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în articolul „Restanțier la planul 
de investiții", publicat în ziarul no
stru de miercuri 12 aprilie a.c., a- 
nunțam că vom reveni solicitînd 
cuvîntul Uzinei „Grivița Roșie" și 
Ministerului Industriei Chimice asu
pra cauzelor care au determinat 
r.elivrarea la timp de către furnizori 
a utilajelor necesare Combinatului 
de îngrășăminte azotoase (C.I.A.) Tg. 
Mureș. Am întreprins în acest scop 
o anchetă la cei avizați.

Uzina „Grivita Roșie" — interlo-
V 1SI1 E MI- WIN, 

directorul comercial.
— In limita posibilităților — re

marca di c— noi am căutat să li
vrăm la timp utilajele solicitate de 
beneficiar. Au intervenit insă o se
rie de factori care au avut o influ
ență negativă asupra executării co
menzilor destinate combinatului. A- 
mintesc printre aceștia, in primul 
rind. lipsa unor materiale, apoi ter
mene de execuție relativ scurte, co
menzi mai urgente ctc.

Eu cunosc problema în mare, a- 
n- anunțe vă poate furniza dispece- 
rul șef al uzinei.

— N-am putut livra utilajele la 
termenele stabilite — ne spune to
varășul ION POPOVICI — deoarece 
fabricarea lor necesită importarea 
anumitor materiale speciale, care 
n-au sosit nici la ora de față. Cit 
despre faptul că uneori nu am livrat 
utilajele in ordinea necesităților de 
montaj, aceasta se datorește unor 
„cauze obiective" care sînt in strin
sâ legătură cu cele arătate mai sus. 
în plus, beneficiarul cere livrarea 
utilajelor intr-un ritm pe care noi, 
furnizorii, nu-1 putem asigura.

Interlocutorii noștri fac eforturi 
vizibile de a ridica un paravan cit 
mai înalt cauzelor „obiective". Aș fi 
fost tentat la un moment dat să le 
dau dreptate, dacă întrebarea : Ce 
restanțe are la ora actuală uzina față 
de șantier ? „nu î-ar fi pus în în
curcă'ură“. „Nu vă pot spune precis" 
— a fost răspunsul tovarășului di
rector comercial. „Nici eu nu mai 
știu cum se stă cu livrarea pentru 
Tg. Mureș" — a continuat dispece
rul șef. Am fost îndrumat să mă a-

dresez ing. Vaslle Sfctca, unul din 
economiștii principali ai uzinei.

— Pentru linia de acid azotic — 
ne-a spus dînsul — nu s-a livrat nici 
un utilaj, deși ultimul termen de li
vrare al cantității de 436 tone este 
luna iunie a acestui an.

Revin totuși cu întrebarea fi
rească :

— Cind veți livra combinatului 
utilajele respective ?

— Nu pot preciza — arată tovară
șii’ director comercial — intrucit nu 
putem face mai mult; inițial am sta
bilit cu beneficiarul un termen de li
vrare ; ulterior acesta, prin arbitra
jul de stat, a obținut o dată mai 
strinsâ. Am acceptat principial noile 
termene, dar totuși, practic, nu ne 
putem încadra in ele. Dacă am fi a- 
vut tot ce trebuie, executam utila
jele la timp....

Ce utilaje are uzina restanță față 
de combinat, tovarășul director co
mercial (situația mi se pare para
doxală) nu știe. Cînd vor fi livrate 
utilajele restante, nu poate spune. 
Dacă omul chemat să ia deci deci-
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Șantierul naval Galați. Aci a avut 
loc recent, după cum am mai anun
țat, lansarea la apă a celui de al 
doilea mineralier de 12 500 tone — 
„Anina". Constructorii au înregi
strat la realizarea lui succese de 
seamă : economii de 20 tone tablă 

și 5 tone profite.

btbli o I o c a
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în regiunea Hunedoara există aproape în fiecare așezare 
rurală o bibliotecă. In total ele dispun de peste 800 000 de 
volume. Anual se cheltuiesc 1 650 000 lei cu aprovizionarea și 
întreținerea bibliotecilor.

Cu toate acestea, o cercetare amănunțită, dincolo de sta
tistică și semnificațiile situației globale, arată că există locuri 
in care cartea are mult mai puțini prieteni decît ar putea să 
aibă, există sate întregi in care ca pătrunde foarte rar sau, 
uneori, chiar deloc. Dc ce ?

PLIN6E
RM DI

AS1WĂ
de LASCĂR SEBASTIAN

cu care unii tineri con
tractează căsătoriile, cum 
și zorul și mai mare de-a 
hotărî despărțeniile un 
bărbat mucalit — făcînd, 
desigur, haz de necaz — 
a spus intr-un cerc de a- 
semenea juni următoarele :

— Văd că tot ce vă is
pitește la o căsătorie e di
vorțul.

Spusa ace'asta nu e lip
sită de oarecare temei.

lată, avem în față cîte- 
va scrisori sosite la redac
ție. Cuprinsul lor, istori
sind felul în care s-au în
chegat legăturile și fapte
le care duc la destrăma
re, este de-a dreptul dra
matic. Unele sînt întoc
mite ca niște spovedanii, 
pur și simplu pentru des
cărcare sufletească, fără 
alt scop. Altele, ne cer 
sprijinul și sfatul cel mai 
bun. Dar toate vin să con
firme zorul în care se des
fășoară lucrurile.

Desprindem, pentru în
ceput, două fragmente, 
din două scrisori foarte 
pilduitoare în această pri
vință. Astfel, tînăra I. I. 
din Galați ne spune: 
„Sîntem căsătoriți de

4 ani și căsătoria noastră 
a fost foarte rapidă, după 
numai două luni de cu
noștință... Avem un băie
țel de trei ani... Acum, 
înainte de a intenta acțiu
nea de divorț, mă adresez 
dumneavoastră...". în cea 
de-a doua scrisoare, trimi
să de tînăra G. G. din 
București, „rapiditatea" 
de care vorbește l. 1. se 
transformă într-o adevăra
tă viteză a luminii. Scrie : 
..La sfîrșitul lunii decem
brie 1964 am făcut cu
noștință, m-a scos din ser
viciu, iar pe 8 ianuarie 
1965 ne-am căsătorit. Am 
stat. împreună timp de 4 
luni..."

Așadar, una din cores
pondentele noastre, înain
te de a hotărî să se cu
nune, și-a „cunoscut“ vii
torul soț doar de două 
luni; cealaltă — doar de 
două săptămîni. Dar în 
aceste răstimpuri atîț de 
fulgerătoare, mai poate fi 
vorba de vreo cunoaștere?

S-fi PLIMBAT 
0 SfiPTÂMÎNft...
Firește, nu este întîia 
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ANUL XXIII 
SERIA II,
NR. 5586

6 PAGINI

25 BANI

SÎMBÂTĂ

6 MAI

1967

*
*
*
4-
*
*
* 
* 
*

consemnează și arată con
secințele nefaste ale unei 
asemenea iuțeli meteorice 
în a lua hotărîri de cea 
mai mare însemnătate, și 
pentru viața personală, inti
mă. a individului, și pentru 
viața societății în întregi
mea ei. Și, de bună seamă, 
țelul rîndurilor de față nu 
poale fi să repete ce s-a 
mai spus. Altul e țelul, 
cum se va vedea. Cu toa
te acestea pînă a ajunge 
la miezul reflecțiilor noa
stre pe marginea faptelor, 
socotim că nu strică să 
adăugăm unele argumen
te împotriva acestui „zor- 
nevoie să mă-nsor (să mă 
mărit) și zor-nevoie să di
vorțez“.

Argumentele abundă și 
ne sînt cum nu se poate 
mai la îndemînă. Căci u- 
șurătatea este osîndită, 
tntîi și întîi, de înțelep
ciunea poporului nostru. 
Dacă toți acești pripiți 
ar fi plecat urechea la 
străvechile zicale ale româ
nului, ar fi știut să pună 
din timp stavilă vertigi
noasei și nechibzuitei lor

(Continuare 
in pag. a 11-a)
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Șantierul Uzinei „Policolor" 
București. Vedere parțială 
a depozitului de solveați și 

uleiuri.

Foto: AGERPRES

LA CAPĂTUL DRUMULUI 
STĂ LACĂTUL

Ne aflăm în fața căminului 
cultural din Spini, raionul Orăștie. 
Trei tineri se îndreaptă spre bi
bliotecă. Ajunși aici, unul apasă 
pe clanță, însă degeaba I Ușa 
este închisă. Omul care a făcut 
un drum pentru ca să găsească 
o ușă încuiată are toate motivele 
să nu mai facă cu ușurință acest 
drum.

Un asemenea fenomen nu poa
te fi trecut cu vederea pentru că 
și în alte localități ușile bibliote
cilor sînt zăvorite cu lacăte ru
ginite. Semn că n-au mai fost 
deschise de multă vreme. Tova
rășul Tat Teofil, șeful bibliotecii 
raionale Orăștie, ne spune că a- 
ceasta situație se întîlnește numai 
în sate și în cîteva centre de co
mună din cauza organizării de
fectuoase a rețelei de biblioteci. 
.Aceeași părere am întîlnit-o și la 
funcționari ai bibliotecilor raio
nale din Brad, Tlia și de la bi- 
biblioteca regională.

BIBLIOTECARII VOLUNTARI 
ȘI NEAJUNSURILE 

VOLUNTARIATULUI...

O explicație mai amănunțită 
primim din partea tovarășului 
Faur Ton. directorul Bibliotecii 
regionale Deva : „în 94 din cele 
142 de centre de comună cîte are 
regiunea, există biblioteci cu bi
bliotecari salariat» care au datoria 
să împrumute cărți tuturor locui
torilor comunei. Din cauza distan
tei mari, cei din satele aparțină
toare nu se pot folosi în mod cu
rent de serviciile acestora, mo
tiv pentru care si aici funcțio
nează biblioteci, deservite însă în 
mod voluntar de cadre didactice. 
Tn comunele fără bibliotecari sa
lariat! situația este aceeași. Tn to
tal, procentul satelor deservite de 
bibliotecari voluntari este de pe
ste 80 la sută. O practică înde
lungată ne-a arătat însă că ace
știa desfășoară o activitate cu to
tul și cu totul nesatisfăcătoare. 
Dau numai un singur exemplu : 
deși numărul bibliotecilor sătești 
este de aproape 5 ori mai mare 
decît al celor comunale, numărul 
cititorilor pe care-1 realizează este 
de 3 ori mai mic... Și asta dato
rită faptului că fiecare bibliote
car descinde sau nu biblioteca, 
dună bunul lui plac..."

în ciuda tuturor prevederilor

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a V-a)

Cu atîtea poame și stele 
în ramurile înflorite odinioa
ră pe seîndura neagră de vre
me, cu animale fabuloase, dar, 
pare-se blajine — zgripțori, 
inorogi, balauri domestici — 
cu ochi și aripi și petale de 
sine stătătoare, poarta aceasta 
s-ar putea să fie a raiului. 
Totuși, dacă o deschizi, te vei 
afla în fața unei case de Iară 
din Maramureș ori din Olte
nia de sub munte, din cum
păna Domelor sau de la iz
voarele Jiului transilvan. Din
colo de tăbliile zdravene zise 
și blăni, pe care viscolul, 
ploaia și arșița n-au izbutit să 
le prăpădească, stăruie într-a- 
decăr un paradis simplu, în 
rafinamentul său milenar, un 
miracol de simțire artistică ex
primată în lemn, piatră și pă- 
mînt ars.

Treptele spre cerdac, roase 
de pașii cîtorva generații, gem 
înfundat sub picior. Parmaclî- 
cul, ferăstruit cu migală, rea-

LA 0
CASĂ 
DE 

ȚARĂ
de Dan Dețliu

zimă acum mai mult privirea 
decît brațul. Bîrnele, însă, din 
care se alcătuiesc pereții, au 
rămas tari, nedezhinate, parcă 
vara trecută le-ar fi coborît 
de la pădure, închegîndu-le în 
trupul casei ce se vede. Așa 
cum stă, nepășătoare de pe
trecerea timpului, pe temelie 
de bolovani, cu acoperișul de 
șită aciuiat spre cer, după e- 
xemplul brazilor încetinafi și 
al piscurilor din preajmă, casa 
pare ea însăși o făptură mai 
mare și mai bătrînă decît cei 
pe care îi adăpostește și care, 
indiferent de vîrstă, sînt în 
hună măsură copiii ei. De alt
fel. ca și pămîntcnii, casa are 
ochi (de fereastră), și gură (a 
beciului), stîlpii pridvorului se 
mai cheamă brînci, adică 
mîini. piidcorul însuși stă pe 
o talpă, iar meșter — grindă 
care susține podul, cu împle
titura savantă a grinzilor mici 
și a căpriorilor, se bizuie pe 
cîțiva umeri de stejar negeluit.

Dacă te gînclești bine, a- 

(Continuare în pag. a V-a)

Valeriu Gane are toate mo
tivele să zimbească. E secre
tarul organizației U.T.C. 
din secția prelucrări meca
nice a Uzinei „Semănătoa
rea" de unde a pornit ini
țiativa „Fiecare minut 
fructificat cu valoare ma- J 
ximă pentru producție".

Foto : C. CONSTANTIN

NOUA INSTALAȚIE DE FORAJ F-200 
ÎN FABRICAȚIE DE SERIE

Uzina „1 Mai" din Ploiești a trecut la fa
bricația de serie a noii instalații de foraj 
F-200. Prevăzuta cu motoare de mare putere 
și converlizoare hidraulice de cuplu, aceasta 
poale fora p'mâ la 3 500 de metri adincime, 
cu posibilități de adaptare la diverse condiții 
de șantier — straturi tari, presiuni și tempe

raturi ridicate. Mecanismele hidraulice, ma
nevrate de la un pupitru de comandă, asigură 
o viteză sporită și o mai mare siguranță în 
foraj.

In aceeași uzină a început producția de se
rie a instalațiilor pentru prevenirea erupții
lor la sonde.
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Imagine de la Combinatul de cauciuc sintetic din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej
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DacH s-ar premia Vara împo- 
I «ihilri fnhiri s-ar certifica nu 
| numai o izbuti re dramaturgică, ci 

și validitatea actuală a unei 
orientări : conspectarea mariloT 

| mișcări ale lumii așa cum se 
reflectă ele în conștiința și sensi- 

1 bilitatea tinerilor. F. drept că 
| valoare« nu se consacră prin 
binecu'dntftri — chiar cînd aces- 

. I unor premii li
terare. Dat în cazul de față recu
noașterea ar însemna un Verdict 
de opinie publică din partea 
celor care sînt azi la vîrsta eroi
lor de atunci — și ar semnifica 

. Războiul
_ r___ - -_ „____ a umanu
lui pe multe planuri. Drama 
scrisă cu atîla finețe analitică de 
Dumitru Radu Popescu a fixat 
unul din cele mai crîncene mo
mente ale acestui proces : impo- 
siblitatea comunicării afective 
dintre tineri. Anularea, irațională, 
în împrejurări sălbatice, a celei 
mai firești și mai pure porniri e 
resimțita și azi, ca și în urmă cu 
pe'te douăzeci de ani. 
tătoare, o ingerință de 

Ilitate insuportabilă în 
gingaș univers.

îți strînge sufletul ca 
durerea adolescenților ... 
de o despărțire tragică ,__
absurditatea ei. reapărînd mereu, 

în infinite ipostaze, în poves- 
cehului Otcenasek. în sce- 

. i Ion Mibăileanu și 
Lucian Pintilie. în filmul lui 

I Alain Resnais. Piesa lui Dumitru

Radu Popescu e înscrisă în acest 
ciclu, care nu se va istovi atît 
de curînd. Particularilatca ei de
finitorie constă în forța protestu
lui implicat. Personajele nu pri
cep, cel puțin la început, ce li se 
întîmplă. nici un pot să înțe
leagă. Antonii pare a discuta cu 
spectatorii peste capetele eroiloT, 
cu o tandrețe nedisimulată și o 
revoltă amară, explicînd îndure
rat evenimentele. Fundalul zdren
țuit și mohorît al războiului e 
izbit de un fascicol puternic de

țic. toate nivelele la care se des
fășoară, interferînd mereu planu
rile. reliefînd neîntrerupt legătu
rile inexorabile ale fiecărui erou 
cu lumea din care face parte. 
Adina, tînăra fiică a cantonieru
lui român și Kurt, tînănil ostaș 
neamț, ridicat printr-o scînteiere 
afectivă la rangul uman al îm
potrivirii față de mizera sa con
diție de soldat german, își făuresc 
pentru o clipă o lume a lor. 
Această 
tragerea

încetare a mișcării, ex- 
din context e sancțio-

ca revol- 
o bruta- 
cel mai

I
Itirea cehuli 

nariul lui

o gliiară, 
mutilati 

.Ri prin
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0 PIESĂ DESPRE DRAGOSTE
lumină : rezistența națională ro
mânească, inspirată și condusă 
de comuniști. Anul 1944 : fiara 
agresoare se tîrăște feroce, rănită, 
arzînd și secătuind pămîntul, 
spre Apus ; e un mers pieziș, sub 
pintenul spaimei, printre capca
ne adevărate și presupuse. Acum, 
aici, pe acest drum, într-un can
ton singuratic înfipt în cîmpia 
transilvană a răsărit floarea iubi
rii. Și o va cosi moartea.

Astfel construită, într-o mișcare 
necurmată, deși sub o aparență 
statică, augmentată de dilatarea 
unor dialoguri — drama menține 
deopotrivă și necontenit în aten-

grava ta te extremă. Șinată cu 
războiul e condamnat încăodată.

Prozatorul a trecut în regn 
dramatic nu fără oarecari difi
cultăți, una din acestea fiind 
discursivitatea. Dar piesa sa este 
teatru veritabil, confirmată 
ca atare, pînă acum, pe 
scene. La premieră, critica 
nala „un talent matur, cu 
disponibilități pentru 
(„Contemporanul"), __  ___
de frumoase perspective" („Lu
ceafărul"). Vocația dramaturgică 
a autorului a fost întrezărită, 
într-un fel și în cele mai bune 
nuvele, atunci cînd s-a presupus

fiind 
două 
sem- 
reale 

teatru" 
„un debut

că el „își regizează spectacole 
(cîmpul ars de secetă, incendiul 
pădurii...) pentru a le contempla 
și descrie cu deamănuntul" (D. 
Micu—N. Manolescu, „Literatu
ra română de azi"). Poate că 
distinșii critici literari au folosit 
expresia doar ca un raccourci sti
listic ; ea se dovedește însă

adecvată și în sens strict. Perso
najele dramei sînt organizate de 
autor, el le circumscrie sfera de 
manifestare, mișcarea în cadru ; 
lor le rămîne însă o mare 
libertate în viata interioară și 
puterea de a căuta răspunsuri 
proprii la întrebări fundamentale, 
în momente decisive.

DezbaterM asupra „imposibi
lei iubiri" are o poezie aspră. 
Psihologia fetei e examinată cu 
intuiție a sufletului feminin, ale 
cărui reacții, în tărîm sentimen
tal. sînt mai totdeauna imprevi
zibile. Ofițerul hitlerist Bruno, 
expresie elementară a spiritului 
gregar, e infamat în condiția sa 
de subumanitate, ca un pol mat 
al conflictului : în el nu mai 
poate avea rezonanță nici un fel 
de frămîntare a altuia, e un 
pustiu sufletesc în care nici o 
faptă nu mai reverberează semni
ficații. Tînănil luptător român 
are ceva din vizionnrismul di
namic care s-a exprimat tot
deauna în decizie bărbătească • 
gîndind nu numai pentni clipa 
prezentă ci și dincolo de ea. el 
face parte din acei oameni pu
ternici care cunosc uitarea de 
sine și acceptă oricînd riscul 
sacrificiului pentru un ideal 
nobil.

Evocînd, cu optica unei ge
nerații actuale, circumstanțe ale 
războiului, o înfruntare încrin- 
cenată între eroic și bestial și o 
adîncă aspirație spre puritate în 
acele vremi cumplite. Dumitru 
Radu Popescu își dedică piesa 
tineretului, pentru care pacea 
este anotimpul prin excelență 
prielnic posibilei iubiri — și 
tuturor împlinirilor.

