
DUNAREA FESTIVA
CU PRILEJUL A 20 DE ANI
DE LA ÎNFIINȚAREA C.S.P

în Sala mică a Palatului a avut 
loc vineri după amiază o adunare 
festivă cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la înființarea Comite
tului de Stat al Planificării.

Primiți cu vii aplauze, în pre
zidiul adunării au luat loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Emil Drăgă- 
nescu, Gheorghe Gaston Marin,

Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, precum și 
membri ai conducerii C.S.P.

în sală se aflau conducători ai 
unor ministere și instituții cen
trale, numeroși lucrători din do
meniul planificării economice.

Adunarea festivă a fost des
cinsă de tovarășul Maxim Ber
ghianu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre-

ședințele Comitetului de Stat al 
Planificării.

Colectivul nostru — a subliniat 
vorbitorul — încearcă un senti- 
ment de profundă bucurie că la — 
această sărbătoare participă con- ™ 
ducerea superioară de partid și a 

de stat

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși.
Aniversăm 20 de ani de la 

înființarea Comitetului de Stat 
al Planificării, moment impor
tant care coincide cu începutul 
dezvoltării socialiste a Româ
niei, cu trecerea la economia 
planificată în țara noastră.

Cu acest prilej, conducerea 
partidului și statului a hotărît 
ca un număr de tovarăși care 
lucrează în Comitetul de Stat 
al Planificării să fie decorați 
cu ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Dați-mi voie, ea în numele 
Comitetului Central al parti
dului, al Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri, să 
felicit din toată inima pe to- 
varășii care au primit aceste 
înalte distincții. Doresc toto
dată să transmit tuturor lu
crătorilor din Comitetul de 
âat al Planificării un cald sa- 
J^t din partea conducerii 
partidului și statului.

Această aniversare, cît și 
acordarea distincțiilor unui 
mare număr de lucrători din 
C.S.P. constituie dovada înal
tei aprecieri pe care conduce
rea partidului și guvernului o 
acordă activității Comitetului 
de Stat al Planificări, tuturor 
tovarășilor care lucrează în 
acest important organism al 
statului nostru socialist.

în cei 20 de ani care au tre
cut de la înființarea sa, Comi
tetul de Stat al Planificării a 
adus o contribuție însemnată 
în planificarea economiei noas
tre socialiste, în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, învăță-

mîntului, științei, culturii, în 
elaborarea măsurilor privind 
ritmul de creștere al nivelului 
de trai, material și spiritual, 
al întregului popor.

Statul nostru a căpătat o bo
gata experiență în planificarea 
economiei socialiste. Această 
experiență ca și a altor țâri 
socialiste, demonstrează cu pu
tere superioritatea economiei 
socialiste, necesitatea organiză
rii și dezvoltării ei în mod 
planificat

După cum știți, Congresul al 
IX-lea. trasînd programul dez
voltării multilaterale a patriei, 
a acordat o mare atenție îmbu
nătățirii și perfecționării con
ducerii și planificării econo
miei naționale, a întregii noas
tre activități. în perioada care 
a urmat au fost luate o serie 
de măsuri în această direcție. 
Conferința Națională a parti
dului a elaborat un program 
concret care este în curs de a- 
plicare. Partidul Comunist Ro
mân pornește de la faptul că 
construcția socialismului tre
buie să se desfășoare pe baza 
unui plan general care să per
mită conducerea centrală a ac
tivității economice și sociale, 
asigurîndu-se în același timp o 
largă autonomie și libertate de 
acțiune organelor locale, între
prinderilor și instituțiilor din 
statul nostru. Numai îmbina
rea în mod just a acestor două 
laturi inseparabile poate asi
gura realizarea cu succes a 
marilor sarcini ce ne stau în 
față în conducerea tuturor do
meniilor de activitate.

Un rol deosebit de important " 
în întreaga activitate de plani
ficare și conducere a economi- £ 
ei îl reprezintă participarea " 
largă la elaborarea tuturor so- 
luțiilor a celor mai bune și mai 
competente cadre, a celor 
mai capabili specialiști, pre- 
cum și dezbaterea măsurilor și 9 
soluțiilor cu masele largi popu
lare.

După cum știți, în acest sens V 
partidul desfășoară o activitate 
neobosită, considerând că acest 
mod de lucru constituie o la- W 
tură esențială a democrației 
noastre socialiste în plină dez- 
voltare. "

Comitetul Central pornește 
de la faptul că întreaga activi- A 
tate de construcție socialistă 
trebuie să aibă la bază știin
ța cea mai avansata. Am pu- 
tea spune că dezvoltarea știin
ței și construcția socialistă se 
condiționează reciproc. De a- 
ceea, considerăm câ planifica
rea și conducerea economiei 
trebuie să fie străbătute ca un 
fir roșu de cele mai înaintate 
metode științifice de muncă. 
Numai așa vom putea avea o A 
bună planificare, cu rezultate 
pozitive pentru dezvoltarea 
patriei noastre. 0

Stimați tovarăși,
Aniversăm 20 de ani de la £ 

trecerea la economia planifi
cată, în condițiile eînd între
gul nostru popor muncește cu A 
elan pentru înfăptuirea planu
lui cincinal elaborat de Con
gresul al IX-lea. Anul acesta.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Pentru ce
scriu?
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Comunist din
Tovarășul Nicolae Ceaușes

cu, secretar general al C.C. al 
P.C.R., împreună cu tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit vineri la 
amiază delegația P.C. din 
Argentina formată din tovară
șii Rodolfo Ghioldi, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Argentina, și 
Vicente Marischi, membvn al 
Secretariatului C.C. al P.C. 
din Argentina.

Au participat tovarășii Ghi- 
zela Vass și Ion Teoreanu, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R.

în cadrul întîlnirii a avut 
loc un schimb de vederi în 
probleme de interes reciproc, 
precum și în legătură cu 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre P.C.R. și P.C. 
din Argentina. Cu acest prilej, 
s-a manifestat deopotrivă sa
tisfacția pentru relațiile de 
stimă și respect reciproc exis
tente între P.C.R. și P.C. din

Argentina iraniana
Argentina și s-a exprimat do
rința comună de a dezvolta în 
continuare aceste relații în 
interesul celor două partide și 
popoare.

In cursul convorbirilor au 
fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației 
internaționale actuale și s-a 
evidențiat însemnătatea deo
sebită pe care o are în pre
zent intensificarea eforturilor 
în vederea întăririi coeziunii 
și solidarității mișcării co
muniste, a tuturor forțelor 
progresiste și democratice ale 
societății contemporane, a 
întregului front antiimperia- 
list în lupta pentru zădărnici
rea planurilor și acțiunilor a- 
gresive ale imperialismului șl 
reacțiunii, pentru triumful 
cauzei socialismului, progresu
lui și păcii în lume.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

Vineri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit de
legația parlamentară iraniană, 
condusă de Sharif Emami, pre
ședintele Senatului iranian, caro 
la invitația Marii Adunări Națio
nale, face o vizită oficială în 
țara noastră.

La primire au participat Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunării Naționale, Constantin

Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, și Stanciu Stoian, de
putat al Marii Adunări Naționale-.

A fost de față S. H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului la 
București.

In timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea re
lațiilor de colaborare între cele 
două țări, precum și unele as
pecte ale situației internaționale.

Delegația parlamentară
iraniana

Plenare ale comitetelor județene
ale P. C. R. și Comitetului municipal

București al P. C. R
Zilele acestea au avut loc ple

nare ale comitetelor județene ale 
P.C.R. și Comitetului municipal 
București al P.C.R. în care au 
fost dezbătute pe larg sarcinile 

0 ce revin organizațiilor de partid 
și oamenilor muncii din docu
mentele recentei plenare a C.C. 
al P.C.R. și ale sesiunii Marii A- 
dunări Naționale.

La plenarele comitetelor jude-
W țene au fost invitați activiști cu 

munci de răspundere din apara
tul de partid și de stat, secretari 
ai organizațiilor de partid, con
ducători ai unor întreprinderi și 

• instituții, ai unor organizații ob
ștești, oameni de știință, artă și 
cultura, cadre didactice, juriști. 

A Din partea conducerii de par- 
tid la adunări au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil — ju- 

£ dețul Cluj, Virgil Trofin — la 
municipiul București, județele

Maramureș și Timiș, Hie Verdeț 
— județul Galați, Maxim Berghia
nu — județul Arad, Florian 
Dănălache — județul Hunedoara, 
Constantin Drăgan — județul 
Neamț, Leonte Răutu — județul 
Harghita, Vasile Vîlcu — județul 
Constanța, Ștefan Voitec — jude
țul Dolj, Iosif Banc — județul 
Vrancea, Petre Blajovici — jude
țul Mureș, Dumitru Coliu — ju
dețul Bihor, Emil Drăgănescu — 
județul Vîlcea, Mihai Gere — ju
dețul Ialomița, Petre Lupu — ju
dețul Brașov, Manea Mănescu — 
județul Iași, Dumitru Popescu — 
județul Buzău, Vasile Patilineț — 
județul Satu Mare, precum și 
alți membri ai Comitetului Cen
tral al P.C.R.

Primii-secretari ai comitetelor 
județene și al Comitetului muni
cipal București al P.C.R. au fă
cut expuneri privind importanța

hotarîrilor adoptate de către ple
nara Comitetului Central al 
P.C.R.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul numeroși participant, 
care au subliniat justețea măsuri
lor luate de plenara C.C. al 
P.C.R. și a legilor adoptate de 
Marea Adunare Națională, expri- 
mîndu-și adeziunea lor deplină 
față de documentele adoptate, an
gajamentul de a depune toate e- 
forturile pentru traducerea lor în 
viață.

Participanții la plenare au tri
mis telegrame C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în
carc exprimă hotărârea de a lupta 
pentru înfăptuirea acestor noi și 
importante sarcini ce revin tutu
ror oamenilor muncii din țara 
noastră.

(Agerpres)

RESPONSABILITATEA GENERAȚIEI TINERE
Stăteam o dată do vorbă, cu prilejul unei anchete cu cîți- 

va tineri pe care-i intiinisem într-o cafenea. Dezorientați, 
lipsiți de o perspectivă limpede a propriei lor vieți, îmi măr
turiseau că pierderea gratuită a acestei valori incomensu
rabile care este TIMPUL, este o consecință a plictiselii, a 
neputinței de a găsi un țel, un scop precis și bine dirijat 
al energiei lor. Unii recurgeau, pentru a-și umple golul e- 
xistenței, la acte care-i situau de la început, Ia periferia so
cietății : huliganism, gesturi de non-conformism generator 
de urmări neplăcute, acte antisociale. Căutau, febrili, în- 
tr-un perimetru proscris al eticii, modalități de a se face 
remarcați, de a-și impune principii de viață tulburi, in
consistente.

