
al anticipărilor despre 
noua ediție canadiană, 
de la Montreal. Infor
mațiile pe care le de
ținem pină acum ne 
permit să credem că 
formula publicitară 
„cea mai mare" se va 
dovedi îndreptățită. In 
orice caz „Expo-67“ 
candidează la titlul de 
cea mai originală ex
poziție mondială. Spre 
deosebire de expozițiile

Antoine de Saint-Exu- 
pery). Zecile de pavi
lioane de o mare fru
musețe și originalitate 
— multe dintre ele 
construite pe insule ar
tificiale create pe flu
viul San Lorenzo — au 
fost astfel concepute 
și organizate incit să 
ilustreze cuceririle o- 
mului, lupta pentru 
progres în toate dome
niile care condiționea
ză existența omenirii, 
năzuința spre un viitor 
mai bun. In mod sim-

nul Statelor Unite, 
conceput ca o enormă 
cupolă geodezică tran
sparentă, înaltă de 55 
de metri, are drept 
motiv inspirator cuceri
rea spațiului cosmic. 
Unul din cele mai ori
ginale pavilioane, cel 
al Spaniei, e construit 
în genul unei sere și 
are ca temă lupta omu
lui pentru fertilizarea 
pămîntului. Inspirat la 
rîndul Iui, din ideea 
luptei pentru explorarea 
Cosmosului, pavilionul

în presa canadiană re
iese că o sumară „rai
tă" prin toate pavili
oanele expoziției ne
cesită cel puțin cinci 
zile (socotind că dedici 
acestei ocupații cite 12 
ore zilnic).

Dacă tema lui „Expo- 
67“ este „Pămintul 
oamenilor", trebuie a- 
dăugat că, așa cum 
reiese din numeroase in
formații care ne-au par
venit, Montreal-ul va 
fi pe durata acestei mari 
manifestări internațio

nale un „Pămînt al 
celor mai plăcute sur
prize". Marele oraș 
canadian se pregătește 
să devină pentru șase 
luni o adevărată capi
tală mondială a culturii 
și artei. Vor fi prezen
te nu mai puțin de opt 
vestite companii de 
operă, douăsprezece an
sambluri de dansuri 
clasice, șaptesprezece

trupe teatrale, zece or
chestre simfonice. A- 
junge să cităm doar cî
teva din ansamblurile 
artistice așteptate la 
Montreal : Scala din 
Milano, Teatrul națio
nal britanic cu Lau
rence Olivier, Comedia 
franceză, baletul Tea
trului Mare din Mosco
va, Filarmonica din 
New Y’ork. Printre 
marii soliști care vor 
concerta se numără 
Sviatoslav Richter, Ar-

turo Benedetto Michel- 
angeli, Maria Callas, 
Iehudi Menuhin. A- 
ceasta pentru a nu mai 
vorbi de cele două 
festivaluri cinematogra
fice ce se vor desfă
șura in lunile mai și 
august și de numărul 
impresionant al orches
trelor renumite de mu
zică ușoară din zeci de 
țări, care vor transfor
ma Montreal-ul într-o 
sucursală a unui Mont
martre, Las Vegas, 
Broadway sau A- 
capulco.

„Expo-67“ are toate 
șansele să se înscrie 
printre reușitele tradi
ționalelor manifestări 
care sînt expozițiile in
ternaționale.

EM. RUCAR

Una din atracțiile expo
ziției va fi Gyrotronul, o 
instalație construită da 
englezul Sean Kenny și 
care va permite, în fiecare 
oră, unui număr de 3 000 
de vizitatori, să trăiască o 
serie de experiențe neo
bișnuite. Instalația- lansea
ză în spațiu cu o 
viteză de 70 metri pe 
minut 85 obiecte. Proiecții 
abil realizate dau efectul 
vitezei și iluzia mișcării în 
Cosmos, în interiorul unui 
vulcan, pe un tavan, în 
fundul mării etc.
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Cînd Londra a fixat 
data acordării indepen
denței Federației Ara- 
biei de sud, 1968, era 
încă departe și nu pre
zenta o scadență imi
nentă. Marea Britanie 
obținuse (sau spera să 
obțină) două cîștiguri 
importante: „liniștirea
spiritelor" în sudul 
Peninsulei Arabe și un 
„răgaz", o amînare a 
desnodămîntului.

Că hotărîre* prin c*re anul 
1966 era fixat ca dată limită pen
tru acordarea independenței n-a 
liniștit „spiritele", ci, dimpotri
vă, le-a agitat și mai mult, s-a 
văzut imediat. Reprezentanții 
populației și, in primul rînd, 
Frontul de Eliberare Națională 
din Arabia de sud s-a pronunțat 
împotriva hotărirli respective, 
considerind-o drept o manevră 
colonialistă, menită să perpetue
ze dominația britanică in sudul 
arab. Frontul a cerut acordarea 
imediată a independenței. Se 
știe că acțiunile organizate în 
sprijinul acestei revendicări au 
dus în cele din urmă la suspen
darea constituției Adenului, de
miterea guvernului condus de 
Abdul Mackawee și preluarea 
întregii puteri de către guverna
torul englez Turnbull. In aceste 
condiții de stare excepțională, cu 
pușcași în permanență cu dege
tul pe trăgaci, cererilor de acor
dare imediată a independenței li 
s-a răspuns, firește, prin gloan
țe. Mențiunea că „s-au înregis
trat morți și răniți" a început să 
devină tot mai frecventă în co
municatele oficiale.

Dar nu atît data a stirnit pro
funda nemulțumire a populației 
adenite, cit mai ales „formula" 
preconizată de Anglia, aceea de 
a transforma Federația într-un 
„stat unitar" — cuprinzind, bi
neînțeles, și Adenul — în care 
puterea ar fi deținută de ele
mente procolonialiste și deci 
s-ar asigura aici prezența brita
nică într-un nou sistem. Or, 
populația atit din Aden cit și 
din alte teritorii sud-arabe, con
sideră Federația ca pe o creație 
hibridă, artificială, neviabilă, și 
cer acordarea independenței 
fără condiția realizării „statului 
unitar".

Comportarea autorităților en
gleze în Aden s-a dovedit insă 
destul de curioasă. Cu toate că 
se află in ajunul plecării, cu 
toate că au anunțat chiar și stră
mutarea bazei militare din 
Aden, englezii acționează aici ca 
și cum ar mai avea de stat mă
car 10 ani sau, mai degrabă, ca 
și cum nici nu s-ar fi pus vreo
dată problema plecării.

Așa au procedat și cu prilejul 
foarte recentelor demonstrații 
de pe străzile Adenului. S-a tras 
în demonstranți, și, pe lingă 
contingentul obișnuit de răniți 
și areștați, s-a plătit șl tributul 
de vieți : 50 de morți...

A urmat apoi o nouă „escala
dă a violenței", în cursul căreia 
au fost asasinați alți membri 
ai Frontului de eliberare 
(F.L.O.S.Y.), printre care cei trei 
fii ai lui Abdul Mackawee. Cam 
in același timp cotidianul londo
nez „The Times" scria : „Deși 1 
ianuarie (1968) era data stabilită 
inițial pentru independență, 
Cartea Albă nu menționează 
nici o dată, și *-*r putea ca 
aranjamentele pentru retrage
rea forțelor să întirzie, în care 
caz independenta Hr pute* fi 
amînată".

In aceste condiții evenimen
tele din Aden conferă greutate 
afirmației potrivit cărei* Mare* 
Britanie nu intenționează să 
părăsească eu adevărat Arabi* 
de sud, chiar și după proclama
rea așa-numltel independențe,

ION D. GOIA
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