VALENTIN SILVESTRU

CRONICA

A

SAIOIÏÜIREPUB1HM
(Urmare din pag. I)

lunecări, lată, concentra
tă in cîteva cuvinte o în
treagă experiență de 
veacuri: „Lucrul bun nu 
se face iute". Zicerea a- 
minîește vorba latină : fes
tin© lente („grăbește-te 
încef). Vn sfat : „Cască, 
ochi la tocmeală / Iar nu- 
după ce te-nșeală". In ce 
privește- căsătoria: ,.Veză 
mama, apoi ia fata". Fi
rește, genul din feminin 
poate fi schimbat vn frias- 
euhn. și oalahilitdfâa da
tului nu se pierde. e 
necesar, e indispensabil 
să cunoști nu numai pă
rinții. dar și medul de via
ță și firea eventualei tale 
mirese sau eventualului 
tău mire, ca pasul decisio 
pe care-l faci să nu se că
dească pînă la urmă un 
pas greșit. Pentru această 
cunoaștere se cere timp : 
..Trebuie să mănînci un 
car de sare cu cineva ca 
să-l poți cunoaște".

Și nu mă- rabdă inima so 
nu dau. cuvântul și iscusi
tului hidalgo Don Quijote 
de la Mancha care gră
iește așa :

,, ..Starea căsătoriei e cea 
mai in primejdie de-a fi 
greșit aleasă, și-i nevoie 
de multă socoteală ca să-ți 
iasă bine. Vrea unul să 
facă o călătorie lungă și 
dacă-i prevăzător, mai îna
inte de-a se așterne la 
drum, își caută o tovără
șie plăcută și de nădejde 
cu care să se însoțească , 
și de ce n-ar face același 
lucru cel care trebuie să 
umble însoțit toată viața, 
pin'la sorocul morții, și cu 
atît mai vârtos cu cit o to
vărășie ca aceea dintre 
bărbat și nevastă trebuie 
să-l însoțească și-n pat, și 
la masă, și pretutindeni ? 
Tovărâția nevestei tale 
nu-i marfă care, o dată 
cumpărată se poate da-na- 
poi, sau vinde, sau schim
ba, pentru că ea-i o le
gătură de nezdruncinat, 
care dăinuie cît dăinuie și 
viața...“.

0 PODOABA 
DE MIRE

Dar să ne întoarcem la 
scrisorile primite Și vom 
vedea nu numai rezultate
le uneori de-a dreptul tra
gice ale grabei, ci și o 
metodă nouă a unora de a 
se descotorosi de legămînt

Dinoisie Ghiță, soțul le
gitim al Getei Ghiță despre 
care ne-a scris, este un flă
cău care, acum cînd așter- 
nem noi aceste rinduri, 
n-a împlinit încă 26 de 
ani. De felul lui e din co- 
munca Grăjdana, raionul 
Buzău. In comună, are o 
proprietate : casă nouă șt 
mare. Dar se vede că pen
tru el „viața la țară", cîn- 
tată de atîți poeți, nu pre
zenta atracție. Visa să a- 
jungă la București. Și s-a 
pornit. In capitală, a lucrat 
Cînd ici, cînd colo și desi
gur, nestatornicia nu i-a 
putut aduce calificarea în 
vreo muncă oarecare. Și, 
firește, nici buletin de 
București n-a putut <ă ca
pete. Spre sfîrșitul anului 
1964, s-a trezit în vînt, 
nicăieri angajat, umblînd 
teleleu. Să se întoarcă la 
casa lui în Grăjdana ? Aș I 
Fiindcă...

Geta născută Eliad. nu- 
mărînd în 1964. ceva peste 
20 de ani. țesătoare, a- 
tunci, la întreprinderea de

filatură „Alexandru Sa
bia", să pomenește intr-o 
zi de la sfârșitul lui decem
brie al acelui an. c.u co
lega sa Vini ana Vergu că 
o întreabă „Geta, nu vrei 
să te măriți ? Am eu pe 
cineva". Geta, căreia i se 
părea că nu trebuie să ia 
lucrurile ușc». o întrebă la 
rîndu-i „Da e băiat bun ?" 
Colega, prompt: „Bun. E 
doar vărul meu". Adevă
rat : Virginia Vergu era 
măritată (acum e despărți
tă) cu vărul fO^ndidatului, 
așa că îi era terișoară prin 
alianță. Candidatul cum 
ați ghicit : Dionisie Ghiță. 
Geta ne arată că, precau
tă, a adăugat : „Să-l văd 
și am să holărărsc". Pe 
semne că biata fată era 
adeptă a savantului Laoa- 
ter, care era încredințat că 
..omul poate fi cunoscut 
după fizionomie". Numai 
ce te uiți la el — și gata . 
îi știi și laptele pe care l-a 
supt la sinul mamei. Zis și 
■făcut. Chiar a doua zi, îm
preună cu verișoara, s-a 
dus la sora candidatului, 
unde — spune scurt fata 
— „l-am văzut". Vederea

ziu. De ce P îmi spunea 
mereu că are ședință. A- 
ceste dese ședințe noctur
ne i-au dat Getei de gîn- 
dit. Si gîndurile care-i ră
peau somnul nopților au 
hotărît-o să-și urmărească 
bărbatul. Ș» l-a descoperit 
în brațele verișoarei. A ie
șit scandal. Adică scanda
lul l-a făcut dînsul. Că adi
că cum a cutezat ea să-l 
urmărească pc EL ? Cu 
demnitatea de bărbat nu tc 
joci. Bănit și revoltat, Dio
nisie Ghiță șir a strips cît 
ai zice pește tot cglahalî- 
cul, ha a pretins să i se 
dea și cadourile primite lo 
nuntă, ceea ce nu i s-o 
acordat, și și-a părăsit „că
minul conjugal" la nici 
cinci luni împlinite de lo 
cununie. L-a părăsit, cu 
atît mai mult cu cit între 
timp nu obținute buletinul 
de București. Plecînd, pa'- 
că-l aud, din prag, lăsîn- 
du-i tinerei neveste cu 
limbă de moarte: „Dacă 
vrei să scapi, să dai tu 
divorț I". Ca să zic așa 
..omul“ avea dreptate. As
tăzi, desfacerea căsătoriei 
nu se mai poate face cu

avea 16 ani. întrebată da
că știe că Ghiță e căsăto
rit. a răspuns răspicat. 
„Da. Dar a venit la mama, 
l-am văzut, l-am plăcut și 
ne-am luat“. Aici e aici; 
l-a văzut ? Restul floare la 
ureche. întrebate mai de
parte, dacă e cazul ca el, 
Dionisie, să intenteze di
vorț și apoi să-și legalize
ze noua combinație care i-a 
adus și un băiețel, atît 
mama cît și concubina au 
sărit ca arse : „Ba să dea 
ea, că el, uite, are acum 
nevastă, are copiii are gre
utăți".

La 7 noiemhriă 1965 — 
data consemnată de adre
sa procuraturii — la Grăj
dana în casele încăpătoare 
ale lui Dionisie Ghiță a 
fost nuntă mare, cu Ma
ria. împărătească. Invitați, 
nici moi mult nici mai pu
țin de 200 (două sute). 
Cifra e confirmată tot de 
procuratură. Și cînd ai la 
nuntă două sute de invi
tați de unde să iei 3 000 
(trei mii) de lei pentru 
divorțul primei căsătorii ? 
Logic... I

Iată, deci, una din so-

Și îi seamănă la chip leit 
și poleit. Cît i-a fost ne
vasta gravidă, chiar în 
ultimele luni, boierul n-a 
dus pînă afară, nici mă
car un făraș. Cînd, de la 
maternitate, a venit, acasă 
mama cu băiatul, băiatul 
pe care atîla l-a dorit, 
dumnealui s-a pregătit de 
ducă. La Slănicul Mol
dovei ca să facă o cură 
de ape minerale. Suferă 
de stomac, zice. E expli
cabil. Cum să nu suferi 
de stomac și să n-ai ne-

■ voie să ți-l speli cu ape 
minerale, cînd tot anul te 
dedai la vodcă, la mas- 
tică și mai cu osebire la 
spirt medicinal ? Că de 
dedat, nimic de zis, se 
dedă. Trece ce trece preț 
ca la șapte luni, și bietul 
copil se îmbolnăvește. 
Grav. E internat, la spi
tal. Dînsul — tată e ia
răși gata de ducă. Stăruie 
nevasta să nu plece toc
mai acum, îl roagă să ră- 
mîie. Nimic. Dus a fost. 
E drept : de data asta, nu 
la Slănic, ci la Borsec, a- 
poi la Sîngeorz-Băi. La 
Slănic nu s-a mai dus decît

lingă „băieți buni" ca 
alde F. I. și recunoaștem 
că, în adevăr, o căsnicie 
nu duce numai la zben- 
guieli ci comportă și o- 
bligații și răspunderi. So
ția i-a răspuns cu calm: 
„Nu te-a silit nimeni să 
te căsătorești cu mine și, 
dacă-ți sîntem o povară 
eu și copilul, te poți duce 
cum te-ai mai dus".

Atît i-a trebuit. A prins 
vorba din zbor. După trei 
zile — pe semne că între 
timp s-a consultat cu bine
voitorul său ^.tovarăș" Cu
tărică — a intrat 'val-vîr- 
tej în casă și i-a cerut ne
vestei să-i dea declarație 
în scris pe cum că „nu 
are nevoie de soț", cum 
pretinde el că ar fi spus-o 
ea însăși. De bună seamă, 
nevasta a refuzat să dea 
asemenea declarație scri
să. „N-o dai ? — s-a răs
tit boierul. Bine. Atunci, 
află cucoană, că o să-ți fac 
viața așa fel, c-o să mă 
rogi tu să-ți primesc de
clarația și n-o să ți-o pri
mesc, și-o să intentezi tu 
divorțul I"

Amenințarea e, cum se

s-o soldat cu bine. Căci — 
zice Geta — „am mers a- 
poi la mine împreună cu 
el, cu verișoara și cu băr
batul verișoarei". Mergerea 
la dînsa acasă avea de 
scop ca și părinții „să-l 
vadă" și să-și dea acorduL 
In fot timpul acestei de-a 
doua vederi, colega Getei, 
vara lui Dionisie. soția lui 
Vergu, a stătut pe ge
nunchii tînârului candidat. 
Așa fel îneît „mama mea 
— ne explică viitoarea mi
reasă — o crezut că soțul 
Vivianei e băiatul cu care 
trebuie să mă căsătoresc 
eu". Ce anume a crezut ea 
însăși, nu ne spune. Vorba 
e că lămurită asupra con
fuziei pe care o face, că 
adică pretendentul nu e al
tul decît cel cu genunchii 
și cu verișoara legănată pe 
ei, mama s-a mirat foarte 
dar, pînă la urmă și-a zis : 
„Sînt doar veri“. Și, lao
laltă, cu tatăl, și-a dat con- 
simțămîntul.

SA PLATEASCA 
DÎNSA

L© ce bun să lungim noi 
vorba, cînd ei înșiși n-au 
tărăgănat treaba ? După 
două săptămîni, Dionisie 
Ghiță deși el nu muncea 
nicăieri, a scos-o pe Gkta 
din serviciu și s-au căsă
torit la Sfatul popular al 
raionului 23 August.. De 
trăit „am trăit din hanii 
părinților" oftează fata. In 
sfîrșit proaspătul șot a 
găsit de lucru pe un șan
tier. Numai că a început 
să vină acasă noaptea tîr-

-ASTA VARA
una cu două. Judecătorii 
nu se pripesc, cum s-au 
pripit părțile. Ei îi lasă, 
mai întîi timp de gîndire. 
Și pentru cei zoriți, fie din 
ușurință, fie din interes, 
cum nu sînt obișnuiți să 
gîndească, asta e de-a 
dreptul un canon. Și apoi, 
și taxa de divorț". De asta 
Ghiță a și hotărît I De ce 
să plătească eL Să plăteas
că ea I Poate n-o fi logic, 
poate n-o fi drept, poate 
că e curată ticăloșie să-ți 
lași nevasta și s-o pui să 
plătească, dar e mai comod 
și mai convenabil PEN
TRU MINE.

NUNTA MARE 
LA GRAJDANA

Ghiță, vasăzică, a dat bir 
cu fugiții. S-a întors, în 
sfîrșit, la matcă, în Grăj
dana. A ajuns aici cam prin 
aprilie. După vreo șase luni, 
s-a și recăsătorit. Adică 
să ne înțelegem. Ghiță, om 
umblat, cunoaște legile. 
Nu mai puțin știa că bi
gamia e aspru pedepsită. 
Era el prost să cadă în a- 
tare culpă ? Prin urmare 
...s-a concubinul. Dacă a 
găsit cu cine, de ce n-ar fi 
făcut-o ? A găsit. O adre
să a Procuraturii raionale 
Buzău ne precizează : „Ac
tuala soție nelegitimă a nu
mitului Ghiță Dionisie se 
numește Tudor Maria cu 
care trăiește în concubinaj 
de la data de 7 noiembrie 
1965". De atunci, după 
nouă luni, Ghiță devine 
tată. Maria naște un băiat 
In '65 soția nelegitimă

luțiile ticăloșiei: fuga — 
și în zorul fugii, ponoasele 
lăsate pe spinarea celui
lalt.

BOIERUL 
DE LA GALAȚI

Cazul tinerei neveste l .1. 
din Galați poate avea o 
depănare mai scurtă. Ceea 
ce nu înseamnă că ticălo
șia pe care o dă la iveală 
ar fi mai mică.

Soțul ei, F. I. lucrează 
în cadrul Complexului 
C.F.R. Galați. Se bucură 
de mai mult timp liber de
cît soția care este electri
cian — instalații la Șan
tierul naval. Asta, fiindcă 
programul lui de muncă 
e de 12 ore lucrătoare și 
de 24 ore libere, plus alte 
ture libere. Se-nțelege, a- 
ceastă libertate este dată 
de legiuirile noastre omu
lui muncitor pentru odih
nă, refacere, timp de e- 
ventuală instruire sau pen
tru distracții, și ele întă
ritoare. Insă F. 1. a trans
format odihna în trindă- 
vie. Să-l pici cu ceară n-o 
să ridice un pai de jos. A 
muncit, are dreptul să 
stea. Și la urma urmelor, 
de ce are nevoie ? Că ne
vasta muncește și ea, ba 
că are mai puțin timp 
liber decît dînsul. că și ea 
ar avea dreptul la odihnă 
— asta nu-l privește. Ne
vasta să vadă de copil, 
să deretice, să spele rufe, 
să frece podeaua. Că 
d-aia-i nevastă. I-a născut 
femeia un băiat. Băiat, 
asta a și vrut să aibă tata.

acum, pe cînd soția Iul ne 
scria nouă despre cîte 
toate. Ce vreți ? Spirtul 
medicinal arde. Pe scurt, 
ori i se naște copilul ori 
i se îmbolnăvește, dum
nealui își ia tălpășița. Flu- 
ierind și într-un picior. 
Vorba lui Ludovic al XV- 
lea: „După mine, po
topul r

A PRINS VORBA 
DIN ZBOR

Firește, cînd nu dai o 
mînă da ajutor la trebile 
casei, cînd nici nu-ți pasă 
de copil și de nevastă, 
nevasta e îndreptățită 
să-ți facă o observație, o 
mustrare. Șl atunci, fi
rește îi faci și tu ei: că 
mănîncă mult, că dacă 
spală consumă săpun, să 
e o mizerabilă și un ani
mal. In replică, orice e 
bun. Mai ales înjură
tura verde. Și uite așa, a 
început căruța să se strice.

Intr-una din seri, boie
rul a venit acasă tare că
trănit. „Ce ai — l-a între
bat femeia cu neliniște. 
Cum, ne-cum, se cheamă 
că-i era totuși soț. Răs
punsul a fost o ridicare de 
ton. o înjurătură cu năduf 
și filozofia următoare: Are 
dreptate tovarășul Cută
rică. Ce-ți trebuie, zice, 
complicații și obligații: 
acasă, nevastă, copil ? Ai 
un han în buzunar, găsești 
ce vrei și nu te trage ni
meni de mîneca. Lăsăm 
la o parte faptul că în
totdeauna se ivește cîte 
un „tovarăș" Cutărică pe
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vede, plină de gingășie și 
delicatețea boierului apare 
dintr-însa în toată splen
doarea ei. De unde Dio
nisie Ghiță s-a mulțumit 
s-o ia la sănătoasa, dom
nul F. I., amenință cu bă
taia. E și asta o soluție a 
ticăloșiei. Dacă amenin
țarea și-a pus-o sau ba 
în practică, nu mai știm. 
Corespondenta noastră nu 
ne precizează, probabil 
din discreție. Dar dedu
cem că începutul aplică
rii s-a făcut. Deoarece tâ
năra soție, după ce rela
tează faptul, conchide: 
„Și să știți că a avut drep
tate, dar mai înainte de a 
intenta acțiunea de divorț, 
am găsit de cuviință să 
mă adresez dumneavoa
stră etc".

IN RESTAURANTUL 
GĂRII DIN FOCȘANI

Radu T. Mocanu, de ani 
25, angajat la IPROFIL- 
Focșani, și-a cunoscut ne
vasta anul trecut, în ia
nuarie. El singur poves
tește „Am cunoscut o fată 
frumușică și din cîteva 
vorbe ne-am împrietenit. 
Am dus-o la un film, i-am 
dat cîteva prăjituri și In
tr-o după-amiază am 
dus-o acasă la frate-meu. 
Cumnata ne-a lăsat sin
guri. Și mai cu vorba, 
mai cu palma, s-a făcut". 
Repede, și inteligent, și 
ieftin — nimic de zis. 
Dar părinții fetei au fă
cut scandal. Băiatul n-a 
avut încotro. A zis : „Fie 
ce-o fi, o iau de nevastă". I

Și a luat-o. Și de atunci: 
„Ca să scap de ea, o bat 
seară de seară". Dar bles
temata de nevastă a în
ceput să se ducă la între
prindere, la tovarăși, la 
U.T.C. să-l reclame și să-și 
arate rănile din bătaie. 
„Am fost chemat și la sin
dicat — povestește cu șart 
mai departe Mocanu. 
M-au beștelit al naihi. 
Eu, repede, cu angaja
mentul că mă împac cu 
ea. Aiurea. Cum se fă
cuse seară bine, zic la 
nevastă că înoptez la niște 
tovarăși, că eu intru în 
schimb și ea nu are unde 
rămîne. Așa s-a întîm- 
plat. A fost fata găzduită. 
Dar Mocanu a trimis la 
ea doi prieteni ca s-o în
științeze să fie la noapte 
în gară, să vină împreună 
cu prietenii, că trebuie să 
plece din oraș. „Voiam să 
fac pe înșelatul și să-i 
trag o mamă de bătaie, 
și să le dovedesc celor de 
la întreprindere ce fel de 
nevastă am. Da, afurisita 
n-a venit. M-am dus eu la 
ea. Am luat-o cu mine la 
gară și i-am tras ultima bă
taie. Am lăsat-o și am ple
cat. Două zile n-am dat 
pe la întreprindere. Acum, 
după toate astea, cred că 
am scăpat de nevastă".

Relatarea noastră e lapi
dară. Nu rabdă hîrtia și 
tiparul să întîrziem asupra 
amănuntelor. Dar un a- 
mănunt trebuie negreșit 
să-l consemnăm. Toată 
povestea lui Mocanu și a 
tuferinețelor soției sale, Va- 
leria, a depănat-o însuși 
el unui amic în restau
rantul gării din Focșani. 
I-a depănat-o, ca să-i a- 
rate amicului ce „metodă" 
să întrebuințeze ca să-și a- 
lunge nevasta. E veșnica 
metodă a ticăloșiei: fuga, 
palmele și pumnii. Pe sem
ne, acest Mocanu este și el 
unul din acei „huni tova
răși" Cutărică, gata să-și 
sfătuiască „de bine" pe 
dragii săi prieteni. Pove
stea a fost ascultată în- 
tîmplător de un corespon
dent voluntar și ne-a 
transmis-o, dar faptele 
sînt confirmate și de servi
ciul personal al IPROFIL- 
•dui Focșani, și de Comi
tetul raional al U. T. C. 
Rm. Sărat.