Dacă această infimă categorie de tineri ar putea trece 
neobservată, ne-am mulțumi să dăm curs dictonului : nici o

pădure fără uscături. Dar existența lor monotonă, în mul
te cazuri chiar inutilă alături de o mare majoritate a tine
rilor care găsesc în tumultuoasa noastră activitate socială 
resursele unei vieți cinstite, bazată pe înaltele principii eti
ce ale socialismului, apare ca un balast. Primim zilnic sute 
și mii de scrisori de pe șantierele tineretului, mii de sem
nături ale avîntului constructiv care a cuprins, în această 
vacanță, întreaga țară. Ca un izvor de apă vie, tinerețea 
canalizează și dirijează entuziasmul specific vîrstei pe fă
gașul responsabilității și utilității sociale. Pe șantiere, în
tr-o ediție modernă, au fost „reeditate" celebrele cîntece 
„Hei, rup" și „Răsună valea". Circuitul entuziasmului se 
continuă, din generație în generație, se transmite mereu cu 
o crescută intensitate, cu valențe noi care împodobesc, în 
timp, valoarea umană a fiecărei epoci. Poate mulți dintre

actualii brigadieri, cuprinși de febra muncii de pe șantier, 
caută, în cei care în urmă cu 20 de ani au deschis drumul 
marilor entuziasme. modele și exemple demne de admirat, 
de continuat. în acest început de dezbatere despre entuzias
mul contemporan, despre responsabilitatea socială a tînă- 
rului de azi, dăm cuvântul, 1N PAGINA A 2-a, unor per

sonalități de seamă ale vieții noastre politice și culturale :

■ Mircea Malița adjunct al ministrului afa
cerilor externe,

I

B Alexandru Boabă ministrul petrolului,

B acad. Emil Condurachi

I
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Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri dimineața delegația 
parlamentară iraniană, condusă 
de Sharif Emami, președintele 
Senatului iranian, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere, care -ș-^ desfă
șurat într-o atmosferă cordială,

au participat Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice a 
Marii Adunări Naționale, prob 
univ. Stanciu Stoian, deputat în 
M.A.N.

A fost prezent S. Lt. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului la 
București.

(Agerpres)

Directorul general U.N.E.S.C.O.,
Rene Maheu

Vineri la amiază, președinte
le Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
directorul general al Organi
zației Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO), Rene Maheu.

La întrevedere au participat 
Andrei Oțetea, președintele

Comisiei naționale a Republi
cii Socialiste România pentru 
UNESCO, și Valentin Lipatti, 
ambasador, delegat permanent 
al României pe lingă UNESCO. 

Convorbirea, care a avut loc 
cu acest prilej, s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor

Reuniunii 0. /V. U.
de la București

• Constanța Buzea
• Adrian Păunescu
• A. D. Munteanu
• Fotoreporterul I. CUCU

PORȚILE DE FIER
(CITIȚI REPORTAJELE ÎN PAGINILE 4-5)

BRIGADA ..SCÎNTEII 
TINERETULUI'

TRANSMITE 
DE LA

Zeci de mii de tineri trăiesc în aceste zile emoțiile examenelor, 
în institutele de învățămînt superior din cele 16 orașe, centre u- 
niversitare ale țării, a început ieri concursul de admitere în fa
cultăți.

Vineri la amiază, la Palatul 
Marii Adunări Naționale, au luat 
sfîrșit lucrările reuniunii mixte a 
Comitetului administrativ de 
coordonare al O.N.U. și Comite
tului pentru programe și coordo
nare al Consiliului economic și 
social O.N.U.

Lucrările reuniunii au avut 
loc între 3—5 iulie și au fost 
prezidate de secretarul general 
al O.N.U. U Thant, în primele 
două zile, și de președintele Co
mitetului pentru programe și 
coordonare, Chandra Shekhar 
Jha, în ultima zi.

La sfîrșitul lucrărilor, preșe
dintele Comitetului pentru pro
grame și coordonare a dat citire 
unui comunicat de presă, apro
bat de participanți.

în comunicat se arată că lu
crările reuniunii mixte au fost 
consacrate unui schimb de ve
deri între șefii executivi ai agen
țiilor specializate și alte orga
nisme ale O.N.U. și membri ai 
Comitetului pentru programe și 
coordonare, cu privire la : dece
niul O.N.U. pentru dezvoltare ; 
dezvoltarea și utilizarea resurse

lor umane și chestiuni generale 
de coordonare.

Discuțiile au dus la clarifica
rea și la o mai bună înțelegere 
reciprocă asupra multor proble
me ce urmează să fie luate în 
considerare de Consiliul econo
mic și social al O.N.U. în sesiu
nea sa, care începe săptămîna 
viitoare la Geneva, precum și de 
alte organisme ale Națiunilor 
Unite și agențiile specializate. 
Atît Comitetul administrativ de 
coordonare, cît și Comitetul 
pentru programe și coordonare 
— se arată în comunicat — a- 
preciază discuțiile de la reuniu
nea lor mixtă ca fiind prețioase 
pentru viitoarele activități ale 
familiei Națiunilor Unite în do
meniul dezvoltării sociale și e- 
conomice.

în încheierea comunicatului se 
menționează: „Participanții la 
reuniunea mixtă și-au exprimat 
deosebita lor apreciere pentru 
bunele condiții create de guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia, care au făcut posibilă ține
rea la București a acestei întîl- 
niri folositoare".

Plecarea secretarului general 
al 0. N. U, U Thant

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, U 
Thant, care a condus la Bucu
rești lucrările reuniunii mixte a 
Comitetului administrativ de 
coordonare al O.N.U. și Comite
tului pentru programe și coordo
nare al Consiliului Economic și 
Social al O.N.U.

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, secretarul general al

O.N.U. a fost condus de Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa-' 
cerilor externe, președintele ce
lei de-a XXII-a sesiuni a Adu3 
nării Generale a O.N.U., Ștefaii 
Bălan și Nicolae Giosan, miniștri; 
Mircea Malița, adjunct al minis-*» 
trului afacerilor externe, Gheorb 
ghe Diaconescu, ambasador, re*? 
prezentantul permanent al Ro*> 
mâniei la O.N.U., și alte pero 
soane oficiale.
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RESPONSABILITATEA
GENERAȚIEI TINERE

Rep : Se afirmă adesea că en
tuziasmul este marca distinctivă 
a unei generații. Caracterizările 
făcute unei vîrste amintesc tot
deauna această trăsătură prin 
comparație : mai entuziaști sau 
mai lipsiți de entuziasm decît 
generația premergătoare. Ați fost 
în urmă cu douăzeci de ani, cu 
brigăzile studențești pe șantie
rul Bumbești-Livezeni, cunoașteți 
deci entuziasmul atît la izvoare 

‘ cît și pe parcursul întregii pe
rioade de pînă acum. Credeți că 
există etaloane ale entuziasmului 
conform cărora o generație poate 
primi un calificativ deosebit de 
al alteia ?

Mircea Malița: Noțiunea de 
entuziasm este legată, după mine, 
de cea de proiect. în general, 
nu te poți entuziasma pentru o 
stare de lucruri existentă, ci 
pentru una prevăzută, dorită, 
proiectată. în 1948, întreaga 
țară era un proiect, tot ce ni 
se oferea era nou, demn de a 
stirni entuziasmul. Este o încli
nare firească pentru tineret să 
sesizeze noul, să i se alăture, să 
îmbrățișeze proiecte și să por
nească la înfăptuirea lor Șantie
rele, prin însăși forma și struc
tura lor, sînt generatoare de en
tuziasm. Ele dinamizează energii 
în jurul unui obiectiv comun, 
al unei idei unice a proiectului 
care se realizează treptat, cu a- 
jutorul tuturor.

Există, evident, o legătură 
strînsă între temperatura entu
ziasmului unei generații și epo
că, între ceea ce poate oferi so
cietatea la un moment anume ti
nerilor dornici de dăruire și ■ mo
dul de manifestare al acestei dă
ruiri. Ar fi o imensă eroare să 
credem că societatea noastră o- 
feră în prezent teme mai pu
ține sau mai puțin autentice pen
tru manifestarea entuziasmului. 
Dimpotrivă, mișcarea socială este 
intensă, un mare număr ^de idei 
noi își fac loc, schimbînd în 
bine modul de viață, precizind 
concepția despre natură și socie
tate.

Generația noastră be
neficiază de posibilități 
de informare mai mari 
decît in trecut asupra 
progreselor rapide ale 
tuturor ramurilor de ac
tivitate umană. Știința 
se dezvoltă într-un ritm 
fără precedent si toate 
descoperirile tind să 
șteargă granița dintre 
realitatea cunoscută și 
teritoriul științifico-ran- 
tastic. Cred că entuzias
mul, departe de a fi în 
declin, crește continuu, 
în proporție directă cu 
subiectele atrăgătoare și 
cu posibilitatea de a 
participa nestinjenit la 
elaborarea lor.

Șantierele au avut și au va
loare de simbol, ele reprezintă o 
bună școală a disciplinei colec
tive, a sincerității relațiilor din
tre oameni. Pentru cei tineri 
este, poate, locul unde capătă 
voluptatea de a construi, de a 
gîndi creator, aptitudini cars se 
păstrează toată viața și care re
generează entuziasmul în fața 
fiecărui act social. De aceea, nu 
sînt de acord cu autorul francez 
Four ostie, care afirmă că entu
ziasmul și munca sînt noțiuni 
antinomice, din cauza caracteru
lui specializat, fragmentar și re
petitiv al celei din urmă în so
cietatea moderna. Participarea 
la realizarea unui proiect are 
acele trăsături sintetice și orga
nice, pe care scriitorul nu le 
mai regăsește în jurul lui.

Rep .• Noi, cei care n-am cu
noscut șantierele din 1948 decît 
din filme sau din ritmul și ver
surile cîntecelor de muncă, a- 
vem, poate, o imagine deforma
tă despre cei care au pornit a- 
tunci reconstrucția țării. în an
samblu, epoca a oferit în acei 
ani prilejuri ca entuziasmul să 
fie spectaculos, romantic, iar oa
menii să pară niște deschizători 
de drumuri. Ne imaginăm că 
predecesorii noștri debordau, zi 
și noapte, de energie, că nu a- 
veay momente de îndoială, de 
tristețe, nu-și puneau întrebări la 
care nu puteau răspunde. De a- 
ceea, întreaga problematică a ge
nerației noastre, mai stabilă so
cial, dar și mai înclinată spre 
anxietate, spre meticulozitatea 
ideilor și a faptelor, ne pare mai 
puțin propice entuziasmului...

Mircea Malița : Să nu vă în
chipuiți că noi nu aveam plic- 
tisiții și melancolicii noștri. Cli
pele de meditație și frămîntare 
sînt inerente adolescenței. Știința 
acestei vîrste patronată de zeița 
Hebe spune că maturizarea își 
are momentele ei de discontinui
tate și chiar descumpănire.

Toți tinerii trec prin aceste 
faze ale anxietății, tristeții sau 
neștiinței de a-și orienta efortu
rile. Important este ca aceste 
stări să nu se instaleze definitiv, 
împiedicînd intrarea în circuitul 
viu al vieții sociale. Important 
este ca societatea să le ofere, la 
momentul cel mai bine ales, căi 
de manifestare a entuziasmului 
firesc, existent latent în fiecare,

posibilități de canalizare a ener
giilor și, mai ales, cum am mai 
spus, proiecte, multe proiecte.

Mi-amintesc că veniseră pe 
șantier și cîțiva pictori tineri care 
urmăreau și încercau să surprin
dă tumultul muncii. Se încingeau 
adesea discuții furtunoase, con
tradictorii în care fiecare-și ex
prima sincer principiile de via
ță. Cred chiar că în acea pe
rioadă și în acele condiții, mun
ca, transformarea zilnică a so-

fate, o nedumerire a vîrstei. Ma
turizai ea mai rapidă a adolescen
tului de azi face posibilă depla
sarea perioadei dificile cu cîți
va ani înapoi. Bruscată, această 
stare de nedumerire, de căutare, 
se transformă într-o stare de 
frustrare. (Latinii au folosit ter
menul înaintea anglosaxonilor). 
In America se ține destul de 
puțin cont de problematica in
timă a tineretului. Ei sosesc în 
societatea de maturi ca într-o

Rep : Zilele acestea s-a în
cheiat prima etapă a „reedi
tării" șantierelor naționale ale
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cietății te îndemnau la meditație, 
se nășteau sute de întrebări. în 
prezent, societatea noastră a re
intrat într-o nouă fază cu un 
ritm accelerat de dezvoltare. Am 
să dau un exemplu. Un mare 
număr de măsuri luate de parti
dul nostru converg spre întări
rea criteriului meritului în viața 
socială, atît în ocuparea de răs
punderi cît și in retribuția care 
se face conform muncii depuse. 
Tineretul simte și apreciază sin
ceritatea și generozitatea unui 
efort. Dorința lui cea mai sa
cră și mai curată este ca socie
tatea să fie construită pe merit, 
muncă, contribuție reală, devota
ment, altruism, cinste și să ofere 
întotdeauna loc de manifestare a 
acestor valori.

Tineretul are un maie 
simț al justiției, el vi
brează primul la ne
dreptate și nu este im
presionat de falsa auto
ritate. Acest bogat pch&i 
tențial se exprimă în a- 
deziunea tineretului la 
toate actele de întărire 
a patriei noastre pe plan 
intern și extern, la toți 
pașii ei spre un nivel 
mai ridicat de civiliza
ție.

Ideile care o călăuzesc au o 
mare audiență la tineret. Respin- 
gînd instinctiv falsa autoritate, 
el este capabil de mari dăruiri 
și entuziasme în fața realelor va
lori.

Rep: Am ajuns, așadar, la 
factorul răspunderii sociale a ce
lor tineri, căci, la urma urmei, 
entuziasmul este cea mai pre
țioasă componentă a acestei răs
punderi. Cunosc colegi de vîrstă, 
cercetători, ingineri care nu pre
cupețesc nici un efort pentru a 
realiza, în meseria lor, ceva utii 
societății. Munca lor este încre
dere calmă, dăruire spontană, în 
care fiecare clipă de nedumerire 
se cere rezolvată calculat, cu un 
entuziasm lucid. în care fiecare 
proiect este gîndit și pregătit 
meticulos Au, cred, un alt gen 
de entuziasm, nici mai puțin in
tens, nici mai puțin romantic 
decît al celor care au construit 
Bicazul, un entuziasm care crește 
direct proporțional cu informația 
profesională, cu cultura, cu mul
tilateralitatea. Cunoscînd mai 
multe, înțelegi mai multe, dar, 
în același timp, știi cu mai mul
tă precizie în ce direcție trebuie 
să-ți îndrepți eforturile, entu
ziasmul.

Mircea Malița: Intr-adevăr, a- 
cestea ar putea fi epitetele aces
tui entuziasm contemporan, mai 
ponderat și mai puțin spectacu
los : LUCID ȘI UTIL. Responsa
bilitatea socială le implică pe a- 
mîndouă. Toate ideile pe care 
le-am discutat pînă acum, vor 
ieși mai mult în evidență 
dacă le vom plasa în sce
na altor țări. Cunosc tinere
tul american și pe acei hi
ppies, despre care se discută 
foarte mult în ultima vreme. 
Deși unii susțin că fenomenul 
este inexplicabil, cred că el poa
te fi perfect înțeles. Spuneam 
mai devreme că există o anxie-

nui mediu plin de absurdități 
care nu oferă nici o sursă de ™ 
en&ziosm, care nu înțelege că 
hrana tineretului este viitorul la A tineretului. Al doilea schimb 
construirea căruia el vrea să par- dQ 2 pl??2t 12 C?
ticipe din plin. marnic, în Dobrogea, pe șan-

Rep: Anul acesta, după două- V tierul autostrăzii București- 
zeei de ani, o altă chemare la *“ •»" s‘'-
fel de entuziastă, a adunat pe 
cîteva din șantierele țării sute 
și roii de tineri. Promptitudinea „ 
cu care au răspuns este o dova- 
dă în plus că acest entuziasm, 
chiar lucid, poate izbucni ca o 
flacără, spontan și romantic. 
Șantierele, după cum spuneați, 
au o valoare mai mult simbolică 
cu atît mai mult cu cît obiecti
vele de construcție nu sînt de 
anveigură. Mă întreb care va fi ® 
simbolul entuziasmului atunci 
cînd țara nu va mai avea ne- 
voie de șantiere, cînd munca se

co-

de brigadieri a plecat la Co
marnic, în Dobrogea, pe șan-

Pitești, la Sighet... Drumurile 
entuziasmului s-au întors, 
după douăzeci de ani, în matca 
lor, tinerețea... Vă amintiți 
prima zi a sosirii dumneavoas
tră pe șantierul Bumbești- 
Livezeni ?

Alex. Boabă : Făceam parte 
din brigada I „Argeș“ și 
locul unde am poposii se afla 
în creierul munților, la trecă- 
toarea Lainici. Cred că prima 
zi n-o poate uita nimeni, ea a 
însemnat prima luare de con
tact cu șantierul, cu colectivul, 
cu munca... Impulsul cel mai 

va desfășura la un pupitru de co- valoros a fost, în acea primă
mandă, la o masa de proiectare... ZI» încrederea. Calea ferată în-
Ce foime va trebui să oferim noi, cepuse cu aproape 20 de ani
maturii de mîine, celor care ne înainte de a veni noi, drumul 
urmează ? ajunsese abia la jumătate și

Mircea Malița - In primul nouă, celor veniți din toate
rînd, șantierele, ca formă de or- colțurile țării, ni se cerea să-1
ganizare a muncii de construe- terminăm în cîteva luni. Poate
ție, nu vor dispare așa de repede, acum pare de necrezut, dar
sîntem o țară tînără, cu un ritm “ici. unul dintre noi nu s-a
de dezvoltare eșalonat încă pe îndoit că acest lucru se va
mulți ani. Subliniez din nou im- realiza. Prima zi n-am vrut
portanța proiectului care esle și aproape să părăsim locul de
el un simbol. L-aș putea traduce muncă. S-a muncit 10 ore, în

pam trecea un izvor de mun
te rece ca gheața, și nu a- 
veam încă cizme de protec
ție... Nu s-a plîns însă nici 
unul, am organizat în așa fel 
munca incit să lucrăm succe
siv în punctele mai dificile și 
în cele mai ușoare. E drept că 
și astăzi pe șantiere pot fi 
condiții mai grele, dar mun
ca nu sperie decît pe cei 
neobișnuiți cu ea, pe cei care

bineve- 
reedita, 
de ani, 
Ce cre-

deauna de acord cu generația 
care o naște...

Rep.: Găsiți, deci, 
nită inițiativa de a 
acum, după douăzeci 
șantierele tineretului,
deți că trebuie păstrat și ce nu, 
din tradiția acestei modalități 
de canalizare a entuziasmului?

Alex. Boabă î Cadrul general 
este, oricum, același. în esență, 
șantierele rămîn locuri propice

garâ unde nu-i așteaptă nimeni, 
ca intr-un oraș în care nu se 
pot orienta. Au de pus întrebări, 
dar nimeni nu are timp să te 
răspundă. Lumea se agită sub 
semnul banului și al unor con
cepte în raport cu care nici o 
valoare umană nu are importan
ță Dezorientați, tinerii nu pun 
la îndoială numai esența institu
țiilor sociale, dar a tuturor con
vențiilor, bune sau rele. Ca o 
consecință a neînțelegerii, neagă 
în bloc și valori și nonvalori. Nu 
putem uita că acești hippies sînt 
buni, blînzi, urăsc violența ce li 
se oferă în societatea lor, la tot 
pasul. Resping banul pentru că 
este o -putere și o autoritate in 
spatele căruia dispare totul. Dar 
negînd totul, ei nu mai au ca
pacitatea de selecție. Sînt, în ul
timă instanță, un produs al u-

Printre momentele importante 
ale vieții unui tînăr, alegerea 
profesiunii constituie primul și 
cel mai entuziast act de respon
sabilitate socială.

Ieri au început examenele de 
admitere în facultăți, prilej de 
verificare și totodată prilej de 
alegere din partea fiecărui tînăr 
a viitoarei lui profesiuni, a vii
toarei sale activități, a viitoa
rei sale răspunderi față de sine 
însuși și față de colectivitatea, în 
mijlocul și cu ajutorul căreia a 
apărut, a crescut și s-a dezvoltat. 
Preocupări de natură per
sonală, cu atît mai legitime cu 
cît asupra fiecărui tînăr apasă 
și o mare răspundere socială, vin 
adeseori să îngreuneze alegerea 
meseriei, pe care atît cel în 
cauză cît și societatea noastră 
socialistă nu o pot dori decît 
potrivită cu aptitudinile și ne
cesitățile sale. Numai că, fie din
tr-o optică nu totdeauna justă, 
fie dintr-un schematism adese
ori subliniat de factorii de răs
pundere din țara noastră, cele 
două componente ale acestei a- 
legeri — dorințele individuale și 
nevoia pe care o simte colecti
vitatea pentru anumite cadre de 
specialiști — nu reușesc să se 
îmbine în acel mod armonios, 
ce caracterizează îndeobște struc
tura societății românești actuale.

Oarecare experiență în pro
blemele educației și pregătirii 
profesionale a tineretului mi-a în
găduit să constat că există din 
punctul de vedere al alegerii unei 
profesiuni și a unei cariere trei 
categorii de tineri.

O grupă, relativ restrin- 
să. o constituie acei care 
se îndreaptă cu pasiune 
spre o anumită meserie, 

o 
O a 
mult 
for- 

și-au 
ultimii

pentru care și simt 
adevărată chemare, 
doua grupă, desigur 
mai numeroasă, o 
mează cei care nu 
precizat chiar în 
ani ai școlii de cultură 
generală o dorință precisă, 
dar simt în orice caz oare
care preferință pentru a- 
numite domenii de acti
vitate. Numeroși tineri ce 
au asimilat mai bine sau 
chiar mai ușor unele dis
cipline științifice, se în-

prin SCOP, OBIECTIV. Viața A condiții grele, dar fiecare lovi- 
lăuntrieă a oricărui om se des- tură _de. tîrnăcop însemna un 
tiamă făiă un obiectiv. 1n jurul A Pas cîștigat în stîncă, și aveam 
unui PROIECT, valorile sufle- noi nerăbdarea de a vedea

/ . . . ' ___a _ ____ j»_

• Ne-am organizat spontan, fie
care voia să facă ceva, indife
rent ce, dar să se simtă părtaș 
la ceea ce proiectasem.