CONCLUZIA 
NOASTRA ?

Fiindcă am început cu 
o seamă de zicale ale po
porului nostru, am putea 
încheia cu încă una, refe- 
rindu-ne la ipochimenii 
de teapa celor amintiți și 
anume : Parcă mi-e rușine 
mie / Că nu-ți e rușine 
ție. Dar nu credem că ru
șinea noastră de rușinea 
lor ar putea să aibă vreo 
influență asupra compor
tării lor viitoare, ar putea 
să le schimbe metodele". 
Față în față cu faptele o- 
dioase ale ticăloșiei, noi 
credem că o concluzie, 
justă și eficace nu o pot 
trage decît oamenii noș
tri de drept cu legea în 
mînă. Fie că justiția, va 
putea duce, prin autorita
tea ei, la schimbări în 
purtare și, deci, la împăca
rea dorită, spre salvarea u- 
nor căsnicii anapoda în
cepute, fie prin aspro pe
depsire a ticăloșiei și pu
nerea ei în imposibilitate 
de-a se perpetua. ■

____ -J

Poate mai evident decît în alți 
ani, în actualul Salon republican de 
desen și gravură (găzduit în sala 
Dalles), te întîmpină o mare diver
sitate de viziuni, de stiluri, de mo
dalități tehnice de a înțelege ex
presia grafică. Dacă accepți că va
rietatea e corelată cel puțin prin- 
tr-un aspect al său de conturare 
distinctă a individualității artistice, 
și dacă mai accepți că o mare va
rietate oferă un cîmp generos se
lecției și comparației, desigur că 
această trăsătură ar desemna și, 
desemnează în fapt, o calitate. Fără 
a absolutiza însă această trăsătură, 
care se poate converti uneori în 
inconstanță, în mobilități deconcer
tante (prezente în expoziție, deși 
nu ele dau tonul), se mai impune 
remarcat faptul că nu puțini ar
tiști s-au înscris pe un făgaș, și-au 
fixat opțiunile de viziune, de con
cepție, ceea ce nu exclude evident 
evoluția și cîștigurile.

Printre aceștia din urmă am cita 
pe Octav Grigorescu („Stradă pe 
înserat“, „Neliniște“, „La un ceai“) 
cufundat în universul său fantastic 
și infinit, pe care îl „palpează", îl 
„descrie" fragmentar, dar căruia îi 
sintetizează insinuant și subtil sen
surile, neliniștile și atmosfera. Pe 
Vasile Celmare („Recreația“. „Au 
trecut dealul“), cu lucrări deosebit 
realizate grafic, în care delicate
țea și poezia compoziției evocă lu
mea sa adolescentină, candidă, sau 
pe Viorel Mărginean („Sat mara- 
mureșan“, „Livezi“, „Podgorii — 
Valea Călugărească“) ale cărui liri
ce peisaje s-au esențializat, au că
pătat o remarcabilă expresivitate 
a liniei și cromaticii, mult mai re
ținută de astă dată, chiar față de 
cunoscuta-i sobrietate.

Credincios viziunii sale, dar evi
dent într-o etapă de evoluție ele
vată, ne-a atras atenția și graficia
nul Nae Săftoiu cu suita sa de 
Ilustrații la opera lui Dante, în 
care proliferarea motivului plastic 
nu vizează un decorativism agrea
bil, de suprafață, ci cantabilitatea 
maiestoasă, tulburătoare, a „Divi
nei Comedia". în aceeași categorie 
am mai enumera pe Florin Ciubo- 
taru („îmblînzitorul“, „Sacrificiul“) 
a cărui înclinare către o simbolică 
ermetică, uscată, ce impietează une
ori asupra imaginei plastice la el, 
ca și la Florin Niculiul (în special 
prin „Preludiu de la Sud“), pe 
Gabriela Pătulea-Drăguț cu două 
suculente peisaje montane, și Vasi
le Baboie („Taurul“, „Flori în zori 
de zi") a cărui grafică densă, poe
tică, se revendică prin specificita
tea organizării imaginii și prin pro
blematică, picturii.

Mai puțin semnificative ni s-au 
părut lucrările în care sugestia 
folclorului e înțeleasă în sensul pi
torescului, a unei ritmici facile, 
calchiate (Emilia Baboia, soții 
Stendel), ca și cele care insinuează 
un conținut, o „filozofie" exprima
tă metaforic (Victor Rusu Ciobanu 
cu „Pasărea întunericului“, „Pasă
rea pămîntului", „Pasărea luminii"), 
viziuni exterioare acum de o ine
xplicabilă pauperitate de idei. Alte 
lucrări, ca cele ale lui Vincențiu 
Grigorescu (în fond niște structuri,

niște căutări de materie, interesan
te poate tehnic) descumpănesc prin 
salturile artistului între modalități 
și viziuni artistice adesea antipoeti
ce, ca și acelea în care sînt reîn
viate formule de artă oarecare, 
fără cîștig atît pentru artist cît și 
pentru formulă ca atare (de pildă 
desenele lui Ion Bițan, a cărui a- 
partenență la „pictura gestică", a? 
conturează net cu scurgerea timpu
lui).

Dincolo de orice considerații, care 
ar putea viza evoluția personală, 
singulară, a artiștilor, actualul Sa
lon republican de desen și gravură 
ilustrează o tendință, mai generală, 
evidentă poate cu mai puțină preg
nanță în manifestările anterioare, și 
anume aceea de a aborda subiectul 
literar. Nicorescu Tiberiu realizea
ză ilustrații la volumul de poezii al 
lui G. Bacovia, „Plumb", Mihaela 
Baraschi, la poeziile lui Ion Gheor- 
ghe, Petre Vulcănescu, la „Făt- 
Frumos din lacrimă", al lui Mihai 
Eminescu, Orloxvski M„ sugestive 
imagini la proza lui Kafka, Geta 
Brătescu. sensibile desene la bas
mele lui Peraullt, iar Paul Erdos 
remarcabile și personale interpre
tări ale poeziei lui Francois 
Villon. Dacă sensurile și capacita
tea de integrare în opera ilustrată 
variază, poate în mod firesc, de la 
artist la artist, dacă în mod obiec
tiv acest gen de grafică impune o 
dezvoltare în suită, se observă o 
translație a tratărilor în suită (pro
cedeul provine de la literatură) și 
la subiecte și teme pur plastice.

Foarte mulți artiști simt necesi
tatea unei compliniri a sensurilor 
căutate în lucrarea următoare, o 
precizare, o subliniere, care nu se 
poate evidenția decît într-o desfă
șurare cît de cît amplă (Vincențiu 
Grigorescu, Papadopoulos Ando- 
nis, Vintilă Făcoianu, Done Stan 
ș.a.). Acest fapt impietează asupra 
unicității imaginii plastice, asupra 
capacității sale de a crea univers 
în sine, independent de corelații, 
de explicații. Poate prin forța lu
crurilor, ideea se diluează uneori, 
desenele neputîndu-se ridica toate 
la aceeași valoare, la aceeași ten
siune.

Regretăm că în acest Salon de 
desene și gravură, în afara cîtor- 
va reușite, afișul și caricatura sînt 
insuficient și mai puțin semnificativ 
reprezentate deși nu mai e cazul 
să subliniem aci importanța lor în
tr-o educație estetică de proporții.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

V. Mărginean Livezi
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CUM AU FOST
..RECUPERATE"

30 TONE
DE HIRTIE

Despre absentele 
nemotivate de la 
muncă ale tinerilor 
de la Fabrica de ce
luloză ți hirtie Fa- 
las se discutase in 
adunările generale, 
tinerii fuseseră che
mați in tafa comite
tului U.T.C., fusese
ră adoptate și unele 
măsuri Administrati
ve. Rezultatele in- 
tirziau, insă. „Să-i 
dăm la gazetă ; o să 
le fie rușine —a fost 
de părere un mem
bru al comitetului. 
U.T.C. Dar cum ?...

Peste cîteva zile in 
fiecare secție a fa
bricii a apărut o 
..gazetă*' pe cit de 
simplă, pe alit de o- 
ri cinată. Pe un pa
nou. confecționat în 
formă dc frunză de 
urzică, trei cuvinte 
țineau loc de titlu : 
..Azi a lipsit (in 
locul punctelor era 
trecut numele tină- 
rululb Dedesubt, 
două coloane, des
părțite printr-o bară. 
In stingă : „Ce a 
pierdut el". în dreap
ta : „Ce a pierdut 
fabrica". De fiecare 
dată erau trecute 
aici numele tinerilor 
care absentau nemo
tivat (uneori înso
țite. ^c fotografii șl 
caricaturi) și calcu
lele respective. S-a 
demonstrat, astfel că 
în ziua în care ope
ratorul Gheorghe 
Stănescu a absentat, 
cl a pierdut 35 lei din 
salariu, iar fabrica 
o valoare mult mai 
marc, pricinuită dc 
transferarea altui 
muncitor pe postul 
lui — un loc de mun
că răminînd descope
rit. Asemenea cal
cule s-au făcut pen
tru numeroși alți ti
neri. Cele mai con
vingătoare au fost 
cele făcute la sfîrși- 
tul unei luni. cînd 
se înregistraseră 10 
absențe nemotivate, 
ceea ce echivalează 
cu 30 tone liîrtie și 
15 tone celuloză. A- 
ceste calcule între
prinse din inițiativa 
organizației U.T.C. 
(ca și alte forme și 
metode specifice fo
losite) — au avut 
menirea să convingă.

— F.e la 1 ianua
rie r.u s-a mai înre
gistrat nici o absen
ță nemotivată din 
partea tinerilor, afa
ră de numai ceva în
târzieri. Le vom în
depărta, însă, si pe 
acestea — conchide 
Mihai Chiriac, loc: 
țîitorul secretarului 
comitetului L’.T.C. 
al fabricii.

REDESCO
PERIREA 
TIMPULUI

9 — 10 — 11 : zile 
obișnuite în calen
darul lunii martie. 
Pentru tinerii de la 
Șantierul naval Con
stanța erau, insă, zile 
3e mare emoție. Co- 
rnitetul U.T.C.. soli
citând sprijinul cîtor- 
va specialiști între
prindea primele ac
țiuni pentru aplica
rea inițiativei tineri
lor dc la ..Semănă
toarea" privind folo
sirea fiecărui minut 
cu eficiență maxima 
pentru producție. 
După larga popu
larizare a inițiativei 
în rîndul tinerilor se 
studiau acum, atent, 
minuțios condițiile 
specifice, posibilită
țile existente. In cele 
trei zile din martie 
a avut loc „fotogra
fierea" timpului in 
două însemnate sec
ții : strungărie și na
vală. Rezultatul ? De 
Ia cei 21 de tineri 
„fotografiați" s-au 
„economisit", în a- 
ccste trei zile. 1075 
de minute (pe care 
aceștia Ie pierduseră 
liră rost). Au avut 
loc și alte „fotogra
fieri". evidențiind nu 
numai timpul pier
dut (dar necesar și 
afectat prin norme 
producției), ci și un 
anume prisos de 
timp. La dezbaterea 
care a urmat s-a fă
cut propunerea ca 
pentru noul doc (dat 
în folosință ca cîte- 
va zile mai înainte) 
să nu mai fie anga
jați oameni spe
cial din afară : în
treținerea lui să fie 
asigurată cu forțe 
proprii. înmulțiți 
’■*le 8 ore de muncă 
pe zi cu 32 — numă
rul muncitorilor — 
electricieni. meca
nici. macaragii — ne
cesar întreținerii și 
funcționării docultf 
— și veți constata 
volumul însemnat al 
timpului „descope
rit“.

I andreițA

într-o cooperativă agricolă. „îl găsiți, mă asigura inva

L-am găsit, intr-adevăr, la adresa indicată. Era 7,30 di

mai înalt grad semnificativă pentru modul

tului raional Caracal al U.T.C. sarcinile stabilite

sibil sii-1 întîlnesc la sediu. De fiecare dată era plecat

riabil secretara tehnică, la sectorul zootehnic".

mineața. dar primul secretar al Comitetului raional Ca-

racal al U.T.C. se afla aici, printre tineri, de la ora 5“.

Povestind întîmplarea de mai sus, corespondentul

nostru precizează că o consideră un veritabil motto. A-

ceasta nu numai pentru că ea l-a pus pe urmele intere

santelor fapte de muncă și de viață pe care ni Ie rela

tează, ci în primul rind datorită faptului că este în cel

Cum se concretizează în activitatea Comite

„L-am căutat în mal multe rîndurl. Mi-a fost impo-

de plenara C.C. al U.T.C. din 16 ianuarie a.c. 

privind mobilizarea tineretului la dezvoltarea 

sectorului zootehnic.

CU VALOARE

DE MAXIMĂ

Prelungirea Cîmpiei Du- | 
nării cu calitățile-i cunos
cute de fertilitate pînă la 
extremitățile de nord ale 
raionului Caracal oferă a- 
ccstuia nelimitate posibili
tăți pentru o agricultură 
intensivă, avansată. Ca ur
mare, cooperativele agri
cole de producție din acest 
raion au înregistrat creșteri 
însemnate în toate sectoa
rele. Zootehnia este unul 
dintre acestea. Cu fiecare 
an. proporțional cu dez
voltarea acestui sector, un 
număr tot mai mare 
tineri cooperatori, își 
din profesiile satului 
cea de zootehnist.

Este deci firesc ca 
ansamblul preocupărilor 
comitetului raional U.T.C. 
munca în rîndul tinerilor 
îngrijitori, în scopul mo
bilizării lor la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
producție, să constituie 
una din sarcinile de cea 
mai mare răspundere.

Răsfoim mai întâi 
plan de muncă. Este pla
nul biroului comitetului 
raional întocmit cu trei 
luni în urmă după plenara 
C.C. al U.T.C. din ianua
rie. Analiza temeinică fă
cută atunci în lumina sar
cinilor plenarei, contura 
ca una din îndatori
rile de prim ordin pen
tru comitetul raional, pen
tru toate organiazațiile 
U.T.C. din raion, intensi
ficarea activității în rân
dul tinerilor din zootehnie 
în vederea sporirii contri
buției lor la dezvoltarea 
acestui sector al producți
ei agricole. Chiar de la 
prima lectură planul își e- 
talează calitățile. Fiecare 
punct s-a conturat cu 
discemămînt, cu simțul 
cunoașterii realității din 
teren, cu răspunderea 
cuvenită. Susțin aceste 
aprecieri două argumen
te : mai întâi, planul 
cuprinde pentru fiecare o- 
biectiv în parte formele și 
metodele concrete, inge
nioase și uneori originale, 
prin care vor fi realizate. 
Și doi, după cum se va 
vedea, îndeplinirea lor, a 
avut drept confirmare re
zultatele de pe graficele 
de producție.

de 
aleg

pe

în

un

Aparatele de la ta
bloul de comandă în
soțeau cu precizia lor 
electrică bunul mers 
al tuturor utilajelor. 
Mai erau zece minute 
pînă la terminarea 
schimbului 1. Deo
dată acele indicatoa
re începură să trepi
deze dezordonat : 
scurt circuit la secția 
prese, 
o intervenție 
tă. In 
mente 
numai 
meni.

degetul

Era necesară 
urgen- 

asemenea ma
se apelează 

la anumiți oa- 
La cei care 

direct pe „ra- 
acelea

sînt capabili să pună 
no". Dar fără îndoială în clipele 
POPESCU FLOREA nu s-a qindit la motivele 
pentru care alegerea s-a oprit tocmai asupra 
lui. Se gindea doar la un singur lucru, că i se 
încredințase o mare răspundere. Și în mai 
puțin de .3 minute deranjamentul a fost înlă
turat. Secția prese și-a reluat activitatea.

— Este un electrician harnic și priceput, 
îl caracterizează profesional secretarul comi
tetului de partid al. fabricii „Inox". Dc la 
dinsul, și apoi de la mulți alți tovarăși de 
muncă, afli despre Popescu Florea numai 
lucruri foarte frumoase, aprecieri calde și sin
cere, care nu-l deosebesc insă, de alții de 
virsta lui, ci dimpotrivă îl integrează in niște 
caracteristici ale unui întreg colectiv. Afli, de 
pildă, că este unul din cei evidențiați lună 
de lună, că este un bun organizator al locu
lui de muncă și că dă reparații de bună cali
tate. Formulări care desigur nu i se potrivesc 
numai lui și ascund in spatele lor zeci de 
amănunte, eforturi care numai de la o anu
mită treaptă în sus se înglobează in aceste 
expresii cu caracter general.

ARGUMENTE
PENTRU UN PORTRET
Abia cînd am auzit că e întotdeauna „pri

mul in înlăturarea deranjamentelor" am aflat 
de japt amănuntul semnificativ, care nu poa
te fi raportat decil la persoana lui Popescu 
Florea sau, in orice caz, la un număr mult 
mai mic dc tineri. Acesta este argumentul 
care a hotărî t alegerea sa drept omul cel mai 
potrivit pentru înlăturarea defecțiunii amin
tite. Mai sînt de fapt și alte argumente. La 
începutul anului, de exemplu, prin ianuarie, 
fabrica a fost dotată cu o nouă stație electrică, 
ce urma s-o înlocuiască pe cea veche, necores- 
punzătoare acum pentru consumul de energie 
sporit. Stația trebuia insă montată in timpul 
liber. Producția nu putea fi stinjenită. Ingi
nerul șef i-a încredințat sarcina lui Popescu 
Florea. Iar el, împreună cu comunistul Mircea 
Mălai și cu alții, a format „echipa de șoc". 
Lucrul a început într-o sîmbătă după amiază. 
A doua zi, duminică s-a lucrat pînă seara 
tirziu. Luni dimineața totul a fost gata. Sta
ția a intrat in funcțiune. Douăzeci de ore de 
muncă încordată, de pasiune și dăruire a tu-

tur or la un loc și a fiecăruia in parte au adus 
după aceea un zimbet de mulțumire pe fețe. 
Chipul lui Florea strălucea și el lingă cele
lalte.

Tocmai de aceea nu pare nimic nefiresc, 
cînd auzi că un om ca el nu-și neglijează nici 
activitatea obșteasca, că o consideră o conti
nuare necesară a activității din producție. Cele 
două trăsături nu se continuă numai, ci se și 
confundă la un moment dat. A fost, de pildă, 
mai iutii secretarul organizației U. T. C. la 
secția a justa j-montaj, apoi la atelierul elec
tric. Acum se află in fruntea comitetului 
U.T.C. al fabricii. Este cel mai bun argument 
care arată că și in viața de organizație el ac
ționează cu aceeași promptitudine și eficacita
te ca și in intervențiile la care-l solicită pro
ducția, bunul mers al fabricii.

RADU FLOREA
activist, Comitetul raional V. I. 

Lenin al U.T.C. — București

unde pui umăru
J

sa
CUM S-A ÎNTINS

„DISCUȚIA'
DE LA BABICIU

ÎN TOT... RAIONUL
în sectoarele zootehnice 

ale cooperativelor agricole 
din raion lucrează nu mai 
puțin de 500 de tineri. Ne
voile cooperativelor sînt 
însă în plină creștere. 
Sporesc de la an la an e- 
fectivelc de animale ca și 
exigențele față de cei în
sărcinați să le îngrijească. 
Este explicabil deci, de ce 
primul obiectiv înscris în 
preocupările comitetului 
raional U.T.C. Caracal 
este tocmai recomandarea, 
în funcție de aceste nece
sități, a celor 
tineri pentru a 
acest sector de 
portanță.

Cum ? In ce 
duindu-se să îndrume și 

organizațiile 
mai bune,

mai buni 
munci în 
mare im-

fel ? Stră-

să ajute 
U.T.C. cele 
spre formele cele mai efi
ciente, comitetul raional 
a analizat minuțios activi
tatea și experiența fiecărei 
organizații. După toate 
concluziile s-a oprit la cea 
a organizației U.T.C. din 
C.A.P. Babiciu. Aici, în 
această cooperativă, a re
partiza un__ 2____
tehnie, e considerată 
treabă 
dificile.
ne mărturisește președinte
le cooperativei, nu poți da 
animalele pe mîna oricui. 
Mai ales dacă-ți pui la 
inimă rezultatele. Trebuie 
să fie un om perseverent, 
priceput, căruia să-i placă 
munca aceasta, să facă 
față rigorilor ei.