Rep.: Am ascultat, întîmplă- 
• tor, o discuție între doi părinți 

ăi căror copii s-au întors acum 
de pe șantier. Se plîngeau că 
tinerii au venit obosiți, cu 
bătături la mîini, că ei îi tri
miseseră pe șantier în cămăși 
albe, bine îmbrăcați și că, con
dițiile prea grele de muncă 
i-au schimbat cu desăvârșire... 
Erau, pare-se, nemulțumiți de 
efortul depus de copiii lor, de 
ruperea dintr-un mediu cita
din civilizat și comod...

Alex. Boabă: Intr-adevăr, 
generația de acum a celor ti- 

_ , . , . , ft neri are condiții mult mai
Entuziasmul se cultiva, el bune in familie comparativ cu 

are mari capacități de prolijerare. ce]e pe care le-am avut noi. Ni- 
Dar tocmai pentru că această ge- meni nu-și închipuie că pe un 

a -a .. șantier ai la dispoziție condi
țiile de existență pe 
J le oferă orașul, eu 
te că acum, față de

tești se așează ca în preajma u- 
nui magnet. Construcția, în sens 
simbolic, nu se termină nicio
dată, este un act de transfor
mare continuă.

tunelul realizat cît mai repede.

Secolul acesta de în
florire a științei și teh
nicii a polarizat pasiu
nile tinerilor în propor- 
ții covârșitoare. Ele tre- *** 
buie încurajate, stimu
late nu numai în școli, 
in formele prea didac-^ 
tice ale invățămîntului. 
ci într-o largă mișcare 
de amatori care să ofere ™ 
cercuri, laboratoare b»nc 
utilate, în care tinerii ggh 
să încerce aplicarea ce- 
lor mai îndrăznețe idei.

ENTUZIAS
ARMĂTUR

ALEXANDRU BOABA
ministrul petrolului

ngrație este mai lucidă, știe să-și 
gradeze mai util energia, trebuie 
să i se ofere surse de a-și între- @ țj 
ține focul sacru al entuziasmului, 
condici de a-și dezvolta pasiuni, @ se muncește mai ușor, mai 
de a se informa multilateral, de 
a se pregăti pentru viitoarea e- 
tapă a zborului cosmic, a explo
rării celulei, a cuceririi oceanu- _ 
lui, a prelungirii minții omenești ™ 
în ordinatoare. Acestea sînt, fără 
îndoială, proiecte ale fiecăruia 
dintre cei tineri.

care 
toa- 

1948,

comod, mecanizarea suplineș
te efortul fizic. Mi-amin
tesc că noi dormeam 100 de 
oameni într-o baracă, am mîn- 
cat cîteva zile, pînă am impro
vizat o cantină, sub cerul 
liber... Ne gospodăream sin
guri, și acomodarea cu condi
țiile existente s-a făcut trep
tat. Prin tunelul pe care îl să

o refuză înainte de a da piept 
cu ea. Totul se rezolvă cu 
voință și mai ales cu încredere, 
cu dăruire... Poate nu e nefi
resc că unii dintre tinerii ple
cați acum pe șantiere s-au spe
riat, dar sînt convins că le-a 
trecut repede, că zilele petre
cute în mijlocul tumultului 
unei construcții le-a regenerat 
încrederea în propriile puteri. 
Peste tot unde există tineri 
există și entuziasm. El stă, 
subteran, la baza tuturor acte
lor noastre, din el izvorăsc 
soluțiile, inițiativele creatoare. 
Important este ca forma pe 
care o ia organizarea acestei 
inepuizabile energii să fie tot-

organizării colective a timpului 
atît a celui de muncă cît și a 
celui liber. Transformările de 
substanță petrecute în concep
ția și în structura actualei ge
nerații de tineri trebuie să di
rijeze și formele de organizare. 
Tineretul de azi are altă orien
tare. este mai cult, mai in
struit, înțelege și receptează 
viața nu numai prin efortul 
muncii fizice ci și prin munca 
intelectuală. Orizontul lor 
mult mai larg obligă pe orga
nizatori să se adapteze la alte 
cerințe. Cred că acest lucru se 
poate realiza numai printr-o 
bună cunoaștere a tineretului, 
a tuturor aspirațiilor lui. Nu

li se pot oferi șabloane, nu 11 
se pot repeta celor de astăzi 
aceleași soluții de acum 20 de 
ani. Entuziasmul nostru, al 
celor de la Bumbești-Livezeni 
însemna o totală dăruire și 
încredere dar și foarte puțină 
pricepere. Treptat, pe măsura 

•creării unor condiții de pregă
tire din ce în ce mai bune, 
tineretul a echilibrat cele două 
noțiuni! entuziasm și price
pere. Buna pregătire profesio
nală, pasiunea cu care-și în
deplinesc sarcini mai mari sau 
mai mici de producție este 
expresia acestei mutații de va
lori. Eu am putut urmări 
aceste transformări de-a lun
gul anilor. Pe locul modernei 
rafinării de la Brazi se afla 

acum 10 ani un imens cîmp 
cu porumb. în 22 de luni s-au 
pus în funcțiune primele insta
lații. Vîrsta medie a celor care 
au construit marea citadelă a 
petrolului românesc nu depă
șea 28 de ani, dar între ei și 
cei din 1948 era o deosebire : 
Brazii au apărut ca rezultat 
al unei intense munci de con
cepție în care entuziasmul, i- 
nițiativa, erau doar puncte de 
pornire. Aș putea spune că 
entuziasmul tumultuos al celor 
de la Bumbești-Livezeni se 
maturizase, devenise o sursă 
a unei activități bine organi
zate, cu perspective precis în
scrise în proiecte, în planuri. 
Hotărîtoare este acum pregăti 
rea profesională a tinerilor, 
legată de momentul inițial al 
alegerii meseriei, al dăruirii și 
entuziasmului cu care fiecare 
tînăr crede că poate munci 
într-un domeniu sau altul.

I-am urmărit multă vreme 
pe tinerii care muncesc în 
schelele petrolifere, în condiții 
nu prea ușoare. Ei dovedesc, 
în fiecare ați, existența unui alt 
entuziasm, mai puțin exploziv, 
mai puțin spectaculos. Fapte 
multiple, anonime, de eroism, 
oameni care intră în foc să 
salveze o sondă sau, în frigul 
iernii, forează cu încăpățînare 
pămîntul, sînt acte pe earc nu 
le mai consemnăm pentru că 
ele se petrec cotidian, la fie
care loc de muncă. Tinerii vin 
din școli pregătiți pentru a ț 
realiza ceva și entuziasmul / 
este starea lor obișnuită, se 
confunda cu dragostea de me
serie, cu încrederea în ei, cu 
tinerețea.

Interviuri realizate de

GALINA BADLLESCC

dreaptă în chip firesc spre 
școlile politehnice. spre 
medicină, spre biologie ; 
alții, mai apți pentru dis
ciplinele umanistice, își 
vor îndrepta pașii spre 
facultățile de științe so
ciale, sau de limbă și 
literatură, precum și spre 
institutele de artă de tot 
felul. în sfîrșit, cea de-a 
treia categorie, din nefe
ricire mult prea larg re
prezentată încă, o consti
tuie cei care nu manifes
tă nici o preferință sau. 
spre a spune lucrurilor pe 
nume, manifestă o indife
rență nu arareori tulbu
rătoare pentru viitoarea lor 
carieră.

Cu unele nuanțe mai mult sau 
mai puțin accentuate, cele trei

cum cîțiva ani ca student un tî
năr foarte înzestrat, care dorea 
din toată inima să îmbrățișeze o 
carieră artistică. Părinții s-au o- 
pus cu îndîrjire, îneît bietul băiat 
a urmat — cu succes de altfel — 
facultatea de istorie, pentru ca, 
după absolvire, să se înscrie, in 
sfîrșit, după gustul și pasiunea sa, 
la institutul de teatru. Astăzi — 
cu o întîrziere de cinci ani totuși 
— este una din tinerele speranțe 
ale scenei bucureștene.

Tot acum cîțiva ani, a fost 
pusă la grea încercare și răb
darea unui alt elev al meu de la 
facultatea de istorie. O comisie 
de admitere în facultate, jude
cind fără îndoială superficial, 
dacă nu și greșit orientată, a res
pins timp de trei ani la șir pe 
acest tînăr, care s-a dovedit re
pede a fi unul dintre cei mai 
buni studenți ai noștri. Recent,

de vedere o hotărîre înțeleaptă 
a conducerii de partid și de stat. 
Există astfel mult mai largi po
sibilități ca fiecare tînăr să se 
poată dezvolta pe linia propriilor 
preferințe. Se vor evita astfel u- 
nele greșeli din trecut, izvorîte 
dintr-o interpretare îngustă a po
liticii de cadre a învățămîntului 
nostru. Am avut astfel chiar din 
prima serie de studenți recrutați 
din rîndul tinerilor muncitori un 
element serios, cu o bună pregă
tire tehnică în domeniul geolo
giei. Poate afirma cineva că nu 
avem nevoie de geologi bine pre
gătiți și devotați ? Evident nu. 
Și totuși, cu toate stăruințele sale 
repetate, 
primelor serii ai liceului munci
toresc, a fost repartizat la facul
tatea de istorie, pentru care nu 
avea vreo preferință deosebită.

Dar cei „indiferenți" ?

___ ate stăruințele sale 
acest tînar absolvent al

tari. A-i ajuta pe orice cale să-și 
însușească obișnuința muncii dis
ciplinate constituie prima condi
ție a acestei ameliorări, a acestei 
„treziri" la o alegere conștientă, 
la o participare a fiecăruia din
tre ei la procesul creșterii lor in
telectuale și profesionale, într-o 
direcție sau alta a activităților 
sociale.

în orice caz, din rîndurile aces
tor „indiferenți" se recrutează cei 
mai mulți dintre acei studenți 
care cad pradă unei tentații sau 
alteia, în funcție nu de înclinația 
sau de posibilitățile lor reale, ci 
de dorința de a termină cît mai 
ușor și cît mai repede, de a 
ocupa un loc socotit mai comod 
sau mai ispititor. Evident, marile 
transformări economice, sociale și 
culturale prin care a trecut și 
trece țara noastră au creat, une
ori aproape brusc, o adevărată

GESTUL MATUR AL
ALEGERII PROFESIUNII

categorii amintite mai sus există 
și trebuie să ne preocupe. Intr-a
devăr, nici părinților, nici dască
lilor, și cu atît mai puțin omului 
tînăr însuși nu-i poate rămîne 
indiferent dacă este împiedicat 
sau dacă nu este ajutat îndea
juns pentru a putea să se îndrep
te într-acolo unde își simte cu 
pasiune chemarea. Cazuri de a- 
cestea, ce au fost mai numeroase 
altădată, devin din ce în ce mai 
rare, pe măsură ce societatea 
noastră socialistă se consolidea
ză. Legile de bază ale învăță- 
mîntului nostru țin tot mai precis 
seamă de complexul de fapte e- 
conomice, sociale și culturale, în 
care interesele individuale intră 
tot mai puțin în conflict ou cele 
ale colectivității. Uneori, aceste 
conflicte izvorăsc mai ales din- 
tr-o lipsă de înțelegere pentru 
nevoile tinerilor și pentru drep
tul lor de a-și alege un drum în 
viață potrivit cu preocupările și 
nădejdile lor. Am avut astfel a-

de acad. EM. CONDURACHI
el s-a prezentat în chip strălucit 
la examenul de doctorat și sînt 
convins că acest tînăr, domol 
în mișcări și în vorbă, pasionat 
totuși de istoria veche, va de
veni unul dintre cei mai buni 
cercetători în acest domeniu, care 
nu este nici ușor, nici lucrativ.

Probleme similare pot apărea 
și adesea apar și în cazul celui 
de al doilea grup de tineri. O a- 
numită înclinație, o anumită pre
ferință pentru un domeniu sau 
altul al activității lor viitoare, 
trebuie încurajata, trebuie soli
citată. Am greși, de asemenea, 
daeă ne-am închipui că absol
virea în bune condiții a liceului 
asigură o bună dezvoltare în ori
care ramură de producție, indi
ferent de înclinațiile tînărului 
respectiv. Organizarea unor licee 
specializate într-o anumită mă
sură constituie și din acest punct

Greu e de dat sfaturi celor in
diferenți. Știu că nu e numai vina 
lor. Știu că nu totdeauna răsar 
imediat seîntei din ciocnirea min
ții lor cu școala. Am fi nedrepți, 
pe de altă parte, dacă am lăsa 
toată vina pe umerii dascălilor 
și profesorilor lor, al căror efort 
a fost nu o dată în chip ne justi
ficat subestimat. Problema e com
plexă, chiar deosebit de complexă 
și în judecarea ei adevărată tre
buie să ținem seama de nume
roși factori, în care cel biologic 
joacă nu o dată un rol mai în
semnat decît se crede.

Pînă cînd se vor rezolva ast
fel de probleme, nu putem ră
mîne însă indiferenți și noi față 
de indiferența lor. Trebuie și pot 
fi sfătuiți cu grijă acești tineri, 
altminteri normal dezvoltați, dar 
insuficient atrași în pasiunea sau 
în interesul propriei lor dezvol-

sete de cadre în unele domenii 
sau a restrîns pletora de absol
venți în altele — ca, de pildă, 
în acela al dreptului — în care 
acum cîteva deefenii ei se numă
rau cu sutele și cu miile. E firesc 
ca ăceastă nevoie de cadre să 
atragă și chiar să creeze un anu
mit curent. Numai că o asemenea 
sete nu trebuie stinsă cu elemente 
slab pregătite, superficiale. Une
ori, astfel de pseudo-șpecialiști nu 
se sfiesc să-și argumenteze „in
terpretarea" propriei lor situații: 
din moment ce nu pot face ce 
„vreau", mi-e indiferent cum fac 
orice altă meserie. Este în a- 
ceastă explicație, mărturisită fă
țiș sau nu, o gravă lipsă de în
țelegere și de recunoștință față de 
nevoile întregii noastre societăți 
ca și față de dreptul său de a 
primi, fie și parțial, o parte din 
sacrificiul făcut pentru toți ai- 
cești tineri. Școlile costă, labo-r 
ratoarele costă, cărțile costă, pro-

fesorii costă. Totul e plătit de 
colectivitate, de oamenii muncii 
care se străduiesc să asigure po
porului și țării noastre un viitor 
sigur și luminos.

Partidul și statul nostru 
se preocupă ca fiecare tî
năr să-și însușească o pro
fesiune. ca fiecărui tînăr 
sa-i fie asigurat un loc 
în cîmpul acestui uriaș e- 
fort al muncii noastre.

Este adevărat ca posturile ce 
le sînt puse la dispoziție sau îi 
solicită nu sînt toate în Capitală 
sau în marile orașe. Nu e locul 
să vorbim aici despre iluziile pe 
care, în chip uneori greșit, le pot 
stîrni marile aglomerații urbane. 
Nu e vorba aici nici despre bucu
riile vieții, pe care le poți găsi 
și ți le poți crea oriunde. E vorba 
de altceva : acești tineri nu cu
nosc din fericire demoralizarea, 
pe care a cunoscut-o generația 
mea acum patru sau trei decenii, 
cînd spectrul șomajului întuneca 
orizontul multora dintre absol
venții școlilor și facultăților noas
tre. Acești tineri nu . cunosc, din 
fericire, marasmul economic și 
social din țările capitaliste, în 
care, în clipa de față, are loc 
O explozie a tineretului, explozie 
care reflectă mai limpede ca orice 
criza lumii burgheze cu economia 
ei anarhică și structura sa socială 
întemeiată pe clase inegale și 
antagonice. Tn condițiile țării 
noastre, pe care oamenii muncii 
au transformat-o și o transformă 
cu enorme sacrificii pe zi ce 
trece, tineretul nostru este pus 
la adăpost de cele mai multe din 
nefericirile și chiar nenorocirile 
altui tineret, nu mai puțin ca
pabil, dar sugrumat de condițiile 
unei societăți, în care doar o mi
noritate are tot ce dorește și tot 
ce vrea. Iată ce trebuie sa știe 
chiar și „indiferenții" noștri. Iată 
de ce în alegerea și pregătirea 
unei profesiuni, oriunde s-ar afla 
ea, trebuie interes, pricepere șî 
devotament. Iată de ce, preocu- 
pîndu-se permanent și cu grijă 
de tineret, statul nostru socialist 
are dreptul chiar obligația să 
îndrume acest tineret în propor
ția necesară spre acele discipline 
și profesiuni în care nevoile 
sînt mai mari și mai acute.
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ADUNAREA FESTIVĂ CU PRILEJUL A 20 DE ANI
DE LA ÎNFIINȚAREA C. S. P

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

datorită secetei, trebuie să fa
cem eforturi mai mari pentru 
a înlătura efectele economice 
negative. Programul elaborat 
de partid și guvern în această 
direcție creează condiții priel
nice realizării depline a sarci
nilor de dezvoltare a economiei 
pe anul 1968.în același timp în
deplinirea cu succes, atît a pla
nurilor pe primii doi ani, cit 
și a planului de stat pe acest 
an, creează premisele îndepli
nirii și, cu eforturi ceva mai 
mari ale depășirii cu succes a 
sarcinilor planului cincinal e- 
laborat de Congresul al IX-lea. 
Așa cum se desfășoară lucru
rile pînă acum, avem toată 
convingerea că planul va fi 
nu numai realizat, dar și de
pășit.

Desigur, în alcătuirea acestui 
plan este oglindită politica 
realistă, marxist-leninistă a 
partidului nostru care pornește 
de la studierea legilor obiec
tive ale dezvoltării societății, 
ține seama de necesitățile so
cietății noastre românești pune 
în centrul activității sale in
teresele patriei, ale poporului, 
victoria cauzei socialismului.

în timp ce desfășurăm o ac
tivitate susținută pentru reali
zarea planului cincinal actual, 
pe baza hotărîrilor Comitetu
lui Executiv, ale Comitetului 
Central al partidului și ale 
guvernului am trecut la ela
borarea următorului plan cin
cinal 1971—1975 și a schiței de 
plan pînă în 1980. Elabora
rea acestei planificări cere 
eforturi deosebite pentru că 
însăși dezvoltarea soefetâții 
noastre s-a amplificat mult 
Co|Kparînd ceea ce repre
zentau planurile pe un an 
în perioada 1949—1950 sau 
primul nostru plan cin

cinal din 1951—1955, cu 
nivelul la care am ajuns astăzi, 
cu amploarea planificării și ela
borării noului plan cincinal 
constatăm adevărate distan
țe istorice. Realmente pa
tria noastră a străbătut 
o întreagă epocă, între în
ceputurile construcției socia
liste, și procesul de astăzi al 
desăvârșirii socialismului, cînd 
întregul nostru popor își fă
urește conștient viitorul de aur.

în aceste condiții, desigur că 
activitatea de planificare este 
mai complexă, cere mai multe 
eforturi și mai multă pricepe
re, mai multă grijă și atenție.

De aceea consider pe deplin 
întemeiate cele ce s-au spus aici 
referitor la faptul că, pentru a 
elabora un plan corespunzător, 
trebuie să folosim metode mo
derne, științifice de planifica
re. trebuie să utilizăm metode
le de calcul. Numai astfel vom 
putea trece la elaborarea nu a 
unui 
te, a 
nuri, 
toate .
sibilitățile și a putea apoi alege 
ceea 
ceea 
mai 
tre 
de 
mătorului plan cincinal Comi
tetului de Stat al Planificării, 
ministerelor, întreprinderilor, 
tuturor instituțiilor le revin 
sarcini deosebit de mari.

Folosirea metodelor moderne 
în planificare, preocuparea 
susținută din partea tuturor 
celor care lucrează în acest 
domeniu pentru continua ridi
care a nivelului lor de cunoș
tințe economice și tehnice, tre
buie completate cu o cunoaș
tere aprofundată a politicii in
terne și externe a partidului, 
cu un larg orizont ideologic.

proiect, ci a unor proiec- 
cîtorva variante de pla- 
pentru a măsura bine 
perspectivele, toate po-

ce este mai avantajos, 
ce asigură progresul 

rapid al patriei noas- 
spre comunism. Iată 

ce în elaborarea ur-

(Urmare din pag. I)

Va rog să-mi permiteți ca în 
numele nostru al tuturor„să salut 
în mod cordial prezența, la adu
nare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și a celorlalți 
conducători. Cînduiile tuturor se 
îndreaptă cu recunoștință spre 
partid, conducătorul și organiza
torul tuturor victoriilor noastre a 
cărui îndrumare și sprijin ne-au 
fost călăuză permanentă în acti
vitate.

Pe baza indicațiilor și măsuri
lor stabilite de Congresul al IX- 
lea al partidului, reafirmate și 
dezvoltate creator de Conferința 
Națională din decembrie anul 
ri-ecut, munca de planificare din 
țâra noastră se va ridica pe o 
treaptă superioară, pentru a sluji 
mai bine politicii partidului de 
desăvârșire a construcției socia
lismului.

Sîntem convinși cu toții — a 
arătat apoi vorbitorul — că 
în activitatea planificatorilor 
noștri au existat și neajun
suri, subliniate la timp de 
Congresul al IX-lea, care a 
stabilit și măsurile necesare 
pentru înlăturarea lor. Putem să 
informăm că lucrătorii din ca
drul C.S.P s-au străduit și se 
străduiesc să tragă toate învăță
mintele din aceste neajunsuri. Li-

nia politică dară a partidului 
nostru în construcția socialismu
lui, înalta competență, grijă și res
ponsabilitatea cu care conducerea 
partidului abordează problemele 
economice în deplină concordan
ță cu realitatea și condițiile spe
cifice ale țării noastre constituie 
un exemplu viu pentru toți cei 
ce lucrează în planificare.