In ianuarie, de pildă, 
organizația U.T.C. a fost 
solicitată să recomande un 
tînăr pentru zootehnie.

Comitetului U.T.C.
fost ușor, dar 
nu putea privi 
lucrurile. Despre

om la zoo-
_ _____ o

dintre cele mai 
Fiindcă, cum

otehnie, despre impor
tanța ei ca ramură de 
producție aducătoare de 
mari venituri și despre 
răspunderile pe care le 
implică această frumoasă 
meserie s-a discutat cu 
tinerii de nenumărate ori. 
Și sînt atâția dintre ei 
care ar vrea să lucreze în 
acest sector. Dar nu tre
buie ales oare cel mai 
bun ? Firește. Tocmai de 
aceea, comitetul U.T.C. nu 
s-a pripit cu răspunsul. 
Mai întâi a mai invitat o- 
dată în sectorul zootehnic 
pe tinerii din alte bri
găzi care urmaseră cursu
rile învățămîntului agro
zootehnic. Vizita a fost 
condusă și de astă dată 
de inginerul zootehnist al 
cooperativei.

Explicațiile sale ample 
le-au reîmprospătat unele 
cunoștințe, i-au ajutat să 
înțeleagă și mai bine că 
meseria de zootehnist nu 
este chiar atît de simplă, 
că exigențele continuă să 
crească mereu. Au putut 
astfel să cântărească încă 
o dată propriile posibilități 
și aspirații. Și abia atunci, 
„în cunoștință de cauză“, 
secretarul organizației 
U.T.C. i-a întrebat: Ei, 
cine se hotărăște ?

S-au oferit dintr-un în
ceput cinci tineri. Avînd 
unic criteriu de apreciere 
calitățile fiecăruia, cunos
cute de membrii comitetu
lui U.T.C. al cooperativei, 
după o meticuloasă „cîn- 
tărire", au fost puși în 
discuția adunării generale, 
doi din cei 5 tineri. Dez
baterile, părerea colectivu
lui l-au ales, fără îndoială, 
pe cel mai bun. In același 
timp, cuvîntul uteciștilor 

a
au-

în adunarea generală 
constituit un mandat

Nelipsiți de la panoul de onoare din sectorul zootehnic al cooperativei agri
cole Bucinișu ; îngrijitorul C. Ioan, tehnicianul Oprea Lupu și practican

tul Emil Jianu

se cunoască !
tentic al încrederii că și 
cel proaspăt recomandat 
va deveni prin perseveren
ță și dragoste de meserie 
un bun îngrijitor de ani
male.

Adunarea generală, ca 
și acțiunile premergătoa
re au avut un profund 
caracter demonstrativ. 
Secretarii U.T.C. din coo
perativele agricole ale ra
ionului veniseră să vadă la 
fața locului cum procedea
ză organizația U.T.C. în 
recrutarea și recomanda
rea tinerilor spre zooteh
nie, să cunoască pe viu 
experiența care în mai 
multe rinduri le-a fost re
comandată de către comi
tetul raional. După acest 
schimb de experiență care 
a avut loc chiar la sfîrși- 
tul lunii ianuarie metoda 
organizației U.T.C. din 
Babiciu a cunoscut o lar-

gă extindere, stilul acesta 
de muncă a fost însușit de 
majoritatea organizațiilor 
U.T.C. din raion.

Din ianuarie și pînă în 
prezent, organizațiile
U.T.C. din raion au reco
mandat astfel peste 20 de 
tineri. Nu lipsit de impor
tanță e faptul că la toa
te adunările generale ale 
organizațiilor în care s-a 
propus recomandarea 
nerilor spre a 
zootehnie au fost 
zenți fie un 
fie un membru 
roului raional U.T.C., care 
au ajutat efectiv și la pre
gătirea adunării. Rezulta
tele în muncă ale tineri
lor repartizați de curînd 
în zootehnie își găsesc o 
parte din explicație toc
mai în acest punct de ple
care spre fmmoasa mese
rie de zootehnist.

RECOMANDAREA

ti- 
în 

pre- 
secretar, 
al bi-

munci

DOAR PRIMUL PAS !
Tînărul llie Nițișoară 

din cooperativa agricolă 
de producție Praporu și-a 
început munca în sectorul 
zootehnic, după 1 martie, 
la numai cîteva zile după 
ce adunarea generală a 
uteciștilor îl recomandase 
conducerii cooperativei. 
Avea emoții nu numai el, 
ci și tovarășii Iui de mun
că, care garantaseră pen
tru el. Trebuia să realize
ze o normă zilnică de 50 
litri lapte de la lotul 
său do vaci. Exact atît cît 
realizase cooperatorul An
ton Florea care ieșise la 
pensie. II frămînta un lu
cru : se putea oare măsu
ra el, începătorul, cu ex
periența îndelungată a 
predecesorului ? Se gîndi- 
se, se așteptase chiar că i 
se va acorda o „perioadă 
de acomodare“, dar jude
cind mai bine, înțele
se că asta n-ar fi fost în 
folosul cooperativei. Și 
nici într-al Iui. Și-a consul
tat colegii mai cu vechi
me și a trecut la treabă. 
In ziua de 10 aprilie pe 
graficul zilnic afișat în 
camera îngrijitorilor în 
dreptul lui llie Nițișoară 
era trecută cifra 71 litri 1 
După un calcul sumar a 
rezultat că el a realizat în 
cursul celei dintîi luni de 
muncă o medie zilnică de 
69 litri lapte. Era o vic
torie. Prima, dar cît de 
însemnată 1

Majoritatea tinerilor, 
chiar lipsiți de vechime în 
muncă, se mîndresc cu re
zultate, cu producții bune.

Fiindcă în ultimul timp, în 
toate organizațiile U.T.C. 
din cooperativele agricole 
s-a desfășurat o adevărată 
campanie pentru întărirea 
disciplinei în sectoarele 
zootehnice, pentru con
vingerea tinerilor că re
zultatele sînt în raport 
direct cu respectarea ri
guroasă a programului, cu 
conformarea cu strictețe 
la indicațiile specialiștilor 
privind îngrijirea și fura
jarea animalelor, la meto
dele de muncă avansate. 
S-au organizat dezbateri 
în adunările generale, cu 
tinerii îngrijitori de 
male, s-au întreprins 
zite la locurile de muncă 
ale acestor tineri, urmă- 
rindu-se concret cum își 
îndeplinesc obligațiile. In 
această acțiune organiza
țiile U.T.C. s-au bucurat 
tot timpul de sprijinul ac
tiviștilor comitetului raio
nal. Este poate unul din 
faptele care explică cel 
mai bine succesul acestor 
acțiuni, acela că membrii 
biroului comitetului raio
nal U.T.C., secretarii a- 
cestuia au putut fi întâl
niți deseori în sectoarele 
zootehnice, petreeîndu-și 
zile întregi dc la începutul 
pînă la sfîrșitul programu
lui alături de tinerii care 
lucrează aici. Poate că din 
această cauză unor sarcini 
li s-a acordat mai puțină 
atenție, dar în această pri
vință există cel puțin o 
satisfacție ’ sarcina de care 
ne-am ocupat a fost dusă 
bine la îndeplinire.

ani- 
vi-

DOUA PARALELE
CARE SE INTILNESC 

ÎMBOGĂȚIREA
CUNOȘTINȚELOR 

Șl CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI

Cursurile învățămîntu- 
lui agrozootehnic de masă 
au luat sfîrșit. Ridicarea 
pregătirii profesionale a 
tinerilor din zootehnie nu 
s-a încheiat, însă, și nu se 
poate încheia odată cu ul
tima expunere de la aces
te cursuri. în virtutea a- 
cestei necesități comitetul 
raional U.T.C. a inițiat un 
interesant concurs pentru 
titlul de „cel mai bun în
grijitor de animale din ra
ion“. La „start“ s-au pre
zentat toți cei 500 ti
neri din sectoarele zooteh
nice. întrebările, alcătuite 
de un colectiv de specia
liști, au „țintit“ desigur 
pregătirea profesională și 
cunoștințele practice ale 
uteciștilor.

Concursul conceput de 
comitetul raional Cara
cal al U.T.C. are chiar din 
prima etapă, cea la nivelul 
cooperativei, cîteva par
ticularități care-l reco
mandă ca deosebit de 
interesant. Așa de pildă, 
pentru a ilustra desfășu
rarea concursului, în fie
care sector zootehnic s-a 
confecționat un panou al 
concursului unde sînt afi
șate rezultatele. Nu o sim
plă prezentare, ci un co
mentariu argumentat prin 
care se face legătura între 
rezultatele obținute în

muncă șl cele din cadrul 
concursului, de către fie
care participant. Aceste 
panouri ale întrecerii- men
țin atmosfera de compe
tiție în toate cooperative
le, chiar dacă unele din 
ele nu au reușit să aibă re
prezentanți în finala ce se 
desfășoară în această lu
nă. Mai interesant este 
însă faptul că rezultatele 
concursului nu sînt hotă- 
rîte doar de cunoștințele 
teoretice ale partâcipanți- 
lor, ci și de rezultatele a- 
plicării lor în muncă, în 
activitatea de zi cu zi. 
Conform regulamentului 
pe baza căruia se desfă
șoară întrecerea, fiecare 
participant a primit și pri
mește un anumit punctaj, 
în funcție de proporția în 
care și-a depășit planul la 
producția de lapte sau la 
came. întrecerea tinerilor 
are deci o directă și strîn- 
să legătură cu rezultatele 
practice ceea ce și expli
că interesul stîrnit de a- 
ceastă inițiativă a organi
zațiilor U.T.C. în rîndul 
celor 500 tineri îngri
jitori de animale din ra
ion. In același timp efi
ciența întrecerii se con
cretizează în litri de lapte 
și kilograme de came rea
lizate peste prevederile 
din plan.

Trei dintre cei mai 
destoinici îngrijitori 
de animale de la coo
perativa agricolă din 
Praporu : llie Ni
țișoară, Florea Bă- 
cioiu și Florea Pena

LUNAR „ZIUA Fotografii :
I. AND RE IȚĂ

TINARULUI
ZOOTEHNIST"

Prin natura muncii lor, 
îngrijitorilor de animale le 
rămîne puțin timp liber 
pentru a putea participa 
la viața culturală a satu
lui, la acțiunile educative 
și sportive, la serile tine
retului etc. Deși în 
majoritatea cooperativelor

agricole din raionul Cara
cal s-a reușit să se asigu
re îngrijitorilor de anima
le o zi liberă pe săptămî- 
nă, prin rotație, tinerii în
grijitori rămîneau totuși 
cam în afara activităților 
cultural-educative la care 
participau ceilalți tineri.

Tn dorința de a găsi o 
rezolvare oportună acestei 
situații, activiștii U.T.C. 
au întreprins un sondaj 
în rîndul celor mai buni 
tineri din sectorul zoo
tehnic. Așa s-a născut 
propunerea venită de la 
tinerii din Amărăștii de 
Jos — de a se organiza 
odată pe lună, cu toți ti
nerii din sector „Ziua zo
otehnistului“. A apărut a- 
tunci firesc întrebarea: 
cum trebuie procedat pen
tru ca în această zi să

poată fi liberi majoritatea 
uteciștilor ? Răspunsul a 
venit tot din partea lor. 
Fiecare tânăr s-a oferit ca 
într-una din zilele lui li
bere să înlocuiască pe cel 
care se oferă la rindu-i 
să aibă grijă de lotul său 
de animale în ziua dedi
cată tânărului zootehnist. 
In felul acesta exista po
sibilitatea ca o dată pe lu
nă majoritatea tinerilor 
din sector să poată avea 
aceeași zi de odihnă.

In această zi, activitatea 
.comitetului 
cooperativa 
îndreptată 
către „cei 
nie". Li se c---------------
mări cu noutăți din do
meniul muncii lor, au loo 
întâlniri cu ingineri zoo- 
tehniști sau medici vete
rinari, se fac vizite la sec
toarele zootehnice ale coo
perativelor agricole vecine, 
se organizează excursii cu 
familiile în locurile pito
rești din împrejurimi, în
treceri sportive, seri de 
dans etc.

★
Am prezentat succint, 

modul în care s-au con
cretizat în teren doar trei 
din obiectivele planului de 
muncă al Comitetului ra
ional Caracal al U.T.C. din 
cele ce se referă la activi
tatea tinerilor din sectorul 
zootehnic. Aria preocu
părilor în acest sens este 
mult mai cuprinzătoare. 
Ele însumează însă cîteva 
trăsături comune.

— Cunoașterea în de
taliu a fiecărei organizații 
de bază U.T.C. din sec
toarele zootehnice, prin- 
tr-un număr însemnat de 
zile trăite de activiștii co
mitetului raional în mijlo
cul tinerilor, printr-o par
ticipare larga, activă la 
toate activitățile lor.

— Perseverența în du
cerea la îndeplinire pînă 
la capăt a sarcinilor stabi
lite folosind forme și mo
dalități diferite în funcție 
de specificul și necesitățile 
fiecărei organizații;

— Consultarea atentă a 
tinerilor, a cadrelor de 
conducere, solicitarea spri
jinului acestora în inițierea 
și desfășurarea fiecărei 
acțiuni.

Evident, singurul crite
riu de apreciere a activi
tății desfășurate de orga
nizațiile U.T.C. și în ceea 
ce privește mobilizarea ti
nerilor la dezvoltarea sec
toarelor zootehnice, îl re
prezintă, așa cum s-a sub
liniat la Plenara C.C. al 
U.T.C. din ianuarie a.c., 
rezultatele e aceștia
le obțin. pentru
care facem cuvenita men
țiune : în primul trimestru 
al acestui an, tn raionul 
Caracal s-au obținut cu 
123 de litri lapte în 
medie mal mult de la fie
care vacă furajată față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut.

Prinse în diagramele 
grăitoare ale graficelor de 
producție, sporurile de lap
te obținute peste plan, 
certifică eforturile zilnice 
ale îngrijitorilor de anima
le și fără îndoială și con
tribuția pe care și-o aduc 
organizațiile U.T.C. prin 
activitatea ce o desfășoa
ră în rîndul celor peste 
500 tineri crescători de a- 
nimale din raion.

U.T.C. pe 
agricolă este 
în întregime 
do la zooteh- 
prezintă infor-

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul 

„Sctnteii tineretului“ 
pentru regiunea Oltenia



Ie$it din școală cu credința 
că pictura istorică reprezintă un 
summum al artei, la care cu 
greutate poate alunite un pic
tor, chiar stâpîn pe însușirile ne
cesare execuției. In primul rind 
cu cea a înjghebării unei com
poziții armonioase și a plasării 
ei ca ansamblu în spațiu, și că 
o scenă pictată, oricare ar fi ea, 
se cuvine să ne impresioneze 
prin grija și atenția cu care a 
rost condusă pensula, ca să ajun
gă la acea unitate de aspect ne
cesară unui asemenea tablou. 
Theodnr Aman și-a dat ostenea
la ca prin contribuția sa să ri
dice prestigiul, nu numai al ge
nului istoric, în tara noastră, dar 
al picturii ca mod de exprimare 
artistică.

S-a întîmplat însă. în cariera 
lui Aman, cel puțin în două rîn- 
duri. ca tabloul istoric să râmînă 
neterminat. Din această cauză el 
prezintă cu totul alt aspect, de
cît cel pe care autorul lor îl con
sidera definitiv, din pricina mo
dului de execuție, de care s-a 
servit artistul. In starea de eboșe 
opera a căpătat o vibrație, o 
spontaneitate, care deosebește 
scena pictată, de oricare alt 
tablou cu subiect istoric. Prima 
din aceste două opere este cele
brul „Masacru al bulgarilor de 
către turci", probului din 1876. 
învălmășeala din primul plan al 
acestui celebru tablou este pic
tată. fiindcă artistul n-a ajuns 
sâ-i dea forma ei finală, cu o in
tensitate de mișcare, cu o încăr
cătură aparentă a liniilor forme
lor. pe care nu le găsim în nici 
una din celelalte opere istorice, 
afară de ultimul său tablou, ia 
care vom reveni în curind.

Pentru contemporani și pen
tru Aman însuși, este evident că 
faza în care găsim astăzi tabloul 
nu era considerată decît ca in
termediară. între schița și dese
nele care o precedaseră, și care 
există, și forma pe care i-ar fi 
dat-o. atunci cînd ar fi terminat 
operațiile succesive de aranjare 
a suprafeței, conform precepte
lor academismului. Prin neter- 
minare, opera a căpătat o pros
pețime. care o separă avantajos 
de cele mai multe opere simi
lare.

în ..Boierii surprinși la ospăț 
de trimișii lui Vlad Țepeș", cu 
vieo zece ani ulterioară, situata 
este încă mai demnă de anali
zat. Gradul în care execuția a- 
cestei opere, de și mai ample 
dimensiuni a ajuns pînă la noi, 
este încă mai puțin avansat, de 
cit era cazul cu „Masacrul bul
garilor“. Conform practicii aca
demice, Aman, de fiecare dată, 
proceda pentru operele de mari 
dimensiuni, cu subiecte la care 
participau numeroase personaje, 
în chipul următor: un desen, 
foarte precis și cu toate amănun
tele. acoperea suportul. Această 
tehnică venea, după cum știm, 
de la David, și ea constituia pro
cedeul comun al picturii aparți- 
nind academismului. După a- 
ceea, fiecare porțiune în parte, 
fără ca artistul să se preocupe 
de rest, era dusă pînă la ultimul 
grad de finisare, așa cum ea tre
buia să apară în opera definiti
vă. Din această cauză, în tabloul 
de care ne ocupăm, sînt părți 
care nu mai trebuiau să sufere 
nici o modificare, și altele, în 
care, pe pînză, nu vedem decît 
foarte exact și perfect conturat 
personajul care trebuia să-și aibă 
icolo locul in compoziție. Și de 
data aceasta „nesfîrșitul“ l-a fa- 
«orizat în chip surprinzător pe 
Iman. Marea mulțime. în atitu

dini dramatice și făcînd mișcări 
\ iolente, și cea a sol da ți lor care 
surprinseseră pe boieri, și cea a 
boierilor în bogatele și pitorești- 
le lor costume, care tindeau sâ 
c-mene cu cele ale secolului al 

ĂV-lea, luate în parte, sînt bu- 
ăți excepțional de reușite, chiar 

*?ntru un maestru atit de expe
rimentat, cum era Aman. Ta
bloul este printre cele care ne 
dovedesc pe deplin, că practica 
icademirtă l-a frinat de multe 
ori pe Aman în tablourile sale 
istorice, și că. supnnindu-se pro
priului lui temperament, printre 
nulțimea pinzelor aparținînd ge
nului istoric am găsi poate mai 
multe de calitatea celor două a- 
alizate astăzi.
Nimeni la noi n-a acordat a- 

îta atenție genului istoric cîtă 
a acordat Aman. Aceasta pro- 
ine din buna lui educație pro- 
esională, adică, pe de o parte, 
•indcă nici un alt pictoT din se- 

.■olul al XlX-lea nu considerase 
coala ca mai necesară decît 
'nan, iar pe de alta fiindcă îi 
nlăcuse să trăiască în atmosfera 
in care trăise și să se exprime 
conform acestei atmosfere. Ii. 
alte tablouri, mai puțin solemne, 
pe care Aman însuși le conside
ra. sintem siguri, de o importan
tă mai mică, cum sînt multiplele 
scene de gen și peisajele, el își 
dă un mai liber flux tempera
mentului, mai ales atunci cînd 
subiectul pe care-1 tratează se 
petrece în mijlocul naturii, și re
zultatul este mai viu, mai plin 
de vigoare, mai exact realității 
decît în tablourile lui istorice 
Așa sînt numeroasele scene în 
care ne apar el și societatea ca
re-1 vizita, la un moment de re
laxare, la un prinz sau la o pe
trecere, care, dacă este să le 
comparăm cu restul operei sale, 
sînt mai aproape de bucățile is
torice neterminate, decît cele pc 
-are el le dorea definitive.