în activitatea noastră practica 
— a continuat vorbitorul — tre
buie să ne preocupăm de aspec
tele esențiale ale dezvoltării eco
nomice, de valorificarea superioa
ră a resurselor, de utilizarea la 
maximum a fondurilor în toate 
domeniile. Numai în felul acesta 
ne vom putea aduce aportul la 
realizarea obiectivelor majore sta
bilite de partid, pentru a ne a- 
propia intr-un timp dt mai scurt 
de tarile dezvoltate. în activita
tea fundamentală de perfecționa
re a metodelor și instrumentelor 
de planificare, acordăm o atenție 
deosebita intensificării actix-itâtii 
proprii de cercetare, promovam 
folosirea metodelor matematice si 
ne pregătim intens pentru dez
voltarea în viitor a activității în 
acest domeniu. Ca o mărturie in 
acest sens este și prima noast ă 
sesiune științifică de comunicări 
ce se desfășoară în prezent. Ne 
propunem să fim consecvenți a- 
cestei inițiative.

Pentru fiecare dintre lucrătorii

cu, Ștefan Gabor, Mauriciu Novac, 
vicepreședinți ai C.S.P., Emil Mi- 
tescu, secretar permanent adjunct 
la Comisia guvernamentală pen
tru dotarea cu echipament de 
calcul și automatizarea prelucră
rii datelor.

Cu ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România”, clasa Il-a, 
au fost distinși tovarășii: Ema- 
noil Florescu, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului de Stat al 
Planificării, Tiberiu Ionescu și 
Constantin Șandru, vicepreședinți, 
ai C.S.P.

„Ordinul Muncii", clasa Il-a, 
a fost acordat tovarășilor: Con
stantin Băbălău, Constantin Nă- 
cuță, Dorel Stinghe, vicepre
ședinți ai C.S.P., Dumitru Iosif 
Bați, Ion Coliban, Florin Con
stantin Luchian, directori în 
C.S.P. Ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România”, clasa 
IlI-a a fost conferit tovarășului 
Vasile Gheleșel, director în C.S.P.

Au mai fost distinși cu „Ordi
nul Muncii”, clasa IlI-a, „Steaua 
Republicii Socialiste România”, 
clasa V-a, și „Medalia Muncii” 
un număr de 121 de tovarăși.

în numele celor decorați a luat 
cuvântul Emanoil Florescu, care 
a spus printre altele : Ca unul 
care am participat la nașterea 
primului organ de planificare, nu 
pot privi această aniversare decît 
ca o sărbătorire a uneia din ma
rile victorii cucerite de poporul 
nostru sub îndrumarea și condu
cerea înțeleaptă a partidului în 
activitatea depusă pentru făuri
rea unei lumii noi în țara noas
tră. Noi cei de la Comitetul de 
Stat al Planificării sîntem mîndri 
că pe parcursul acestui drum lu
minos în realizările economice am 
putut să ne aducem o modestă 
contribuție.

Vorbitorul a arătat că în munca 
CSJP. nu au lipsit greșelile. Este 
marele merit al partidului că a 
intervenit la timp pentru ca a- 
ceste greșeli să nu aibă urmări 
grave.

A luat apoi cuvîntul Dumitru 
Iosir BatL în acești 20 de ani — 
a subliniat vorbitorul — România 
s-a situat pe primele locuri în 
lume în privința dinamismului 
dezvoltării economiei naționale, 
și-a îmbunătățit sensibil structura 
sa economică și se îndreaptă cu 
pași rapizi spre o structura mo
dernă a societății. Noi lucrătorii 
din Comitetul de Stat al Planifi
cării avem o datorie de onoare 
de a lupta pentru ieșirea din unele 
tipare învechite ale muncii de 
planificare, de a găsi noi metode 
în fundamentarea planului și a 
noilor căi de dezvoltare a econo- 

maistre Sn perspectivă, folo- 
tndatoriri rimțun sprijinul per-' ’«md acest scop modelarea ma-

* • - tematică și tehnica moderna de 
calcul, -oi h, . „

După ce a mulțumit pentru 
distincția acordată, Emil Mitescu 
a arătat că în multe momente ale 
elaborării planurilor, lucrătorii din 
cadrai C.S.P. au simțit ajutorul 
conducerii de partid și personal 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Și în viitor, lucrătorii din C.S.P., 
a spus el, trebuie să depună efor
turi pentru a-și însuși noua teh
nică. pentru a Dutea «sta de 
vorbă® cu calculatorul. Aceste e- 
forturi vor fi răsplătite atunci 
când ei vor vedea rapiditatea cu 
care se elaborează variantele de 
plan și posibilitatea de a lua de
cizii pe bază de calcule funda
mentate. Lucrătorii din C.S.P., 
trebuie să se dăruiască trup și 
suflet acestor noi metode, singu
ra cale de a duce planificarea pe 
o treaptă nouă, mai înaltă.

în încheierea adunării festive, 
pnm-t cu puternice aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

îndispensabile pentru înțelege
rea legităților care conduc ac
tivitatea de construcție socia
listă și comunistă. Numai așa 
un planificator va fi un bun 
planificator, numai așa Comi
tetul de Stat al Planificării și 
cei care lucrează 1A diferite 
nivelări în planificare vor pu
tea sâ-și îndeplinească în mod 
corespunzător înalta lor răs
pundere.

Este necesar, de aceea, să se 
acorde toată atenția perfecțio
nării cunoștințelor profesionale 
ale tuturor lucrătorilor din do
meniul planificării. Consider 
bună inițiativa luată de con
ducerea Comitetului de Stat 
al Planificării de a or
ganiza cu acest prilej o 
sesiune științifică. Fără 
îndoială că lucrările acestei 
sesiuni vor fi axate pe studie
rea celor mai moderne metode 
de planificare, pe problemele 
dezvoltării științei economice, 
că ele vor reflecta condițiile 
economico-sociale de azi din 
patria noastră și în acest fel 
vor aduce o contribuție poziti
vă in activitatea de planifica
re.

In încheiere, doresc să-mi 
exprim convingerea că condu
cerea Comitetului de Stat al 
Planificării, toți tovarășa care 
lucrează in acest important 
sector al vieții economice vor 
munci cu și mai mult elan pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
mare cinste și răspundere 
le revin.

în numele conducerii 
partid și de stat vă urez suc
cese tot mai mar! In activita
tea dumneavoastră închinată 
construcției socialiste In patria 
noastră.

(Cuvântarea a fost subli
niată in repetate rânduri cu 
Th si îndelungi aplauze).

de
ce

de

insbtuției noastre constituie o 
mindrie faptul de a putea parti
cipa direct la elaborarea plan i- 
rilor care făuresc poporului nos
tru o viață mai fericită. în această 
muncă de înfăptuire a unor nebde - 1 . • - __ ___ i «e_--
manent al conducerii partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în analizarea și realizarea celor 
mai importante probleme legate 
de activitatea noastră. Exprimând 
recunoștința noastră, vă rog să-mi 
dați voie să încredințez condu
cerea partidului despre hotărirea 
nestrămutată de a perfecțio
na neîntrerupt metodele și 
stilul de munca prin mobilizarea 
intensă a energiilor, prin ridicarea 
la un nivel tot mai înalt a 
zultatelor activității noastre.

în cadrul adunării festive, 
varășul Nicolae Ceausescu a 
minat ordine și medalii unor 
crători din domeniul planificării, 
pentru merite deosebite în mun
că. cm prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la înființarea C-S.P.

A fost conferit ordinul «Steaua 
Republic» Socialiste România", 
dasa I, tovarășului Maxim R?r- 
ghianu. președintele Comitetului 
de Stat aJ P’anificârii.

..Ordinal Muncii", dasa I. a 
fost marinat tovarășilor : Verzi- 
liu Pîrvu. prim-vicepreședinte al 
C.S P.. Aurel Stefan Baciu. Pe- 
trache Buzcianu. Ionel Diacooes-

re

to- 
în- 
lu-

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 

ambasadorul Olandei la București 
Nicolae Ceaușescu, au rostit cu- 
vîntări.

între președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu și am
basadorul Olandei, Jonkheer Dirk 
Van Eysinga, a avut loc apoi o 
convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, 
trul afacerilor externe.

Vineri, 5 iulie 1968, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Olandei la București, 
Jonkheer Dirk Van Eysinga, care 
a prezentat scrisorile de acredita
re.

Cu acest prilej ambasadorul 
Jonkheer Dirk Van Eysinga și 
președintele Consiliului de Stat,

Recepție oferită
de ambasadorul Iranului

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației parlamen
tare iraniene, condusă de Sha
rif Emami, președintele Sena
tului, ambasadorul acestei țări 
la București, S. H. V. Sanan- 
daji, a oferit vineri seara o 
recepție.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Voitec, președintele Marii_ A- 
dunări Naționale, Emil Dragă- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ilie Mur-

minis-

Mia
Marii

gulescu, Gh. Necula, 
Groza, vicepreședinți ai 
Adunări Naționale, Cornelia 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, președinți ai unor co
misii permanente ale M.A.N., 
academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, deputați.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Vizitele unor participanți 
la Reuniunea O.N.U.

dc la București
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Iosif Banc, a primit, 
vineri dimineața, pe David Davi
es, secretarul general al Organi
zației Mondiale de Meteorologie 
(O.M.M.), care se află în țara 
noastră.

La întrevedere au luat parte 
Gheorghe Hossu, președintele 
Comitetului de Stat al Apelor, și 
Nicolae Ecobescu, reprezentan
tul permanent al Republicii So
cialiste România pe lîngă Ofi
ciul European al Națiunilor Unite 
și instituțiile specializate ale 
ONU.

ele

★
dimineața, tovarășul 

vicepreședinte al
Vineri

Iosif Banc, _ ,
Consiliului de Miniștri, a primit 
pe Marcolino Candau, directorul 
general al Organizației Mondiale 
a Sănătății — O.M.S.

La primire au luat parte Aurel 
Moga, ministrul sănătății, ' și 
Nicolae Ecobescu, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialis
te România pe lîngă Oficiul Eu
ropean al Națiunilor Unite și in
stituțiile specializate ale O.N.U.

★
Președintele Comitetului de 

Stat pentru Probleme de Or
ganizare și Salarizare. Petre 
Lupu, a avut vineri o întreve
dere cu directorul general al 
Organizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.). David Morse.

în aceeași zi. ministrul poș
telor și telecomunicațiilor, Mi
hai Bălănescu. a avut o în
trevedere cu Mohamed Mill, 
secretar general a.i. al Uni
unii Internaționale de Teleco
municații (U.I.T.). iar minis
trul sănătății. Aurel Moga. 
cu Henry Labouisse. directorul 
executiv al Fondului O.N.U. 
pentru copii (U.N.I.C.E.F.).

Convorbirile ce au 
cu acest prilej, s-au 
rat intr-o atmosferă

★
Reprezentantul țârii noastre 

in Comitetul pentru progra-

avut loc 
desfășu- 
cordială.

me și coordonare al Consi
liului economic și social al 
O.N.U., Costin Murgescu, a 
oferit vineri un dejun, la Ca
sa Universitarilor, în cinstea 
delegaților țărilor membre ale 
Comitetului, care au participat 
la lucrările reuniunii O.N.U. 
de la București.