VPICTURA^ 

À ISTORICĂ J

!

Sensurile | 
unor schițe ! 

ale lui Aman] 
de acad. George Oprescu

Edison « pArit de timpuriu 
pe drumul căutărilor. Inventa
torul genial care avea să de
clare mai tîrziu, în plinătatea 
croației sale, că marele secret 
al reușitei este „...munca, per
severența, bunul simț", a Ilus
trat din plin acest adevăr cu 
exemplul propriei sale tinereți.

La numai 15 ani, pornea pe 
calea științei. își înjghebase un 
laborator intr-un colț al unui 
vagon de cale ferată, iar „fon
durile“ și le procura mai intii 
vinzînd ziare, apoi și ca zețar, 
reporter și editor al unei mi
nuscule gazete avind tirajul de 
500 de exemplare. Mai tîrziu, 
telegrafist-virtuos la Boston — 
avea pe atunci 19 ani — l-a ci
tit pc Faraday și acesta l-a 
făcut să se hotărască asupra 
sensului întregii sale vieți. 
După o noapte de veghe — și 
cîte asemenea nopți nu a cu
noscut marele Thomas Alva 
Edison în cursul îndelungatei 
sale vieți ! — declara priete
nului său Adams : „...am încă 
atit de multe de făcut, iar via- 
ța-i atit de scurtă I Va trebui 
să mă grăbesc 1“

Primele succese le-a înregis
trat pe tărîmul telegrafiei și 
ele au permis tînărului Edison 
să-și extindă preocupările pe 
măsura multilateralității spiri
tului său complex. Muncea a-

TINEREȚEA MARILOR OAMENI

VRĂJITORUL

BE LA MENLO-PARK
proapc 20 de ore din cel? 24 
ale zilei. Studia, experimenta, 
își alegea colaboratori capabili 
și entuziaști. In perioadele de 
vîrf ale creației nu părăsea 
laboratorul săptâmini în șir. 
In numai trei ani, își înregis
trează 45 de brevete de inven
tator. „Nu se stinge bine ecoul 
pașilor lui Edison și iată-1 apă- 
rînd cu o nouă invenție !“ — 
spunea despre fecunditatea 
creației tînărului inventator 
directorul biroului de invenții 
din localitate. Născocește mi- 
meograful — aparat de repro
dus texte asemănător șapiro- 
grafului și care a stat la baza

conceperii acestuia din urmă. 
Se statornicește lingă New 
York — la Menlo Park — unde 
își desfășoară și cea mai rod
nică epocă a creației sale.
Era tînăr cînd lumea avea să-1 

denumească „vrăjitorul din 
Menlo Park". Datorită lui, că
tunul anonim devine un cen
tru mondial de atracție care 
reunește nu numai prezența a 
eminenți oameni de știință, dar 
și de artă. Veneau aici, în nu
măr mare, pentru a face cu
noștință „la fața locului“ cu 
minunile electrotehnicii din a- 
cele timpuri și mai cu seamă 
cu neasemuitul lor părinte.

Numeroase sînt lucrările lui 
Edison in această etapă a vie
ții Inventează primul micro
fon telefonic cc-și putea găsi 
utilizarea practică pe scară in
dustrială. Creează mctafonul, 
aparat oarecum analog viito
rului fonograf. Făurește taxi
metrul, un atit de sensibil „in
strument“ de măsurare a tem
peraturii incit putea fi folosit 
la măsurarea radiațiilor calo
rice ale celor mai îndepărtate 
stele. Dăruiește lumii fonogra
ful — prima mașină de înre
gistrat și reprodus graiul ome
nesc, care a stîrnit pretutin
deni uimire și entuziasm gene-

O plimbare de-a
lungul cheiurilor Ta- 
misei, axă majoră de 
compoziție arhitecto
nică. oferă o conti
nuă surpriză de sti
luri. de volume, de 
lumina și umbre, le
gate doar prin leit 
motivul apei marelui 
fluviu sau prin rit
mica podurilor, care 
se succed organic, 
necesar. îndrăznețe și 
elegante, subliniere a 
sensurilor citadine 
dominante. Punctată 
la început de Podul 
Turnului, apoi în i- 
medialâ apropiere de 
Turnul Londrei și 
apoi priis cîteva ac
cente mai importante, 
panorama se schimbă 
brusc, privirea se o- 
prește pe impresio
nanta masă a clădirii 
Parlamentului. vi
brată de verticalele 
structurii. închegată 
și echilibrată de ver
ticalele puternice ale 
celor două celebre 
turnuri : Victoria și 
Big Bon (turnul oro
logiului).

Clădirea Parlamen
tului reprezintă de 
fapt o compoziție 
extrem de complexă, 
pe care am putca-o 
denumi mai degrabă 
ansamblul clădirilor 
Parlamentului, a că
rui edificare a urmat 
distrugerii vechiului 
Palat Westminster in 
timpul marelui foc 
din 1834 și este cel

iOIOiEIT
LOHOÖKEZ

mai important act e- 
dilitar de la recon- . 
strucția mărci cate- 1 
drale Sf. Paul. Pro
iectat de arh. Char- 
les Barrv în stilul 
Tudor, Parlamentul 
ocupă impresionanta 
suprafață de peste 3 

I ha și este cel mai 
mare edificiu gotic 
din lume. Construc
ția a început in anul 
1840 și a fost termi- 

, nată în 1857, perioa
dă lungă, punctată 
tic numeroase eveni
mente. care atestă 
amploarea lucrărilor. 
Complexul se desfă
șoară pe un patrula
ter amplu, conceput 
în baza unui sistem 
închegat de axe : la
tura ce formează 
frontul către Tamisa 
arc peste 300 m lun
gime. iar turnul Big 
Bcn își înalță silueta 
caracteristică cu ce
lebru) orologiu la 
peste 100 in. Edificiul 
conține 11 curți rec- 

1 tangularc interioare,

500 grupări dc încă
peri diferite, 18 reșe
dințe oficiale. Came
ra Comunelor, Ca
mera Lorzilor și ma
rca sală Central Ilall. 
Pentru a echilibra 
compoziția și a sub
linia sistemul celor 
două camere, a fost 
necesară edificarea 
pe latura îngustă, o- 
pusă a turnului Vic
toria. ceva mai înalt 
decît Big Bcn, cu o 
siluetă diferită, a- 
mintind-o pc aceea a 
turnurilor catedralei 
Canterbury (Kent), 
mareînd intrarea la 
Camera Lorzilor 
printr-un portal mo
numental de 20 m 
înălțime.

Plastica arhitectu
rală urmărește reîn
vierea și valorifica
rea stilului gotic, 
specific perioadei is
torice de marc în
semnătate și avînt in 
dezvoltarea Angliei 
din timpul dinastici 
Tudorilor, moment

de maximă întărire a 
I puterii centrale mo

narhice pc plan in
tern și de început de 
expansiune teritoria
lă și politică în exte
rior. Corespondențele 
ideologice și artistice 
sînt evidente. Goti
cul acestei perioade, 
de fapt goticul ulti
mei epoci dc înflo
rire a stilului, atinge 
o excepțională vir
tuozitate. fantezie și 
bogăție ornamentală. 
Predomină vertica
lele și bolțile în c- 
vantai. stilul secolu
lui XVI fiind cunos
cut sub numele de 
„gotic perpendicular", 
aerian, aproape ima
terial. Adaptat cu 
multă înțelegere și 
gust masei și fron
turilor foarte lungi 
sau interioarelor, go
ticul astfel renăscut 
ușurează construcția 
subliniind sensul as
cendent, urmărind 
semnificativ structu
ra, modulînd organic 
spațiile, definind su
gestiv prestanța, țl-

* nuta și scopul edifi

ciului. Adoptarea, în 
cazul dc față, a unui 
neoclasic ar fi răpit 
din eleganța soluției, 
transformind con
strucția într-o suc
cesiune de forme 
greoaie și reci iar pe 
de altă parte, ar fi 
corespuns în mai 
mică măsură tradiții
lor bogate ale vechii 
arhitecturi gotice en
gleze.

Prezență șl domi
nantă categorică, si
lueta Parlamentului 
atrage de peste 100 
dc ani numeroși pic
tori în căutare de at
mosferă sau volume 
interesante. Impre- 
sioniștii, subtili rea
lizatori de nuanțe, de 
efecte și în special 
Monet, caro a fost dc 
două ori la I.ondra 
în 1871 și 1904. a re
dat monumentul în 
contextul citadin cu 
lumini irizate și e- 
fecte dc ceață, con
ferind arhitecturii 
clădirii valori plas
tice și accente lirice 
nebănuite.

Arh.
I I. SIMIONESCU

Z"------- —
Decenii în șir, renun- 

țind la marile săli de con
certe ale lumii, Enescu 
dădea un neîntîlnit exem
plu de adine apostolat, 
colindind tîrgurile, aprin- 
zînd în suflete seînteia 
marii muzici.

Insoțindu-1 ca acompa
niator in aceste continue 
peregrinări, Ioan Dobro- 
geanu Gherea a avut uni
cul prilej al unei perma
nente colaborări cu E- 
nescu, al unor investigații 
cotidiene în viața, în crea
ția marelui artist.

Acum, aici la masa co
locviului, copleșitoarea 
sumă de amintiri zămis
lite în acei ani capătă noi 
dimensiuni, revin încăr
cate cu noi sensuri, aduc 
poate — deasupra orică
ror generalizări muzicolo
gice — cel mai emoțio
nant omagiu artistului 
care a străbătut țara în 
lung și în lat din pro
funda convingere a nece
sității ridicării spirituale 
a poporului român.

— „Pribegiile“ noastre 
în afara Capitalei au în
ceput în toamna anului 
1928. La recomandarea 
Floricăi Musicescu, Co- 
hen, celebrul impresar, 
mi-a fixat prima intilnire 
cu Enescu lipsit cîtva 
timp, (din pricina unui 
stupid accident), de acom
paniatorul său permanent 
— Caravia.

— Vă mai amintiți cî
teva detalii despre turneul 
de debut ?...

— Desigur. Am pornit 
pentru prima oară spre 9 
orașe transilvănene. Pri
mul popas : Tg. Mureș.

— Și in program ?
— Lucrări de mare ac

cesibilitate, dar de o înal
tă ținută artistică, de o 
profundă substanță muzi
cală : Sonata de Veracini, 
Sonata Kreutzer do Beet- 
hoven, Liebeslied de 
Kreisler și bineînțeles o 

I piesă de Bach...
— Nu în zadar declara 

Enescu unui gazetar : 
„chiar dacă într-un colț 
îndepărtat al țării găsesc 
un singur ascultător care 
să guste o partită de 
Bach, atunci țelul pe care 
mi l-am propus este a- 
tins...“.

— In zecile de turnee 
nu a existat într-adevăr 
un singur recital fără o 
piesă de Bach.

— De o jumătate de 
secol, va spune el în a- 
murgul vieții lui — Bach 
este pîinea mea de toate 
zilele.

— In conceptul pedago
gic enescian piesele de 
largă popularitate aveau 
drept scop să atragă pu
blicul spre înțelegerea li
teraturii violonistice.

Pe această temă diver
gențele sale cu impresa
rul dornic numai de suc
ces de public erau per
manente.

Un dialog de genul a- 
cesta se repeta mereu în 
diverse variante.

Impresarul : Maestre.
La ce servește să bagi pe 
Bach în program ? Lumi- 
ncază-mă și pe mine. Iți 
garantez că dintr-o sută 
de oameni din sală, nu-i 
place niciunuia. Pe cînd 
dacă le-ai cinta, așa cum 
știi dumneata, Humoreska 
sau piesele lui Kreisler 
ai face plăcere tuturor.

Enescu : îmi pare rău 
că-i plictisesc dar n-am 
ce să le fac. Să îl consi
dere și ei pe Bach ca pe

lărîmă din bucuria pe 
care o vedea în ochii unui 
modest ascultător îl feri
cea.

— Și totuși Întristătoa
rele neînțelegeri nu-l 
descurajau ?

— Semnalam cu alt pri
lej episodul acela penibil 
in care concertul a tre
buit să fie amînat din lip
să de public deoarece „in
telectualii" orașului au 
fost obligați să ia parte la 
un botez patronat de pri
marul urbei.

Prin 1930, in anii crizei, 
sălile erau de multe ori

I. DOBROGEANU-GHEREÄ
despre

TURNEELE
ENESCLENE

ÎN EÎmtlLE
IM

o doctorie. Are să le facă 
bine la sănătatea muzi
cală.

— Chemarea mea — 
se confesa cîndVa Enescu 
— este să servesc de în
drumător, ducind muzica 
în provincie, la țară...

— Toate turneele sale, 
zecile sale de drumuri în 
cele mai îndepărtate loca
lități românești au fost 
făcute in spiritul acestei 
înalte misiuni etice, pe 
care o socotea drept o 
componentă fundamentală 
a formației unui artist 
modern.

A renunțat pentru ase
menea turnee la gloria 
marilor capitale. Cindva, 
într-un birt popular al 
unui orășel modest, Mizil, 
arătînd cu mina spre toa
te acea tristețe ce ne în
conjura. Enescu. îmi spu
nea : „Și cînd mă gîndesc 
că mi se propusese pen
tru luna aceasta un tur
neu în Japonia, cele mai 
luxoase condiții. Dacă 
primeam, eram acum în 
vreun Palace la Tokio...“

Dar Enescu cînta la 
Rîmnicu Sărat cu a- 
ceeași dăruire cu care își 
oficia arta la Paris sau la 
New York.

Fiecare seînteie, fiecare

pe trei sferturi goale. Ni
meni, nimic însă nu-l pu
tea opri pe Enescu de la 
această nobilă misiune de 
apostol al muzicii pe pla
iurile României.

Tot timpul turneele 
sale erau planificate pînă 
la cele mai mici detalii.

Repeta, studia, compu
nea, citea continuu pînă 
în adîncul nopții, neper- 
mițîndu-și nici un fel de 
pauze.

La Tulcea, în 1931, în
tr-o dimineață cețoasă, în 
timp ce o birjă ne ducea 
spre gară, Enescu îmi 
spunea : „Astă-noapte, pe 
la 2, am scris ultima notă 
din Oedip, încă acum 
cîțiva ani credeam că 
n-am să termin niciodată 
opera aceasta, atît de 
mult lucru îmi părea că 
cere. Și ce natural ml s-a 
părut s-o sfîrșesc...“.

Multe dintre temele 
compozițiilor sale prin
deau viață în zilele tur
neelor.

Pe drumurile țării, du- 
cînd poporului luminile 
muzicii, Enescu sorbea 
forțe noi pentru prome
teicele sale pagini.

IOSIF SAVA

ral. Este realizatorul practic al 
becului cu incandescență, care 
a dus la posibilitatea creării și 
extinderii iluminatului elec
tric. în sfîrșit, printr-un lung 
șir de invenții are o contribu
ție hotăritoarc la dezvoltarea 
generatorilor de curent conti
nuu, fără de care înfăptuirea 
iluminării electrice de masă 
nu se putea realiza.

Numărul brevetelor sale de 
inventator înregistrate in a- 
cești cîțiva ani se ridică la 
300. La numai 34 dc ani deve
nise celebru. Nu-și risipise în 
zadar cei mai frumoși ani ai 
tinereții. Creația sa avea să 
continue pînă tîrziu, la adînci 
băt vineți, cind bilanțul breve
telor avea să depășească cu 
mult cifra de o mie. Preocupă
rile sale aveau să se extindă 
și la alte domenii decît cel al 
electrotehnicii, îmbrățișînd va
riate domenii de activitate și 
oferind soluții originale deose
bit de valoroase. însă își croise 
propriul făgaș de la o vîrstă 
fragedă, își făurise un stil de 
muncă la anii cind obiceiurile 
utile dobîndite se transformă 
cu ușurință în deprinderi tai
nice, înțelesese să-și trăiască 
viața fără să și-o risipească, 
aflase din anii tinereții că 
timpul este unul dintre cele 
mai valoroase bunuri omenești 
care trebuie chivernisit cu 
grijă.

Era în anul 1881. Electroteh
nica începuse să joace un rol 
de seamă în viața economică 
a întregii lumi. La Paris, se 
organizase o expoziție interna
țională de electricitate și — în 
același timp — un congres in
ternațional al oamenilor de 
știință care-și desfășurau acti
vitatea pe acest tărîm. Ulti
mele două săli ale expoziției 
erau consacrate epocalelor rea
lizări ale lui Edison. „Expozi
ția lui Tlîomaj Alva Edison“ 
— aceasta era inscripția pe 
care o citeau vizitatorii înainte 
de a intra în amintitele săli — 
întruchipa semnificația recu
noașterii universale a merite
lor neegalate ale tînărului in
ventator în dezvoltarea știin
ței și tehnicii timpului său. Ale 
aceluia despre care unul .Vintre 
contemporanii săi, doctorul 
Maclaurin spunea : „Mai mult 
decît orice școală, prin exem
plul său, prin prestigiul și in
fluența sa, a deșteptat... un 
uriaș imbold spre realizări 
științifice puse in slujba ome
nirii".

AD. IONESCU

Cluj — Muzeul etnografic al 
Transilvaniei. Gospodărie din 

Maramureș

PERMANENTELE 

imiciui
ln acest an vom vedea 

pe ecrane un film inspirat 
de romanul clasicului li
teraturii polone Boleslaw 
Prus, „Faraonul". Un roman 
istoric și, s-ar părea, un 
film istoric, definiție tan
gentă la peiorativa catego
risire de „super-producție". 
Dar regizorul filmului 
e Jerzy Kawalerowicz, și 
biografia sa artistică nu-l 
recomanda deloc ca un 
autor de mare montare. 
Totuși ? înainte de a da 
răspuns să vedem cine-i 
regizorul care alături de 
Munk șl Wajda, ca să 
nu mai pomenim de „vete-

ranul" Alexander Ford 
(puntea de legătură intre 
începuturile și maturitatea 
cinematografiei polone) au 
o autentică școală de film, 
recunoscută și apreciata 
deopotrivă pentru conținu
tul și stilul ei în care neo
bișnuitul, cazul aparte, era 
o replică la canoanele ri
gide care-și servise cine-

ecranizînd romanul lui 
Neverly (Celuloza) reali
zează cu „Noaptea aminti
rilor" și „Sub Steaua frigi- 
ană" (titlul celor două serii 
ale filmului) o încercare de 
a sonda noi posibilități de 
comunicare. In 1962 regi
zorul se explică: „Specta
torul contemporan își dez
voltă tot mai mult în-

leagăn original : îi stimulez 
sau îi frînez zborul fante
ziei după cerința mea, și 
lucrul acesta îl fac impri- 
mîndu-i un șoc sau o miș
care lină. Dar sînt dator să 
dirijez neîncetat leagănul 
său“.

De la „Omul din umbră" 
— 1956 la „Maica Ioana a 
îngerilor" — 1961 de alt-

JERZY KAWALEROWICZ
matograful pentru ilustra- 
tivism.

Kaivalerowicz a urmat 
artele plastice și cursurile 
de cinematografie ale In
stitutului din Cracovia. In 
1951 debutează cu „Moara 
satului", film fără ecou și 
mai ales, in care nici una 
din particularitățile care 
l-au impus ulterior nu se re
levă. De-abia in 1953—1954,

clinația spre meditație, 
spre fantezie. Imagina
ția lui devine mai bo
gată. Ii sînt suficient de 
familiare șabloanele dra
matice și le rezolvă fără 
prea mult efort. Nu trebuie 
să oferim spectatorului o 
hrană pe care să o poată 
Înghiți chiar fără să mai 
mestece. Eu mi-J imagi
nez pe spectator într-un

fel ca și în „Adevăratul 
sfîrșit al războiului"-1957, 
„Trenul de noapte"-1959, 
(Kawaleroioicz fiind unul 
din puținii regizori străini 
căruia publicul nostru îi 
cunoaște în întregime fil
mografia), profesia de cre
dință, sus-amintită, nu va 
fi niciodată trădată. Cel 
mai controversat din fil
mele sale, „Maica Ioana

a îngerilor", este, dincolo 
de orice, o pledoarie care 
folosește o cale puțin 
obișnuită în arta filmului, 
pentru umanism. Chiar și 
regizorul își socotește fil
mul ca un „protest împo
triva dogmatismului dar, în 
același timp, este un film 
despre dragoste, în care-mi 
afirm certitudinea că dra
gostea stă la baza tuturor 
lucrurilor“.

„Faraonul", cel mai re
cent film al său este, publi
citar dacă vreți, o „super
producție în care lipsește 
sărutul". A-l expedia in a- 
ceste cîteva cuvinte sau 
numai a-l intitula nonsu- 
perproducție nu înseamnă 
nimic. Kawalerowicz a fă
cut în acest film o unică 
demonstrație: a redus
spectacolul la idee, în sen
sul că a privit un anumit 
moment istoric ca pe o pro
blemă de intimă dramă in 
care fiecare individ e și 
prezent, și trecut și viitor.

TUDOR STANESCU
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Socialismul, evident. b 
produs modificări atît de e- 
?entiale in viat» oamenilor 
incit estăzl nu mai este po
sibil. oricind ai prilejul să 
pui fată in fată două date 
aflate la răspîntiile a 20—25 
sm. nu rămîi captivat de 
calitatea cea nouă Faptul, 

deia, a devenit așa de firesc 
incit, uneori, nici nu-ți mai 
vine să faci comparația e- 
'■nlutia se justifică de la sin® 
-i In loc să te tot uiți depar
te. îndărăt, preferi să te uiți 
înainte, avind clar certitudi
nea că e mei util pentru rit
mul de avans.

Se intimplă insă, uneori, 
ra înseși schimbările în bine 
esențiale, specifice, să 
transformate in fetiș si 
cauza pădurii să nu mai 
cervăm ră pe undeva, 
’irigă tulpinile puternice, nu 

mai văd niște copăcei ne
cesari. Ani la rînd s-a vorbii 
despre noile meserii ale epo
cii modeme, și s-a vorbit pe 
bună drrptate. Fumalist, dis
pecer electronist, clectrome- 
talurg. oppralor-tele etc. etc. 
Atentia asupra noului a fost 
si rămîne firească Și în ca
zul acesta s-a intimplat însă 
exact ceea ce spuneam : no
ile. viguroasele îndeletniciri 
profesionale n-au anulat — 
în cea mai mare parte — 
vechi îndeletniciri Cu toate 
=cestea unele anchete socia
le și mai ales autorii lor in 
elanul demonstrativ al vic
toriei noului, uită faptul. II 
uită și unele cadre didactice 

. șl unele organizații U.T.C.. 
care le vorbesc tinerilor doar 
despre ..meseriile viitorului".

Să fim bineînțeles! : e 
justificat în mare măsură 
ca tinerii să nu mai doreas
că să îmbrățișeze meserii 
nemreanizate. neelectroniza- 
te. Dar. în același timp nu
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25 de zile : examenele studențești
Foto : SURA ZOLTAN 

Baia Mare 
(Fotografie sosită fn cadrul concursului nostru)

StMRĂTA 6 MAI 1967
18.00 Pentru copii. Filmul : 

Floricica“. 18.15 Pentru tinere
tul școlar. Noile aventuri ale 
echipajului Val-Vîrtej. 18.50 
Publicitate. 18.58 Ora exactă. 
19.00 Telejurnalul de seară. 
19.27 Buletinul meterologic.
19.30 Fațâ-n față. 20. Tele- 
enciclopedia. 21.00 Spectru. 
Program de varietăți. Trans
misiune de la Sofia. 22.00 An
tena este a dumneavoastră.
22.30 Turneul melodiilor. 22.50 
Telesport. 23.00 Telejurnalul 
de noapte.

ACTUALITATEA
CHIPUL PATRIEI

IN DESENELE ELEVILOR

că ccca ce 
dai nebănuîtc 
ran(r că pot să 
vin „nn nnmr".
succed apoi vertigi
nos. alte șl alte vic
torii. Slnt „provocat” 
de Marin PIAcșa. 
Mleln hoculesca, 
Gheorahc Blamate, 
Marin Gașpar, bo
xeri cu renume pe 
vremea aceea, dar II 
înving pe toți, cum 
se spune, fără drept 
dc apel. începe să 
încolțească In mine, 
șl mă 
chiar, 
ataca 
pcan 
muscă, 
continentului 
era. pc-atuncl. fran
cezul Kld Oliva. Zile 
în șir acesta era su
biectul unor înde
lungi discuții pe care 
le aveam cu mana
gerul meu. ITmbrrto 
Lancia. Șl m-am ho
tărî!. împreună am 
stabilit un plan a- 
mănuntit de pregăti
re. Am trimis „pro
vocarea” la Paris. 
Nu mal vorbesc cu 
citc emoții am aș
teptat răspunsul! Și 
iată că Oliva se de
clara dc acord și 
„dacă se poate, scria 
el. întilnlrea .să aibă 
loc cit mai repede“.

fascinează 
gindiil de a 
lilial enrô

la categoria 
Campion al 

nostra

Miza p? o victorie »1- 
gură.

Timp <ie cltria 
Ioni m-am antrenat 
cn o Intensitate de
osebită. împlinisem 
18 ani (Oliva număra 
22). Am început un 
adevărat maraton, 
insă nn m-am spe
riat de grrutăjlle 

antrenamentelor. 
„Vedeam" înaintea 
ochilor numai titlul 
de campion al Euro
pei. Fără o conștiin
ciozitate maximă, 
fără o dăruire tota
lă, nu slnt posibil? 
performant? dc va
loare. Spun acest lu
cru în speranța 
tinerii boxeri îl i 
(in ca un îndemn.

Antrenori, prie
teni, managerul mă 
încurajau spunin- 
du-ml mereu :

— Acesta r meciul 
carierei tale ! Erau 
cuvinte a căror răs
pundere o simțeam 
apăsindu-ml greu p? 
umeri.

...A venit ziua, mal 
degrabă, seara, mult 
așteptată : 7 ' ‘
1930. Meciul pe 
re-l găzduia 
noastră era conside
rat col mal Impor
tant eveniment spor
tiv. Arena „Romco- 
mlf" era arhiplină. 
5000 de sppctatori en
tuziaști așteptau e- 
motionati apariția 
celor doi pngillști pe 

Pariurile

că 
re-

lunle 
ca

tara

minți-flerblntaseră
le.

Primul a
Kld. Purta un halat 
roșu, de pluș. Părea 
calm. șl. trerlnd prin 
mulțimea spectatori
lor. făcea semne pri
etenești cu mina. La 
scurt timp l-am ur
mat șl cu insolit do 
maestrul Lan ci a. 
juna 
ului

apărut

A-
in colțul ,,care
magic“ îl prl-

nerăbdător prln-reso ~-----------  .
(re corzi pe campio
nul Europei. Kld 
continua să degnje 
un calm
Parcă ar
București 
bare.

— Asta-I prea 
tot. îmi spun 
mușcîndn-ml I 
întrece orice 
ră, frate. Dar

Europei, 
să 
revoltător, 

fl venit la 
la pllm-

de 
eu 

buzele, 
măsu-

nimic, vom vedea : 
care pe care...

Meciul fusese con 
üaetat pe distanta 
de 15 reprize a 3 mi
nute. In arenă era 
un vacarm de no- 
drscris. Eu declara
sem ziariștilor că 
„nu concep să pierd 
această partidă". Și 
iată că începe me
ciul Tribunele fler- 
beau, nu alta. Tn prt-

nu era încă bine re
glai. Incepînd din 
repriza șasea însă, 
francezul 
senine de — 
Contra mal rar și e- 
vlla lupt».

— Acum

a trădat 
oboseală.

este total firesc. Iată rezul
tatele comparate ale acelu- 

L.si cercetător (D. Salade) : 
în 1940—1941 elevii citau 
printre profesiunile pe care 
urmau să le îmbrățișeze pe 
acelea de zidar, plugar, bru
tar. homar, geamgiu, sobar, 
tapițer. sticlar. morar etc ; 
in timp ce. ne informează 
d insul. „in anchetele din 
1957—1960 și 1961—1963 aproa
pe nici un elev nu mai enu
mera astfel de profesiuni", 
(voi. „Cercetări sociologice 
contemporane“ — pag. 199).

în ceea ce ne privește ase
menea declarații nu ne-ar 
produce totală admirație. 
Pentru atracția spre mese
riile noi. da. dar sabia se 
arată a avea două tăișuri. 
Oare nu mai avem nevoie de 
brutari, de plugari (in alt 
sens, dar, totuși, lucrători 
agricoli cu sapa în grădină, 
pe ogor), de geamgii, de so- 
bari. tapiieri etc.. etc ? Nu 
disprețuim, oare, prin modul 
de a le evita din categoria 
profesiunilor importante, a- 
ceste ..meserii mici“ ?

Este entuziasmant că mulți 
vor. cum arată ancheta, să 
devină „balerini, violoniști, 
artiști dramatici, artiști de 
cinematograf, sportivi“ etc., 
etc . dar de centrul de pan
tofi pe comandă nu ne 
vom putea lipsi, deci nici de 
artiștii in meseria fabricării 
încălțărilor „manuale" (în 
Prezent la centrele de acest 
•'°1 din București dacă ..vin 
'-••'ne“ de la început pantofii 
’a una din 5—6 femei care 

făcut comandă). Meserie... 
■nică ’ Poate, dar neatenția 
'stă de ea se răzbună. Cau
tă să pui o ramă mai acătă
rii unui tablou si te vei tre
zi cu o ramă stas, făcută de 
un om care nu și-a propus 
itciGdată să strălucească în 
meseria lui de rămar. Poate 
nici nu mai are de unde în
văța.

Noi credem, dimpotrivă, că 
este si o lipsă a celor ce se 
nrupg de îndrumarea profe
sională a celor tineri această 
evitare totală a „meserii-lor 
mici" care nu numai că nu 
vor dispare, dar. dimpotrivă, 
sîntem convinși că pe măsură 
ce nivelul de trai va creste 
solicitarea lor va fj tot mai 
mare. Vom vrea tot mai mulți 
mobilă lucrată pe gustul nos
tru. pantofi pe piciorul nos
tru o decorație interioară 
realizată cum ne place nouă, 
o haină croită la nivelul unei 
arte a modei (nu La „Arta 
Modei“ unde nu întotdeauna 
meseriașii eînt într-adevâr 
buni) etc. etc.

Meseria „mică“, dar făcută 
cu ariă. va rămîne mare.

A intrat în tradiția 
școlii românești orga
nizarea la finele anu
lui a expozițiilor de 
pictură și desen ale 
elevilor. Selecționa
rea lucrărilor se face 
începînd de la nivelul 
școlii, raionului, regiu
nii pînă la expoziția 
națională pe țară. 
Simbătă 29 aprilie a.c. 
a avut loc la Muzeul 
Satului deschiderea 
Expoziției naționale 
de desene ale elevilor 
din licee, școli profe
sionale și școli tehni
ce. organizată de 
Ministerul învățămîn- 
tului și C.C. al U.T.C. 
cu prilejul celei de a 
45 - a ani’ ersări a 
U.T.C. și a „Zilei ti
neretului".

Tema acestui con
curs artistic pe țară a 
fost intitulată „Patria 
mea", oferindu-se ast
fel elevilor posibilita
tea de a-și evidenția 
propria fantezie crea
toare în compoziții de 
largă respirație, inspi
rate din tumultul vie-

ții contemporane sau 
din istoria țării.

Vizitatorul expozi
ției este cucerit de 
curajul adolescentului 
de a îmbina culorile 
în armonii surprinză
toare și de predilecția 
pentru ritmurile în
cordate ale desenului 
și totodată varietatea 
și nivelul modalităților 
artistice folosite: ulei, 
tempera, acuarelă, 
gravură, pictură pe 
sticlă, ceracolor, afi- 
șaj — rod a! muncii 
de îndrumare a ca
drelor didactice. Sînt 
în expoziție numeroa
se peisaje industriale 
originale ca abordare 
plastică („Peisaj“ — 
Einham Nicolae, cla
sa a XIT-a, Liceul de 
muzică și arte plasti
ce Galați, „Impresii 
dintr-o excursie la 
Reșița" — Somason 
Ioan, clasa a IX-a, Li
ceul nr. 10 Timișoa
ra). Celor mai bune 
dintre cele 4 000 de 
lucrări prezentate în 
etapele succesive —

locală, raională, regio
nală — ale concursu
lui de desen le-au 
fost acordate 4 pre
mii I. 8 premii II. 12 
premii III și 80 de 
mențiuni. Am reținut 
în mod deosebit ..Por
tretul de femeie" al 
Floarei Nicolae de la 
Liceul de arte plasti
ce București și ,,Pei
sajul" lui Bădița Du
mitru, din București, 
care au obținut pre
miul I. friza decorati
vă a lui Băița Mircea 
din Iași, pictura pe 
sticlă „Cules de fruc
te" a Anei Pali, de la 
Școala tehnică de in
dustrie ușoară din 
București, sau gravu
ra „Iama" a lui Bar- 
dacz Bama clasa a 
XH-a, Liceul de artă 
plastică din Tg. Mu
reș. Dar. felicitări me
rită. desigur, toți tine
rii artiști participând 
la această expoziție 
națională.

ADRIANA 
MITESCU 
studentă

,. PEISAJ"
Lixente Filofteia — București

„PEISAJ"
Bădița D-tru — București

PREMIUL I

ELGEN FLORESCU

• Vineri dimineața s-au 
cheiat convorbirile oficiale 
dintre ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, 
și ministrul afacerilor externe 
al Suediei, Torsten Nilsson.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de sinceritate 
și înțelegere reciprocă.

• In Capitală au început vi
neri dimineața lucrările se
siunii de comunicări științifi
ce a Institutului de cercetări 
al Ministerului Căilor Ferate.

mele cinci reprize 
n-am reușit, însă, 
mare lucru. Sìngole 
Imi clocotea în tot 
corpul. Dorința de 
victorie ml-a sporit 
și mal mult ambiția. 
Publicul dorea dc la 
mine o izbîndă de 
răsunet. Știam asta. 
Dar Kld avea o mo
bilitate extraordina
ră, iar „tirul" meu

e mo
mentul. ml-am spus.

Și ml-am aruncat 
ochii pentru o frac
țiune dc secundă 
spre maestrul Lan
da. Privirii? lui îmi 
spuneau același lu
cru. M-am apropiat 
cu pași mărunți 
adversar 
„dinei", 
sat un 
dreapta 
Campionul, 
campion al Europei, 
a poposit la podea. 
Arbitrul numără 
strident. La „8" Kld 
și-a frecat mănușile 
de tricou semn că 
reia lupta. Dar gon
gul l-a venit In aju
tor. Simțeam că 
tini continental 
aproape, 
proape, 
meciului 
parte, decis.

Repriza a șaptea. 
Ani atacat dezlănțuit 
chiar do la primul 
sunet dc gong. Oli
va fugea disperat, se 
agăța dc mine ori de 
cîte ori îl fulgeram 
cu o lovitură. Pe la 
mijlocul reprizei 
l-am deschis garda, 
cu un nou upercut. 
A căzut la podea. 
Din nou este numă
rat. Dar din nou

• în cadrul acțiunilor pre
gătitoare ale „Anului turistic 
internațional". Ministerul Poș
telor și Telecomunicațiilor a 
prevăzut darea în exploatare 
a încă 130 de legături telefo
nice între Capitală și Stațiu
nile balneo-climaterice de pe 
litoral, Valea Prahovei, Valea 
Oltului și din alte regiuni tu
ristice ale țării.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

ceastă ființă veche a deprins 
cîte ceva de la moi tot ce-o 
înconjoară : temeinicia stînci- 
lor, fantezia fără limită a for
melor vegetale, năzuința spre 
înălțime și lumină. Pînă și gra
iul l-a deprins întrucîtva, căci 
lemnăria uscată scoate din 
cînd în cînd exclamații neîn
țelese, iar limbile de flacără 
bolborosesc în vatră, făcînd 
să joace umbre stranii pe po
dea și pe tavan, cînd se ră
cește vremea și vîjîie vîntul 
sub streșini.

Firește, casa românească 
nu-i pretutindeni aceeași, cum 
nu sînt otova oamenii pămîn- 
tului nostru, dar multe trăsă
turi se potrivesc și se îngemă
nează 
zonă, 
zoda 
șeaua 
nării, 
zii ____ ......
de țiglă sau tablă, iar mai la 
vale, în preajma împărăției

peste deosebirile 
Cohorînd de

Carpaților spre 
legănătoare a 

. vom observa că 
de lemn, numiți

de 
sub 
șo- 

Du- 
sol- 
Șitâ

• In prima zi a 
turneului interna
țional de fotbal re
zervat echipelor de 
juniori, care se des
fășoară la Saint 
Ouen. lîngă Paris, 
s-au înregistrat ur
mătoarele rezulta
te : Roma—Audo- 
nienne 1—0 ; Can- 
nes — Lokomotiv 
Ruse 1—0 ; Red 
Star — Dortmund 
0—0.

• Federația de 
specialitate din Po
lonia a comunicat 
echipa care va re
prezenta Polonia la 
tradiționala compe
tiție ciclistă „Cursa 
Păcii“. Din echipă 
fac parte : 
Gawliczek, 
Kegel, 
Ceslav 
Zenon 
Andrei

Josef 
Marian 

Jan Magera. 
Polewiak, 

Cehovski și 
Blawdzin.

MOȚIUNE

DE ÎMPOTRIVIRE
a 
a 

comitetelor olimpice naționale, delega
ții a 35 de țări africane au prezentat o 
moțiune in care iși reafirmă hotărîrea 
de a nu participa la Jocurile Olimpice 
din Mexic, in cazul că va fi acceptată 
participarea echipei Republicii Sud- 
Africane. țară exclusă de la olimpiada 
precedentă, pentru politica sa de apart
heid.

• Cu prilejul reuniunii comune 
Comitetului executiv al C.I.O. și

CASĂ DE
acvatice, de stuf și papură prin 
care nu răzbește picătură de 
ploaie. Se păstrează insă pris
pa, cornii acoperișului, boldu- 
cununînd fruntea clădirii, in- 
chistriturile din pervazul por
ții... Acestea și alte elemente 
fraterne sînt prezente în a>hi- 
tectura rurală din șesul Oradet 
pînă-n Dobrogea, la coasta 
mării, unde, in locul știuleți- 
lor aurii și al păpușilor de 
spice, atîrnă la uscat, în prid
vor, șiraguri de scrumbii sco- 
fîlcite de soare și vînt. Cu cit 
ne depărtăm de munte, lem
nul devine iar și inaccesibil, 
seîndura dantelată, bîrna cu 
broderie de daltă dispar din 
aria vederii, înlocuite cu îm
prejmuiri de piatră, cu zugră
veli în tonuri exuberante. Din 
bărăganul oltenesc la gurile 
Dunării, destule case de turtă 
dulce și zaharicale ar putea 
ispiti pe țîncii rătăciți, ca în 
basmul copilăriei. Mai ales 
prin cotloanele Deltei, casa de 
pescar izbucnește la soare in

ȚARA
tr-o feerie policromă, împru- 
muțind culorile de la păsări 
și pești, de la nalbele cu tul
pini tropicale și nuanțe ase
menea...

Vorbesc despre toate aces
tea printr-un abur de melan
colie, căci, în virtutea legilor 
evoluției, arhitectura populară 
trece treptat în amintire. Da
că te gîndești bine, făptura de 
poveste din curțile și ogrăzile 
satului ne însoțește dinainte 
de obîrșia neamului; ar fi pă
cat să piară fără urmă sub 
valul construcțiilor moderne, 
atît de uniforme și — zice-se 
— impersonale din necesitate.

Gîrliciul, vatra, firida și-au 
trăit traiul, dar aspirația spre 
originalitate, dorul de a împo
dobi mereu cu un dram de 
suflet materia indiferentă, pot 
fi preluate în liniște din para
disul simplu unde mai dăi
nuie simțirea artistică a moși
lor și strămoșilor, șoptindu-ne 
cu glas de lemn înflorit, de 
piatră și lut ars.