★
Vineri după-amiază, Manuel 

Perez Guerrero, președintele Con
siliului economic și social al 
O.N.U., David Morse, directorul 
general al Organizației Interna
ționale a Muncii (O.I.M.), Bernard 
Twight, secretarul general al Or
ganizației Internaționale pentru 
aviația civilă (O.A.C.I.), Michel 
Rahi, directorul general al Uniu
nii Poștale Universale (U.P.U.), 
Rajendra Coomaraswamy, di
rectorul pentru probleme ex
terne al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvolta
re (P.N.U.D.),- G. Peissel, direc
torul Programului Alimentar Mon
dial (P.A.M.), Simeon Adebo, di
rectorul Institutului O.N.U. pen
tru formarea cadrelor și cercetă
rii (U.N.I.T.A.R.), și alți parti ci- 
panți la lucrările reuniunii O.N.U,, 
au vizitat Centrul de perfecționa
re a pregătirii cadrelor de con
ducere din întreprinderi de la 
Otopeni.

După cum se știe, această u- 
nitate este organizată pe baza 
unei convenții între guvernul ro
mân. Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare și Organizația 
Internațională a Muncii.

La sosirea în instituție, oaspe
ții au fost întâmpinați de Petre 
Lupu, președintele Comitetului 

• de stat pentru problemele de 
organizare și salarizare, Nicolae 
Ecobescu, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia pe lîngă Oficiul European 
al Națiunilor Unite și instituțiile 
specializate ale O.N.U., Ion Ni- 
culescu, directorul centrului, de 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Corespondenta 
căsuței poștale 

nr. 71
Debutăm azi cu rubrica de corespondențe a ediției estivale 

în speranța că zeițele pămîntului, soarelui și apei din bogata 
mitologie tomitană vor fi favorabile unui dialog sincer și 
profitabil.

Și chiar dacă uneori gluma și critica vor atîrna mai mult 
decît în roz, avem speranța că nimeni n-o să ne-o ia în 
nume de rău. Dacă totuși cineva se va supăra nu ne rămîne 
decît să-i amintim răspunsul poznașului Păcală : Cine se su
pără să i se taie nasul. începem, firește, cu primele scrisori 
sosite în cutia poștală nr. 71 Constanța, curierul ediției esti
vale 1968. Reamintim cu această ocazie, tuturor cititorilor că 
așteptăm în continuare colaborarea lor pe adresa: Cutia 
poștală nr. 71 Constanța.

PE SCURT
„CUPA BUCUREȘTI" 

LA CICLISM
Pe velodromul Dinamo din 

Capitala a început ieri compe:.- 
ția ciclistă internațională ..Cupa 
București" la care participă pis- 
tarzi din Bulgaria. Cehoslovacia. 
Olanda. Polonia și România. 
Proba de 1 000 m cu start de pe 
loc a revenit olandezului Lyn 
Loeveseyn cu timpul de l’10”4/10 
Dintre concurenții români, cel 
mai bun timp l’ll”5/10 l-a obți
nut F. Negoescu, clasat pe locul 
5. Cursa de eliminare s-a înche
iat cu victoria alergătorului bul
gar Gh. Tetkov, urmat de ro
mânul V. Burlacu. în cursa ita
liană. echipa României a stabi
lit cu timpul de 2’15’’5'10 un nou 
record național și. va întîlni în 
finală echipa Olandei (2’16”5 10 
în semifinale).

Finala probei de urmărire pe 
echipe va opune selecționatele 
Olandei (4’43”4/10) si Cehoslova
ciei (4’44”9/10). Echipele Româ
niei și Poloniei își vor disnuta 
locurile 3—4. La viteză finala va 
avea loc între olandezii Loeve
seyn și Janssen. întrecerile con
tinuă astăzi de la ora 16,30.

TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE FOTBAL LA CONSTANȚA

• Astăzi începe la Constanța 
un turneu internațional de fot
bal la care participă echipele 
Dukla Praga, F.C. Duisburg, 
Farul Constanța, Minerul Baia 
Mare și Selecționata diviziona
ră

In prima zi a competiției se 
va disputa întâlnirea dintre for
mațiile Minerul Baia Mare și 
Dukla Praga. în continuare pro
gramul turneului este următo
rul : duminică 7 iulie : Farul— 
F. C. Duisburg : miercuri 10 iu
lie : Farul—Dukla Praga ; Selec
ționata divizionară—F. C. Duis
burg ; sâmbătă 13 iulie : Farul— 
Selecționata divizionară ; F. C. 
Duisburg—Dukla Praga.

(Agerpres)

Mi ine se împlinește o săplă- 
minâ de cind tinerii fotba
liști ai Oradei și vârstnicii 

coechipieri ai lui Mateixna sâr- 
bătoreaa. pe mălai Berii, riști- 
sarea unui lac in prima divixie 
a campionatului ce se m inau
gura la 11 august E adevărat, 
în aceste zile s-au brodat pagini 
întregi pe acest subiect, relatin- 
du-se amănunte picante, expri- 
mîndu-se judecăți de valoare și 
sublinilndu-se învățămintele cu
venite Dacă mai sdăsLim insă 
puțin lingă jarul barajului, chit 
că s-a cam stins, ne mai putem 
aminti, totuși unele fapte și in- 
tîmplâri capabile să solicite in
teresul cititorului

Bunăoară \*a fi pomenită 
multă vreme galeria veni
tă de ’a Criș. Năbădăioșii 

suporteri orădeni au făcut săr- 
batcarb dîh fiecare zi in care 
favoriții lor aveau meci, iar zar
va și bucuria lor din ultima sea- 
re mf-âu ad‘i*~aminte de ce vă
zusem cu trei săptămâni înainte 
pe stadionu. Olimpic din Roma 
cind echipa Italiei a cîștigat tro
feul european. în ziua decisivă, 
încă de dimineață, au împânzit 
Timișoara și-au început s-o cu
treiere cu pancarde purtate in 
mâini sau atârnate de mașini : 
„Haide Crișul în A !“. După a- 
miază au aruncat pe străzi afișe- 
fluturași în care mulțumeau pu
blicului local pentru ospitalitate 
și încurajări, iar seara, după 
meci, au pornit-o spre gară în 
alai jucînd sîrbe și ceardașuri. 
Media de vârstă a talentaților lor 
jucători — 20 de ani ! — ne face 
să credem că viitorul va fi plin 
de atenții cu fotbalul orădean.

Duminică, la două ore înain
tea partidei Progresul— 
Steagul roșu într-o cafe

nea : la masa unde stăm patru 
ziariști vine și Cornel Drăgușin. 
Volubil și simpatic cum e, an
trenorul bancarilor seamănă cu 
nepotul Iui Rameau care-și as
cundea -stînjenit calitățile și-și 
striga fără sfială defectele : re
gretă că n-a avut inspirația să 
caute mai ze mult soluții fără 
Mateianu, e nemulțumit de 
Georgescu și de alții care urmă
resc în primul rând . interesele 
personale ș.a.m.d. în timpul ba

rajului a stat cu echipa la Lipo- 
va. intr-un sanatoriu unde în
tâlneau numai fetițe de 5 ani sau 
bătrâne de 60 și nimeni nu-i în
treba de fotbal. Referitor la re
zultatul ea Silviu Ploieșteanu 
nici nu vrea să discute : ..Batem 
astăzi, dar îmi pare rău c-am

teni. Velea a fost curtat și de 
Rapid și de Universitatea Cra
iova. Cojocaru de Farul Constan
ța etc. Numai timișorenii au tă
cut mile. Ochii lor s-au îndrep
tat mai repede spre Arad, unde 
portarul severinean Mîniosu ba 
făcea minuni de vitejie, ba își

DUPĂ CES-Ă sms

JARUL BARAJULUI
• Va crea publicul orădean o mare echipă ? • 
Cornel Drăgușin - un antrenor care-și ascunde 
calitățile și-și strigă defectele • „Racolerii" 
au dat tircoaîe, au ales, au plecat și... să aștep
tăm 1 • Timișorenii au oftat după fostele glorii

ajuns pînă aici*. Cornel Drăgu
șin venise probabil la ,.masa“ 
presei să ne arate că n-ar fi 
nervos și că n-ar trăi în angoa
sa rezultatului, dar fața, degete
le. glasul l-au trădat. Totuși, a 
trezit simpatie, iar la plecarea 
pe stadion ceilalți colegi i-au 
urat succes și i-au promis că 
vor fi alături de el. Eu, caro nu 
pot uita că Progresul ocupă în 
,.A“ un loc al Politehnicii Bucu
rești. n-am putut să promit de
cît că voi fi obiectiv. Și sînt, re
cunoscând că a meritat victoria.

Barajul a afirmat și reafir
mat cîțiva tineri de mare 
perspectivă în fotbalul nos

tru. Bănuind de la început că 
vom asista la o ofensivă a tine
reții. cîteva cluburi și-au trimis 
la Timișoara observatorii și., ra- 
colerii. Se înțelege că de echi
pele promovate nu s-a putut a- 
tinge nimeni. Dar de celelalte 
s-a mai apropiat. Aleea și Neaga 
au fost solicitați să devină ol

marca singur gol. Ce-o ieși din 
toate astea vom trăi și vom ve
dea...

Sîmbătă, în preziua încheie
rii întrecerilor pentru pro
movarea în „A", pe stadio

nul mare am retrăit cu e- 
moție clipele revederii cu

cele două teamuri celebre pe 
care le-a avut «Poli® din 
Timișoara : ..bătrânii-, care au 
câștigat neuitatul baraj din 
1948 — cu Boroș. Cătină. Andre- 
escu. Păcararu. Mioc. Lee, Po
pescu Marcu, Dolga sau Morja. 
și ..tinerii-' — cu unsorezecele 
despre care se spunea că 
putea învinge pe marele C.C.A. 
Ia orice oră din zi și noap
te (Fuchs-Codreanu, Brânzei. 
Florescu-Cojereanu, Tănase- 
Girleanu, Lereîer. Ciosescu, 
Dinulescu. Boroș). Am revă
zut cu plăcere jocul laborios 
și inteligent al lui Marcu. inter
cepțiile Iui Tânase. cursele în 
viteză ale extremelor Gîrleanu 
și Boroș. irezistibilul joc ofensiv 
al lui Dinulescu și ..carambolu
rile* lui Ciosescu. Pînă la urmă. 
..cadeții® conduși de pe margine 
— ca în vremurile bune — de 
Dincă Schileru, au învins cu 
5—1 pe «elevii mai vârstnici ai 
lui Burger. Multi spectatori au 
oftat adine după fostele glorii 
și au regretat că Fuchs. Tânase. 
Dinulescu. Boroș (ca să nu mai 
vorbim de Lereter) nu joacă 
încă la „Poli®. Cu ei. așa cum 
se mișcă acum, echipa ar fi pro
movat. Revederea emoționantă 
cu cei de altădată a fost însă 
din păcate, trecută sub tăcere. 
Cu toate că prilejul barajului a 
adus la Timișoara aproaDe 20 de 
cronicari din întreaga țară, a 
doua zi nici un ziar nu a con
semnat evenimentul. Nici mă
car „Drapelul roșu“, organul 
local...