BIBLIOTECA SATULUI
(Urmare din pag. I)

oficiale — nu există însă un regu
lament emis de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă — biblio
tecile sătești funcționează cu in
termitențe, greoi, neoperativ, în 
virtutea liberului arbitru, a timpu
lui disponibil. Există un „Regula
ment de funcționare și organi
zare a bibliotecilor de pe lingă 
căminele culturale", aprobat prin 
ordinul nr. 980 din 31 august 
1955 al Ministerului Culturii în 
care se arată că „Bibliotecarul 
stabilește. împreună cu directorul 
căminului cultural. orarul de 
funcționare a bibliotecii". Dar 
acest regulament este necorespun
zător pentru că nu elucidează un 
lucru foarte important și anume : 
cîte ore pe săptămînă trebuie să 
fie deschisă o bibliotecă să
tească... In plus. în satele aparți
nătoare comunelor, de obicei, bi
bliotecarul și directorul căminu
lui sînt una și aceeași persoană...

Oficiile de bibliotecari volun
tari. la multe biblioteci sătești, le 
fac cadre didactice, cărora nu li 
se poate reproșa proasta activi
tate a bibliotecilor dată fiind sar
cina lor principală pe care nici 
o altă muncă nu o poate știrbi, 
ci. în măsura în care este posi
bil, completa.

O NORMA ÎNTREAGA 
PENTRU MUNCA DE O 
JUMĂTATE DE NORMA ?

Chestiunea poate fi rezolvată.

desigur, pe plan local, în funcție 
de condițiile și posibilitățile din 
fiecare comună și sat în parte. 
In treacăt fie spus există și o ig
norare a sistemului de stimulare 
materială și morală a muncii bi
bliotecarilor voluntari. O mai a- 
tentă studiere a posibilităților e- 
xistenle în acest sens ni se pare 
o cerință realistă care e bine să 
fie luată în seamă. Dacă, pe de 
altă parte, se studiază cu atenție 
condițiile care justifică existența 
în unele locuri a posturilor de 
bibliotecari cu normă întregă, se 
poate constata că nu peste tot a- 
ceastă normă se justifică. Să 
exemplificăm. Cineva ne spunea 
că în centrele de comună care 
au o populație sub 2 000 de lo
cuitori nu este necesară o normă 
de 8 ore. Lăsînd la o parte timpul 
necesar pentru îndrumarea lectu
rii cititorilor, organizarea acțiuni
lor de popularizare a cărții și 
desfășurarea muncii tehnice de 
bibliotecă (care poate fi, totuși 
mult simplificată), problema se 
cere a fi studiată cu toată aten
ția pentru că din sondajele efec
tuate de noi rezultă că într-o bi
bliotecă comunală servirea citito
rilor (cnnsiderînd că unui cititor 
îi sînt destinate circa 3 minute) 
durează zilnic aproximativ 40 de 
minute. La Lăpușnic (Ilia), Mar- 
tinești (Orăștie), Cimpra (Petro
șani), fina (Sebeș) această opera
ție nu durează nici o jumătate de 
oră pe zi. deși numărul localnici
lor care împrumută cărți variază 
Intre 700 și 1 000. Existența Îd

astfel de locuri a unui post de 
bibliotecajr cu normă întreagă ni 
se pare nejustificată.

DE CE NU AJUNG 
ÎN BIBLIOTECILE

CĂRȚILE
SĂTEȘTI

bibliote-Ce oferă cititorului 
cile sătești, în comparație cu 
cele comunale ?

La C.L.D.C. Deva ni se spune 
că o bibliotecă comunală pri
mește anual cărți în valoare de 
2 000—4 000 lei, pe cînd una 
sătească — numai dc 500 lei. La 
biblioteca regională sîntem infor
mați că în 60 la sută din locali
tățile rurale ale regiunii cărțile 
noi ajung cu totul și cu totul 
sporadic din cauza unor instruc
țiuni foarte greu de aplicat. A- 
cestea cer bibliotecarului comu
nal ca din fondul pe care îl are 
la dispoziție să aprovizioneze cu 
cărți, periodic, bibliotecile sătești 
de pe raza comunei.

Se realizează în practică acest 
lucru ? întrebarea am adresat-o 
unui număr de 40 de bibliote
cari comunali. Toate răspunsu
rile au arătat că această cerință 
nu se îndeplinește pentru că 
sfaturile populare nu asigură mij
loacele de transport necesare, 
deși au această obligație. Cu ce 
să fie transportat? cărțile ? Cu 
sacoșa ? Unii fac și acest lucru, 
însă problema rămîne nerezolvată 
mai ales pentru comunele c<m-

puse din multe sate și situate la 
mare distanță de centru cum e- 
xistă foarte multe în regiunea 
Hunedoara.

PROLIFERAREA FORMALA — 
O METEAHNĂ A REȚELEI 
BIBLIOTECILOR SĂTEȘTI

Merită să fie efectuată, după 
părerea noastră, o restudiere at
tenta a rețelei bibliotecilor la 
sate, unde credem că, la ora de 
de față, paralelismul care există 
între diferitele sisteme (așeză- 
mintcle culturale, sindicate, șco
lare etc.), mai ales în centrele 
de comună, nu este justificat. Tn 
Zlatna (Alba) există bunăoară, 
4 bibliotecari salariati — la Bi
blioteca comunală, liceu, exploa
tarea minieră. Școala profesională 
— și doi bibliotecari voluntari 
(Uzina chimică și I.F.E.T.) deși 
ar fi suficient numai unul. O si
tuație identică am întîlnit și la 
Teiuș (Alba) care dispune de trei 
bibliotecari salariati, la Dobra 
(Ilia) etc. Cui folosește acest pa
ralelism ? Nimănui. Toți cei în
trebați au răspuns că el este dău
nător și că ar fi cu mult mai 
bine dacă într-o localitate ar exi
sta o singură bibliotecă, bine or
ganizată și mînuită. Același pa- 
îalelism se manifestă și la sate. 
Deși bibliotecile sătești au fost 
formate prin contopirea bibliote
cilor școlare cu cele ale coopera-

tivelor agricole, căminelor cultu
rale etc. ele primesc fonduri din 
două locuri (de la secțiile raio
nale de învățămînt și comitetele 
raionale pentru cultură și artă), 
bibliotecarul avînd datoria ca 
pentru cărțile piovenite de la în
vățămînt să țină o evidență se
parată. De ce ? Nu e mai sim
plă mînuirea unui fond comun, 
fără atîtea situații diferite care 
înghit timp și dau de lucru, în 
dauna muncii efective, cu citito
rii bibliotecii ?

de 
un 

pia
de

șl. la
l-am 

upercut 
bărbie, 
marele

la

foarte 
că 

este,

tl- 
e 

a-
soarta 

In

rola lupta, 
continuat 
rundul zece, 
ajuns la capătul re
surselor fizice, fran
cezul abandonează. 
Zc.cl do spectatori au 
Invadat ringul șl 
m-au purtat pe sus. 
Tnvlnspsem pentru 
prima dată un boxer 
celebru. Titlul euro
pean răminea 
București. 
oart »ă .... 
fericire ? 
doar 18 ani...

A doua zl l-am 
condus la gară pe 
Kld. Era trist. Dar, 
ca un mare sportiv, 
m-a hătut prieteneș
te pe umăr șl mi-a 
urat succese șl noi 
victorii. Din fereas
tra vagonului, Kid 
Oliva ml-a spus : „la 
revedere", in limba 
română. Mic șl poa
te șl... titlului pe ca- 
re-l lăsase la Bucu
rești...

(Va urma)

la
Puteam

ire să nu plina; de
Aveam

Cînd veți livra
utilajele restante?

(Urmare din pag. I)

că- 
ci-

să dirijeze livrările 
șantiere nu știe, atunci 
să știe ? în fond ce-i tre

buie acestei uzine pentru 
a-și respecta obligațiile con
tractuale ?

In primul rînd e cu totul 
altă concepție decît aceea, 
conform căreia, la sfîrșitul 
anului trecut, executarea uti
lajelor necesare C.I.A. Tg. 
Mureș a fost sistată pentru a 
se urgenta executarea altora 
„rămase în urmă sau de mai 
mare importanță“. Apoi se 
impune cu maximă necesita
te ca, conducerea uzinei, prin 
intermediul ministerului, să 
rezolve la timp problemele de 
aprovizionare cu materie pris
mă. în ultimă instanță se ce
rea îmbunătățirea colaborării 
(ca și inexistentă la ora ac
tuală) între uzina furnizoare 
și întreprinderile care fabrică 
o serie de repere ce se asam
blează aici, la „Grivița Roșie". 
Dar se pare că tovarășii de 
aici merg pe linia de a găsi 
justificări, de a căuta cauze 
obiective și mai puțin de a 
căuta soluții pentru îmbună
tățirea muncii. Regretăm că 
nu putem oferi constructorilor 
din Tg. Mureș un răspuns clar 
asupra termenelor cînd vor 
primi utilajele restante. Nu ne 
rămîne altceva de făcut decît 
să așteptăm, la rîndul nostru, 
un răspuns din partea forului 
tutelar al întreprinderii — 
M.I.C.M.

Beneficiarul — în ciuda 
părerii pe care o are că „a 
făcut totul pentru combinatul 
de la Tg. Mureș" — a rămas 
și el, uneori, dincolo de pro
blema în cauză. Așa se explică 
faptul că necontractarea la 
timp a unor piese incluse în 
ceea ce se numește „import 
simplu“ a generat, între altele, 
neîndeplinirea planului de 
investiții pe primul trimestru.

— Noi — ne declară tovară
șul Titus Sburlan, din direc
ția investiții a Ministerului In
dustriei 
preocupat 
contractăm 
străinătate 
combinat.
care se ocupă de contractarea 
utilajelor, avem depuse și la 
ora actuală polițe de circa 
400 000 lei necontractate. Deși 
e vorba de piese mărunte, to
tuși ele au o mare importanță 
pentru montarea integrală a 
instalațiilor. Nu pot preciza 
data cînd ele vor fi pe șantier.

Chimice — ne-am 
în permanență să 

cu firmele din 
utilajele pentru 

La „Metalimport“,

Totul depinde de „Metal - 
import".

Scurt, 
Cel puțin 
dar nu și ,

Ce spune „Metalimport"-ul ? 
Ne-am adresat tovarășului 
CONSTANTIN GHIȚA, direc
tor general adjunct :

— Pentru utilajele necesare 
etapei a doua a combinatului
— arăta interlocutorul nostru
— s-au depus fișe tehnice in 
valoare de circa 1,8 milioane 
lei, dintre care sînt contracta
te, la ora actuală, produse ce 
însumează 1,4 milioane. Ter
menul contractual de livrare 
este trimestrul doi. în rest, 
cele 13 fișe tehnice (400 000 lei) 
au fost depuse pentru contrac
tare în lunile iunie, iulie, sep
tembrie. decembrie 1906 și 
martie 1967. Pentru ele s-au 
primit oferte din partea unui 
număr de 18 firme, fiind date 
apoi pentru avizare Ministe
rului Industriei Chimice. Be
neficiarul a respins aceste 
oferte, ca fiind necorespunză
toare din punct de vedere 
calitativ.

— Deci, întrebăm noi, la ora 
actuală aceste 13 fișe tehnice 
sînt, practic, necontractate ?

— Da, adaugă tovarășul 
Ghiță. în plus, combinatul din 
Tg. Mureș a anulat între timp 
o serie de comenzi. Exemplifi
cările concrete : fișele cu nu
merele 735 375 coturi — și 
735 415 lanternă pentru care 
s-au introdus borderourile de 
anulare în luna martie a.c.

O nouă încercare de înălțare 
a paravanului „cauzelor obiec
tive“. E adevărat că s-au in
trodus borderouri de anulare 
în martie. Dar a împiedicat 
acest lucru aducerea utilajelor 
contractate încă de anul tre
cut și de care șantierul are 
nevoie acută ?

întrebării constructorilor din 
Tg. Mureș : „Cînd veți livra 
utilajele restante ?“, nu-i pu
tem da un răspuns cert. Inter
locutorii noștri — și la uzina 
Grivița Roșie, și la Direcția 
investiții din minister, și la 
„Metalimport" — sînt preo
cupați în primul rînd în a găsi 
„cauze obiective“, fel de fel de 
justificări, și numai după a- 
ceea — aceasta este concluzia 
noastră — de a adopta soluții 
practice în vederea urgentării 
livrării utilajelor necesare 
șantierului. Răspunsurile lor 
emană, fiecare în parte, și 
toate la un loc, o slabă răs
pundere față de investiția u- 
nui important obiectiv indus-

clar și cuprinzător 
pentru beneficiar 

pentru constructori

întîlnesc în organi- 
de biblioteci — și 
am enumerat doar 
sînt necesare chel-

Toți bibliotecarii cu care 
discutat au fost de părere 
pentru eliminarea situațiilor anor
male care se 
zarea rețelei 
din care noi 
cîteva — nu 
tuieli suplimentare, ci numai o 
ledistribuire a fondurilor alocate 
în prezent.

Noi am prezentat cîteva as
pecte care arată suficient de con
vingător necesitatea studierii mai 
atente a organizării rețelei de 
biblioteci sătești, a modului de 
aprovizionare și a muncii pro- 
priu-zise a bibliotecarilor. Valoa
rea oricăror propuneri trebuie 
judecată în raport cu măsura în 
care ele duc la scopul suprem 
al acestor instituții de cultură: 
creșterea numărului de cititori.
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1360 kilograme de bombe sint lansate în fiecare minut a- 
supra Vietnamului de către asiatia americană. Cifra a fost 
comunicată de ASSOCIATE!) PRESS la sfirșilul lui aprilie. 
Dar dună ultima s.ìptàminà in care atacurile aeriene între
prinse de agresori au cunoscut o primejdioasă intensificare, 
fără precedent, in fiecare minut cad pe pămintul greu încer
cat al Vietnamului chiar mai mult decil 1360 kilograme dc 
bombe. Locuințele, uzinele, pagodele, școlile și spitalele de
venite mormane fumeginde dc ruine și mormint pentru nc- 
numârați oameni pașnici, ncvînovați, sint cea mai teribilă 
mărturie a actelor inumane sâxirsite do intere enționiștiî 
americani. Furia cu care este bombardată Republica Demo
crată Vietnam. extinderea atacurilor asupra Hanoiului și 
Haifongului, barbarele atacuri împotriva populației sud- 
v ietnameze- ilustrează neputința comandamentului american 
de a mlringc eroicul popor vietnamez, tentativa agresorilor 
de a ieri din impas prin acte de ternare singeroasâ pe care 
conștiința umanității le stigmatizează. NEW YORK TIMES 
califica orientarea S.l . in Vietnam drept „strategia ac
țiunilor iresponsabile și disperate". In cele 37 de luni ale 
războiului coreean, Washingtonul a utilizat 700 000 tone dc 
bombe. în numai 12 luni dc război vietnamez (in 1966) ar
mata americană a lansat 512 000 Ione. Evoluția militară de
monstrează. insă, că bombele oricît dc numeroase si dc dis
trugătoare ar fi nu pol inlringe un popor care luptă pentru 
libertate, pentru dreptul sacru de a fi stâpin al propriei sale 
soarte. Chiar revista NEWSWEEK, desigur, in termenii ce 
ii sint proprii, observa incapacitatea forțelor armate ameri
cane de a supune populația din Vietnamul dc sud, iar co
mentatorul militar al revistei U. S. NEWS ANI) WORI.D 
REPORT constata că in majoritatea cazurilor forțele pa
triotice sud-v ietnameze sint cele care dețin inițiativa in po
fida uriașei concentrări de efective americane.

in acest context trebuie plasata inițiativa Casei Albe de 
a-l aduce la Washington pe generalul Westmoreland. Admi
nistrația este confruntată cu două realități nefavorabile : 
situația din Vietnam și opoziția internă care respinge orien
tarea belicoasă, aventurieră a unei politici dc natură sâ pro
voace numai daune prestigiului S.U.A. (un senator american 
vorbea despre „eșecul diplomatic și moral cel mai tragic 
din istoria americană"). Generalul Westmoreland a fost 
obligat să părăsească cartierul său general dc la Saigon pen
tru a pleda in fața opiniei publice din S.U.A. in favoarea 
politicii guvernamentale. Faptul că administrația s-a văzut 
nevoită sj recurgă la un asemenea avocat este concludent 
pentru dificultățile politice pe care le înregistrează și pen
tru teama cu care anturajul președintelui privește apropie
rea momentului electoral. Westmoreland a ținut cuvintâri, a 
vorbit la conferințe dc presă, s-a străduit să risipească im
presia produsă de puternicele demonstrații ale adversarilor 
războiului. Operațiunea aceasta propagandistică a fost minu-

Libertate

SUEDIA. — Ședință a Tribunalului internațional ’ pentru anchetarea crimelor comise de 
agresorii americani în Vietnam

patrioților 
greci!

Prof. dr. docent 
NICOLAE CAJAL 

membru corespondent 
al Academiei

AVOCATUL
ESCALADĂRII

țios regizată : corespondentul ziarului LE MONDE semnala 
că discursul generalului in fața Congresului a cunoscut nu
meroase modificări, iar ultima s-a produs doar cu cîteva mi
nute înainte ca Westmoreland să se înfățișeze la tribună. Ge
neralul a avut, totuși, ghinion pe planul publicității ; in pa
ginile ziarelor cuvintarea lui a fost eclipsată de refuzul lui 
Cassius Clav de a lua parte la murdarul război și de pro
cesul unui medic din Florida care și-a otrăvit nevasta.

Convocarea lui Westmoreland pe scena politică de Ia Wa
shington a provocat criticile unor personalități de prim rang. 
Senatorul Fulbright afirma că generalul vrea „să închidă 
gura" celor ce nu sint de acord cu politica administrației. Un 
alt senator (Mark Hatficld din Oregon) l-a acuzat că pentru 
a reduce la tăcere pe adversarii săi politici, Westmoreland 
utilizează procedee „â la McCarthy". In unele cercuri, apa
riția lui Westmoreland a fost apreciată drept „o presiune 
intolerabilă asupra Congresului".

Dar turneul generalului nu s-a limitat la slujirea interese
lor electorale ale președintelui. El s-a străduit să pregătească 
opinia publică din S.U.A. pentru o nouă sporire a efective
lor americane angajate in Vietnam. Westmoreland ar fi ce
rut creșterea numărului de divizii utilizate in aventura viet
nameză. Surse din Saigon afirmă că generalul a solicitat ca 
totalul foițelor americane din Vietnam (care reprezintă ac
tualmente 444 000 militari) să crească in acest an pină la 
600 000. în mod cert. Pentagonul s-a declarat favorabil 
cererii lui Westmoreland. în ceea ce-1 privește, președintele 
Johnson a declarat miercuri la o conferință de presă că va 
examina in săptăminile următoare problema trimiterii de 
noi trupe americane in Vietnam.

Agresorii se pregătesc să urce noi trepte ale „escaladării“ 
conflictului vietnamez. La Guam, cu ocazia consiliului de 
război care a reunit pe președinte și pe comandanții militari, 
s-a lansat formula : „Acelaș: lucru, dar intensificat“. Semni
ficația ei o descifra NEW YORK TIMES : „Ea înseamnă in
tensificarea bombardamentelor, distrugerea coastelor Viet
namului mai mult decit pină acum, mai multe acțiuni de 

trupe în 
militare".
„întensi- 
dc nord 

numai la 
în-

O

"Curățire» a deltei fluviului Mekong, mai multe 
Vietnam, mai muiți morți, mai multe cheltuieli 
Pentru cotidianul newyorkez lucrurile sint clare : 
ficarea bombardamentelor împotriva Vietnamului 
nu poate duce nicidecum la restabilirea păcii, ci 
prelungirea războiului". Intensificarea „escaladării" 
seamnă noi suferințe pentru curajosul popor vietnamez, noi 
acte inumane, revoltătoare, noi încălcări ale legalității inter
naționale. Dar pe această cale agresorii nu vor recolta decit 
eșecuri. Viitorul aparține eroicului Vietnam care in pofida 
tuturor încercărilor va obține victoria finală. Este o convin
gere care animă poporul nostru, pe toți oamenii de bună 
credință ce cer cu energii crescinde să înceteze imediat, de
finitiv și necondiționat bombardamentele americane împo
triva R. D. \ ietnam, ca S.U.A. să pună capăt actelor sale 
agresive în Vietnam, iar drepturile naționale ale poporului 
vietnamez să fie respectate.

Cu adîncă indignare și în
grijorare urmăresc desfășura
rea evenimentelor tragice din 
Grecia după preluarea puterii 
de către junta militară. Pe zi 
ce trece, veștile devin mai a- 
larmante. Lichidarea libertăți
lor democratice, represiunile 
împotriva forțelor democrati
ce și progresiste, suprimarea 
garanțiilor constituționale — 
au fost primele măsuri adop
tate de către autorii puciului. 
Numeroși fii ai poporului 
grec, între care se numără și 
eroul național Manolis Gle- 
zos, au fost arestați, maltra
tați, unii din ei transportați 
pe cunoscutele insule-temniță 
situate in nordul Mărit Egee. 
Pentru a preveni orice fel de 
opoziție au fost luați ostateci. 
In principalele orașe Atena, 
Pireu, Salonic, lanina, s-au 
înființat tribunale speciale ale 
Curții marțiale. Ziarele de 
ieri au publicat zguduitoarele 
dezvăluiri ale deputatului Mi- 
kis Teodorakis, personalitate 
marcantă a vieții culturale 
grecești, aflat in detențiune. 
Intr-un apel adresat opiniei 
publice Teodorakis arată că 
„numărul celor arestați se ci
frează deja la multe mii. Sule 
de mii de oameni sînt perse
cutați. Adevăratul număr al 
victimelor nu este cunoscut'“.

Evoluția evenimentelor din 
această țară demonstrează 
odată in plus teama forțelor 
reacționare din Grecia și din 
afara ei în fața creșterii miș
cării democratice. Legăturile 
dintre autorii loviturii milita
re și C.I.A., semnalate în pre
sa occidentală, dovedesc exis
tența unui vast complot în 
vederea punerii Greciei pe un 
drum cu totul altul decît cel 
pentru care au militat gene
rații întregi de patrioți greci.

Situația creată în Grecia 
după lovitura militară, pro
voacă indignarea și dezapro
barea legitimă a întregii lumi 
progresiste Cercuri largi ale 
opiniei publice mondiale, or
ganizații naționale și interna
ționale, cunoscute personali
tăți de diferite orientări, gu
verne, parlamente și-au expri
mat protestul față de măsu
rile antidemocratice din 
Grecia.

Alături de toți oamenii cin
stiți din 
simpatia 
încercatul 
hotărîre 
prigoanei _____ __
democratice din Grecia și îmi 
alătur glasul celor care se 
pronunță pentru eliberarea 
tuturor patrioților greci.

lume îmi exprim 
și solidaritatea cu 
popor grec. Cer cu 
să se pună capăt 
împotriva forțelor

W---
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Lucrările
Tribunalului Russell

ce

de h LagosReuniunea

represive la Atena

deschis îa Lagos re- 
extraordinară a de- 
regiunilor nigeriene 
nord, centru-vest și

Noi măsuri

opere ale 
sculptor 
care

bombe sînt destinate în 
distrugerii populației ci- 
nu au nici un efect asu- 

„Am

și lăsind cerul

crepusculară ca

ma-
Carl 

împînzesc

(

Suedia este o impresio
nantă prezență contempo
rană determinată dc ex
istența a trei elemente: 
fier, lemn și apă. Aceste 
fabuloase bogății naturale 
și-au pus amprenta pe 
dezvoltarea economică șt 
social-cullurală a țării ce
lor 90 000 de lacuri. Stră
vechile mine de. cupru dc 
Falun, sursă de prosperi
tate secole la rînd, și-au 
pierdut astăzi din însem
nătate dar imensele zăcă
minte de fier din îndepăr
tata Laponie le-au luat lo
cul. Pădurile, care ocupă 
mai bine de jumătate rlin 
suprafața țării, joacă un 
rol de prim rang în ex
porturile suedeze. Vastele 
păduri sînt brăzdate de rî- 
uri care se varsă in Bal
tica : pe firul lor s-au 
construit numeroase cen
trale hidro-electrice
captează uriașa lor forță 
furnizînd Suediei princi
pala sursă de energie-elec- 
tricitatea. Dar aceste tezau
re naturale fără hărnicia 
și priceperea oamenilor, 
fără spiritul lor inventiv 
și rațional n-ar fi însem
nat nimic.

4r
Suedia este țara cea mai 

mare clin Scandinavia și a

Joi, au continuat la 
Stockholm lucrările Tribu
nalului internațional pen
tru anchetarea crimelor 
comise de agresorii ame
ricani în Vietnam.

Discuțiile au fost consacrate 
în special audierii rapoartelor a- 
supra folosirii de către Statele 
Unite împotriva populației civile 
din R. D. Vietnam a bombelor 
cu bile. Prof J. B. Neilands de 
la Universitatea din Berkelev 
(S.U.A.) a dat citire unor arti
cole din presa internațională 
privind utilizarea acestor bombe 
și a prezentat constatările pe 
care le-a făcut personal în cursul 
lunii martie în regiunea Hanoiu
lui. „Folosirea acestor arme con
stituie un atac sistematic și de
liberat împotriva populației civi
le, a spus el. Atacurile aviației a- 
mericane sînt îndreptate în spe
cial împotriva școlilor, biserici
lor, spitalelor și uzinelor".

In continuarea dezbaterilor, 
Jean Pierre Vigier, fost specialist 
în armata, franceză în probleme
le de armament, a demonstrat că

aceste 
special 
vile și 
pra obiectivelor militare, 
ferma convingere, a spus vorbi
torul, că atît Vietnamul de nord, 
cit și Vietnamul de sud, consti- 
tuio un cîmp de experiență pen
tru noile arme americane“. Au 
fost prezentate, de asemenea, 
două filme din care primul reali
zat de serviciile de presă ale Re
publicii Democrate Vietnam, iar 
al doilea de Comisia japoneză 
privind războiul din Vietnam, 
care au arătat rezultatele bom
bardamentelor cu ajutorul bom
belor cu bile și napalm asupra 
populației civile.

în încheierea dezbaterilor de 
joi, dr. Fam Van Bah, procuro
rul general al Curții Supreme a 
Republicii Democrate Vietnam, 
a prezentat tribunalului interna
țional un raport întocmit de o 
comisie de anchetă a R. D. Viet
nam asupra crimelor de război, 
în raport sînt expuse în mod 
succesiv diferitele faze ale agre
siunii americane.

reni. Uneori aceștia le 
urmează din... elicopelc- 
rele ce se strecoară prin
tre stîlpii care duc pe u- 
merii lor firele energiei, 
ale forței și luminii pină 
in adincul .străveziu al 
nordului. Suedia este țara 
nopților negre și lungi de 
iarnă cind suedezul stă 
mai mult închis în casa lui 
de ziduri groase ori în vile 
bine încălzite ; este, în a- 
celași timp, țara nopților 
albe de iunie cind soarele 
parcă nu mai apune ci se 
cufundă după un paravan 
continuîndu-și drumul sub 
orizont T. ’
scăldat într-o culoare al
burie, - -
peste o oră, două zorii să 
apară, în altă parte, într-o 
nuanță portocalie și să în
ceapă o nouă zi.

Fiecare anotimp aduce, 
pe acest fundal, ceva ine
dit care amplifică, în pi
toresc și maiestuos, roman
ticul și farmecul magic al 
Suediei, ceea ce face din 
ea o țară' cu largi și spec
taculoase orizonturi natu
rale. Aer pur, natură, vas
te spații verzi, iată ce o- 
feră Suedia celor 7 mili
oane și jumătate de locui
tori ai săi. Țara celor mai 
blonzi și mai înalți oameni

gă zgîrie-norii de ne ma
rile bulevarde, pădurile și 
stì nelle roșiatice care iz
bucnesc la un colț de stra
dă. iluminația feerică și 
înghesuiala de pe manie 
artere, iniile de mașini iii- 
tr-un Convoi neîntrerupt 
ca și strazile liniștite, car
tierele mărginașe de vile, 
săgețile bisericilor, sirenele 
vapoarelor, zgomotul me
troului, cele aproape 40 de 
muzee, jac din capitala 
Suediei un oraș al contras
telor. Tenta vremii o dă 
castelul Drottninghobn 
rămas intact din secolul al 
XVIlI-lea, împreună cu 
teatrul său unde și astăzi 
au loc încă spectacole în 
costume și decoruri de e- 
pocă, adevărate giuvaerurl 
ale artei străvechi; perso
najele mitologice, fînlînile 
arteziene, grupurile sta
tuare, 
relui 
Milles
Stockholmul ca și mai toa
te orașele țării ; Skansenul, 
celebrul muzeu în aer li
ber cu trupele sale de dan
satori folclorici în costu
mele lor de castelani pre
cum și salul său cu bătrî- 
ne case de lemn și dife
rite mostre aduse și ame
najate de diferitele regiuni

Piața
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Gustav Adolf din Stockholm

LAGOS 5 (Agerpres). — Joi 
seara s-a 
uniunea 
legațiilor 
de vest, 
teritoriului federal Lagos, 
de autoritățile de la Lagos.

După cum s-a anunțat ieri

l)n comunicat al șefului 
statului major al armatei 
grecești anunță dizolvarea a 
279 de sindicate și organiza
ții obștești, culturale și 
sportive. Bunurile aparținînd 
acestor organizații au fost 
confiscate. Printre organiza
țiile dizolvate se află Comi
tetul pentru destindere in
ternațională și pace, organi
zația de tineret „Lambrakis", 
Comitetul pentru pace și co
laborare în Balcani, Or
ganizația tineretului pen
tru dezarmare nucleară 
„Bertrand Russell", Uniunea 
invalizilor rezistenței națio
nale din 1941—1944 și altele.

dimineață, un comitet național 
de conciliere format din pa
tru membri a fost creat în ca
pitala Nigeriei în cadrul re
uniunii extraordinare a dele
gațiilor regiunilor nigeriene 
de vest, nord, centru-vest și 
teritoriul federal Lagos. Comi
tetul urmează să se întruneas
că la Enugu la începutul săp- 
tămînii viitoare, unde va avea 
întrevederi cu guvernatorul 
provinciei orientale, It. colone
lul Ojukwu Odumekwu. Expri- 
mîndu-și dezacordul față de 
planurile privind viitoarea 
formă de guvernămînt a Fe
derației, propusă de autorită
țile centrale de la Lagos, 
Ojukwu Odumegwu a refuzat 
să participe la reuniunea ex
traordinară de la Lagos.

într-o declarație oficială pu
blicată la Lagos se anunță in
terzicerea pe o perioadă de 
două luni, începînd de la 4 mai 
a oricăror adunări și întruniri 
publice. Ministerul Informații
lor a făcut cunoscut că aceas
tă hotărîre acordă totuși drep
tul guvernatorului militar al 
Lagosului și anumitor persona
lități de a permite organizarea 
unor mitinguri, festivități re
ligioase și manifestări sportive 
care nu pot provoca dezordini 
în țară.

patra ca suprafață (450 000 
km2) din Europa. Pămîn- 
tul ei, cu un relief variqt, 
se-ntinde din sud, de la 
granița cu Danemarca 
pînă sus, dincolo de Cer
cul Polar, pe o distanță 
de aproape 1600 km, în 
vreme ce de-a curmezișul, 
adică din munți pînă la 
mare, rareori fîșia de pă- 
mînt se apropie de 500 km. 
Ca relief, Suedia este o 
țară a contrastelor puter
nice : de la munții din 
vest, înalți cu cetina nea
gră și cu abisuri, coboară, 
printre văi, coline ce sfîr- 
șesc în șesuri calme de un 
verde deschis, îmbrățișate 
de mulțimea rîurilor și a 
lacurilor albastre-verzui. 
Pădurile de mesteceni cu 
o nuanță de violet, alter
nează cu coaste abrupte, 
străjuite de stînci de gra
nit și de cremene roșie. 
Arhipelagurile care mărgi
nesc litoralul suedez, cu 
plăjile întinse și însorite 
sînt adevărate paradisuri. 
Dar aceste monumente ale 
naturii sînt cuprinse între 
aceleași hotare cu vechea 
Laponie, ultima regiune 
din nord, de dincolo de 
Cercul Polar, care înain
tează spre Pol, în împără
ția tăcerii albe. Aici poți 
întîlni laponii nomanzi 
mînînclu-și, în epoca tran
shumantei, turmele lor de

din Europa — a căror o- 
bîrșie se află în veacurile 
vikingilor — o 
zintă și orașele ei de 
lumină și legendă, 
kholmul are 700 de ani dar 
el nu pare atît de bătrîn. 
Prospețimea și tinerețea 
sînt caracteristicile orașu
lui - lagună care pe bună 
dreptate șj-a cîștigat denu
mirea de „Veneția nordu
lui“

Impresionantă este gri
ja edililor pentru a pune 
în valoare tradițiile pe care 
le au orașele lor. Noul nu 
intervine în dauna semne
lor trecutului, nu le înlă
tură ci se întrepătrund ar
monios, se contopesc. Arhi
tectura reprezintă o îmbi
nare reușită a stilului mo
dern — blocuri pilon sau 
turn din sticlă și metal cu 
muchii drepte — cu acel 
stil tradițional suedez ca
racterizat prin simplitate, 
răceală, masivitate cu 
pregnante influențe de ba
roc și gotic. Frumusețea 
și eleganța sa și desigur 
elementele sale urbanistice 
specifice au făcut din Stock
holm o metropolă de renu
me mondial. Străbătută de 
brațe de mare, așezată pe 
mii de insule legate între 
ele de arcurile de oțel ale 
unor uriașe poduri, va
poarele care acostează lîn-

repre-

Stoc-

„Vasa 
nalitate, scufundată la pri
mul ei drum, care a zăcut 
în apele portului Stock
holm 333 de ani — iată 
doar cîteva din minunile 
„Veneției nordului". G6- 
teborgul rivalizează me
tropola cu largile sale ar
tere, cu viața activă a por
tului, cu spiritul și jovia
litatea locuitorilor săi, dar 
mai ales cu automobilele 
„Volvo" și puternicele 
nave ce se construiesc aici. 
La Malmo viața se des
fășoară mai calm decît în 
trepidanta capitală, oame
nii dăruindu-se muncii pe 
marile șantiere navale și 
în întreprinderile construc
toare de mașini. Văsterasul 
este inima de oțel a țării 
iar Uppsala, a intrat în is
toria suedeză cu universi
tatea sa, cea mai veche 
din Europa.

Intîlnirea mea cu oame
nii nordului, m-a făcut să 
înțeleg 
tea lor 
simplă, 
muzică, 
clorică, 
cu care păstrează și pun 
în valoare tradițiile.

mai bine dragos- 
de natură, viață 
pasiunea pentru 

dans și creația fol- 
grija și venerația

VASILE CABULEA

EUGENIU OB REA

ANGLIA. — Ștandul românesc din cadrul
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• SOSIT LA HANOVER (New 
Ilampshire), pentru a rosti un 
discurs în fața studenților cole
giului Dortmouth, fostul guver
nator al statului Alabama, Geor- 
ge Wallace, a fost întîmpinat 
de o mare demonstrație. Stu
denții au înconjurat automobi
lul în care se afla Wallace, cc- 
rîndu-i să părăsească orașul și 
purlînd pancarte pe care se 
putea citi „Wallace asasinul“'. 
In urma acestei manifestații, la 
care au participat sute de stu- 
denți, Wallace a fost nevoit să 
părăsească orașul, în aceeași 
dimineață, deși intenționa să-și 
petreacă noaptea la Ilanovcr. 
După cum se știe, fostul guver
nator din Alabama intenționea
ză să-și depună candidatura 
pentru alegerile prezidențiale 
din 1968.

• LA CHEMAREA F.L.O.S.Y. 
(Frontul de eliberare a sudului 
ocupat al Yemenului), lucrătorii 
portuari din Aden au declarat 
o grevă generală. După cum a- 
nunță din Aden corespondentul 
ziarului englez „Daily Express", 
la această grevă participă peste 
4 000 de persoane. Ca urmare a 
încetării activității, numeroase 
nave sînt imobilizate. Daunele 
înregistrate de administrația 
engleză se ridică zilnic la mii 
de lire sterline.

după ce o comisie de anchetă 
a guvernului liberian a stabi
lit că naufragiul petrolierului 
se datorește vinei căpitanului 
său, Pastrengo Rugiati. Guver
nul britanic a cheltuit cel pu
țin un milion lire sterline în 
lupta împotriva petrolului.

O LUlND cavîntul în cadrul 
dezbaterilor în Parlamentul 
finlandez, K. Honkonen, depu
tat din partea partidului Uniu
nea democrată a poporului fin
landez (U.D.P.F.), a cerut gu
vernului să recunoască existen-

(a celor două state germane și 
să stabilească cu acestea relații 
diplomatice. „Este timpul, a 
subliniat cl. să sc ridice relații
le noastre dc la nivelul repre
zentanțelor comerciale la nive
lul de relații diplomatice".

expoziție! inter naționale de utilaje și mașinl- 
unelte de la Londra

• FR/XNCISCO si Zoila Ague- 
ro, în vîrstă de 67 de ani fie
care, și-au sărbătorit nunta de 
aur după ce au adus pe lume 
27 de copii. Ei au, de asemenea, 
27 de nepoți, dintre care 18 
aparțin fiului lor cel mai mare, 
Luis, in vîrstă de 44 de ani.

• GUVERNUL BRITANIC a 
dat in judecată pe proprietarii 
petrolierului „Torrey Canyon", 
cerîndu-le să compenseze dau
nele pe care le-a suferit econo
mia Angliei de pe urma poluă
rii cu petrol a țărmurilor sale 
ca urmare a naufragiului sufe
rit de petrolier. Un purtător de 
cuvint al guvernului a declarat 
că dacă celelalte două petrolie
re — „Sansinena“ și „Lake Pa
lourde" — care aparțin acelo
rași proprietari vor pătrunde in 
apele teritoriale britanice, ele 
vor fi confiscate. Guvernul bri
tanic a luat această hotărîre

• ADMINISTRAȚIA naționa
lă pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că, de 
la baza spațială Cape Kennedy, 
joi noaptea a fost lansată, cu 
ajutorul unei rachete Atlas-A- 
gena, camera de luat vederi 
..Orbiter-4". în greutate de 378 
kg, destinată să fotografieze 
Luna. „Orbiter-4" va gravita 
între o perilună de 2 640 km și 
o apolună de 6 080 km. Camera 
urmează să fotografieze 80 la 
sută din partea vizibilă a Lunii 
șl 90 la sută din cea invizibilă.

La cîtcva minute de Ia lan
sare, specialiștii de la N.A.S.A. 
au declarat că „aparatura de la 
bordul vehiculului pare să func
ționeze bine“.

Se caută știrbi,
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N.A.S.A., Adminis
trația națională pen
tru spațiul cosmic, 
din S. U. A., caută 
candidați pentru vii
toarele zboruri cosmi
ce, care să fie... știrbi, 
sau, cel puțin, care 
să accepte să fie știr
biți de un dinte. Mo
tivul ? Astronauții 
respectivi trebuie să 
poarte în gură. în ve
derea viitoarelor cer
cetări asupra compor-

tării organismului li
man in spațiul cosmic, 
un dispoziții) destinat 
să măsoare efectele 
accelerației i 
cutiei craniene. . .. 
pozitivul, un accelo- 
rametru de mărimea 
unui bob de porumb, 
urmează să fie montat 
in spațiul lăsat liber 
de un dinte lipsă. A- 
paratul a fost pus la 
punct de societatea 
americană „Electro-

asupra 
Dis-

opticul System" din 
Pasadena. El este în
chis etanș intr-o 
capsulă metalică ca
pabilă să reziste la 
acțiunea agenților co
rosivi prezenți în 
mediul bucal. Cons
tructorii aparatului 
consideră că sînt asi
gurate toate măsurile 
posibile menite a asi
gura buna lui funcțio
nare.