G MITROI

„Europenele" la lupte libere
Sportivii noștri au cucerit o medalie de argint și una de bronz

Pe stadionul Var- 
dar din Skoplje au 
luat sfîrșit campio
natele europene de 
lupte libere. în ca
drul întrecerilor, spor
tivii români au ob
ținut o medalie de 
argint prin P. Co- 
man (categ. 63 kg) și

una de bronz prin 
Fr Boia (categ. 87 
kg). în limitele cate
goriei 52 kg, N. Du- 
mitriu a ocupat lo
cul șase.

Iată lista noilor 
campioni europeni 
în ordinea catego
riilor : B. Baev

(Bulgaria) ; A. Aliev 
(U.R.S.S.) ; E. Teo- 
dorov (Bulgaria) ; E. 
Vîlcev (Bulgaria) ; D. 
Robin (Franța) ; 
A. Zkovobrov
(U.R.S.S.) ; V. Golu- 
țkin (U.R.S.S.) ; A. 
Medved (U.R.S.S.).

De ce au roșit 

adolescentele?
întâmplarea s-a petrecut în 

troleibuzul nr. . 21. Taxatoa
rea care pînă atunci împăr
tășise moliciunea generală iese 
din~ toropeală și descoperă în 
față, Ia coborîre, cunoștințe sau 
rude, două fete de 14—15 ani.

— Aici erați ? întrebă ea plă
cut surprinsă.

— Da tanti... răspund cele 
două fete.

— Și de ce ați cumpărat bi
lete ? Nu ați văzut că aici sint» 
eu ? 4

Fetele nu mai răspund. Reu
șesc să se privească una pe 
cealaltă rușinate, stânjenite.

— Cînd vă suiți în troleibu
zul meu să nu mai cumpărați 
bilete. Ne-am înțeles ?

Vizibil ân contradicție cu op
tica taxatoarei care le este rudă 
sau poate numai vecină, adoles
centele coboară rușinate fără să 
se privească în ochi, fără să se 
uite in jur.

„Asta-i tot ce am vrut să vă 
povestesc — își încheie scrisoa
rea pe adresa cutiei noastre 
poștale bucureșteanul Ion Ateo- 
doresei, aflat în concediu pe li
toral — și cred că faptul, așa 
mărunt cum arată își are sem
nificațiile lui".

De acord cu dv. tovarășe 
Ateodoresei. Și cum comenta
riile sînt de prisos, punem 
punct.

Cite răspunsuri se pot 
da la o întrebare

A doua scrisoare din căsuța 
poștală a ediției estivale ne-a 
dat oarecum de lucru. Ascul- 
tați și dv.. dragi cititori, ce do
rește să afle N. P. din Eforîe- 
Sud.

— E adevărat că actorul Ion 
Dichiseanu a cîștigat la Eftorie- 
Nord, jucînd la Loz în plic, un 
autoturism Renault Gordini ?

îi răspundem, după o labo
rioasă documentare :

Da. e adevărat... Dar nu la 
Eforie Nord ci la București...

Și nu Ion Dichiseanu ci Amza 
Pelea...

Și nu actorul ci contabilul cu 
același nume.

Și nu un autoturism Renault 
Gordini ci 1000 de lei.

Și nu la loz în plic ci la jocul 
de cărți...

Și nu i-a cîștigat ci i-a pier
dut.

„Poate sînt 
cam îndrăzneț"

Țși începe cu timiditate A.S. 
din Mangalia scrisoarea conti- 
uuînd : „Dar aș vrea să-mi re
comandați un program bun de 
streap-teasse... Vă rog să nu vă 
supărați că vă deranjez numai 
pentru atît*.

Dar nu e nici un deranj sti
mate A. S. din Mangalia. Un 
bun program de streap-teasse 
îl puteți vedea atît Ia Mangalia 
cît și la Eforie sau Mamaia. A. 
nu, nu noaptea la bar. Ziua, 
Ziua pe plajă. Și încă streap- 
teasse unic : în interpretarea a 
sute de soliști și soliste. Cei care 
oferă zilnic acest spectacol sînt 
litoranzii care nu locuiesc în 
hotelurile alăturate plajei ci se 
dezbracă sau îmbracă direct pe 
nisip. înveliți în cearceafuri sau 
la adăpostul arbuștilor pitici. 
Vă sfătuim însă să vă grăbiți cu 
vizionarea acestui spectacol 
căci s-ar putea ca edilii litora
lului să ridice, după apariția 
acestor rînduri. construcții 
ad-hoc. Nu ne gîndim neapărat 
la vestiarele clasice ale ștran
durilor ci mai mult Ia cabine 
în care litoranzii să-și poată 
schimba costumele de plajă, 
să-și aranjeze ținuta, să se îm
brace și dezbrace.

Tomis se numește 
locul acesta...

Vasilache Darie, din Iași, ne 
roagă să-i spunem care este ori
ginea numelui vechi al Cons
tanței. Tomis. Trăind în exil în 
aceste locuri, poetul latin Ovi- 
diu scria acum 2000 de ani : .,To
mis dictus locus hic“ (Tomis se 
numește locul acesta) și explica 
originea prin evocarea bine cu
noscutei legende a Medeei, fiica 
regelui Colchida care fugind de 
acasă cu Iason l-a luat cu sine 
și pe Absirt, fratele ei. Urmă

rită de tată, cruda Me’deea și-a 
tăiat fratele în bucăți (Tomos 
este = bucată) pentru ca tatăl 
îndurerat, culegînd rămășițele 
fiului sfârtecat să întârzie și să 
n-o mai poată ajunge.

Trebuie menționat faptul că 
Medeea luase cu sine și lâna 
de aur a argonauților. După 
cum se vede, celebra oaie do
brogeană Merinosul de Palas 
care dă nu mai puțin renumita 
lână cu fir delicat și mătăsos, 
are un arbore genealogic ce 
poate fi invidiat de cea mai 
aristocratică stirpe.

A
încercați...

„Loja din Constanța" ne în
treabă dacă poate fi angajată 
cântăreață la unul din restau
rantele de pe litoral. O spune 
cu sfiiciune deoarece are im
presia că nu are nici voce, nici 
talent.

Numai pentru atît vă neli
niștiți stimată Lola din Cons
tanța ? Dar de ce vă trebuie 
voce și talent ? Nu aveți la în
demână stație de amplificare și 
rochie strâmtă din lame ? Și 
acum un sfat. Pentru a căpăta 
încredere în dv. vă recomandăm 
să reascultați mâi atent pe 
unele din solistele care cântă pe 
litoral. De pildă, pe cea care 
cântă în fiecare seară la „Perla“ 
dar nu numai pe dânsa.

1/a prezentăm 
o avanpremieră

Pîrvu Ion, lăcătuș din Galați, 
locuitor temporar al Eforiei- 
Sud ne cere amănunte asupra 
spectacolului de revistă anun
țat pentru joi 11 iulie pe stadio
nul constănțean. Pentru a-i răs
punde ne-am adresat directoru
lui Teatrului de revistă din 
Constanța, Joan Ionosou, oare 
ne-a declarat:

„Spectacolul va fi o copro
ducție a teatrului nostru și al 
Teatrului „O. Tânase^ din Bucu
rești. avînd un aspect specific, 
dictat de condițiile stadionului. 
Ii dorim un spectacol popular 
de amploare, în care să fie pre- 
zenti cântăreți și actori de 
frunte. Vor cînta ; Doina Badea, 
Constantin Drăghiei, formațiile 
Trio Caban, Trio Do Re Mi, 
Ilona Moțica, Coca Andronic, 
VaH Manolache. Vor evolua co
micii : Nicu Constantin, Alexan
dru Lulescu, Puiu Călinescu, 
Gelu Manolache precum și Stela 
Popescu, H. Nicolaide și încă 
mulți alți cîntăreți, actori, ba
lerini. Spectacolul va începe cu 
o defilare carnavalescă alcă
tuită din care romane și alte 
vehicule din toate epocile. în 
program mai figurează o ștafetă 
a muzicii ușoare, un cros al 
ospătarilor în rândul cărora vor 
evolua și cunoscuți actori de co
medie, o parodie după opera 
„Carmen" în cadrul căreia am 
intercalat și o corida, firește, 
comică. La această parodie își 
vor da concursul întregul an
samblu al Teatrului muzical 
constănțean deci orchestra, co
rul, baletul. Printre atracțiile 
spectacolului figurează două 
meciuri de fotbal. în primul 
meci — feminin — se vor întrece 
echipele formate din balerinele 
bucureștene și cele constănțenb 
arbitrate de H. Nicolaide iar cel 
de-al doilea meci îl va opune pe 
actorii constănțeni olds-boys-i- 
lor echipei Farul. Acest meci 
va fi arbitrat de Stela Popescu.

Epilogul spectacolului pe sta
dion se va desfășura în seara 
zilei de sîmbătă 13 iulie prin- 
tr-un alt gen de spectacol 
popular și anume prîntr-un car
naval desfășurat pe străzile Con
stanței. Punctul terminus al cor
tegiului carnavalesc format din 
care alegorice îl va constitui 
portul Tomis unde vom istala 
mai multe estrade și scene în 
aer liber dintre care una plu
titoare. iar pe digul de pe ma
lul mării va avea loc un spec
tacol coregrafic. Bineînțeles că 
publicului spectator îi vor sta la 
dispoziție ringuri de dans și 
unități volante ale comerțului 
și alimentației publice.

ATANASIE TOMA 
V. CONSTANTINESCU
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BRIGADA „SCÎNTEU
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Și

cer 
căi

în tot

luceafărul.
Creșteau 

a lui aripe, 
de mii de ani

treceau
atîtea clipe“.

(M. Eminescu)

bătaie de cap, dar și destule sa- 
tisfacții.

Și dacă adăugăm la aceasta 
și cercetarea cometelor, a altor 
planete, pentru îmbunătățirea

TRANSMITE DE LA
PORȚILE

11 așteptam de cîteva zile. A- 
gențiile de presă lansaseră ști
rea în lume ; ziarele o dezbă
tuseră, completînd-o, care cum 
considerase mai de cuviință. Iar 
noi îl așteptam. Două nopți ni 
le petrecusem, veghind. în cu
pola observatorului sub cu
pola mai mare și înstelată a 
cerului de iunie. Coborîsem. o- 
bosițl de priveghi, de la ecua
torial (cum e numită în limbaj 
curent, luneta ecuatorială vi
zuală și fotografică) aproape 
nemainădăjduind ceva. Un tele
fon scurt, nervos :

— Alo I Dom’ profesor ? L-am 
prins pe fcar! Da. sînt convins. 
I-am luat deja o poziție. Venit! 
Ia telescop.

Era ora 0,03. Cei 200 de metri 
pînă la clădirea telescopului nu 
mai știu cum i-am parcurs. Re
țin numai mirarea profesorului 
L. CONSTANTIN DRAMBA, 
membru corespondent al Acade
miei, directorul Observatorului: 

Ce minune, domnule, ce 
minune !...

(Mai tîrziu aveam să aflu că 
sesizarea vizuală a micuței pla
nete era aproape imposibilă cu 
un telescop de tip Cassegraine 
cu diametrul oglinzii de 50 cm. 
Numai virtuozitatea astronomu
lui a putut să facă o asemenea 
„minune”).

La zece metri de asupra solu
lui, De platforma telescopului, 
cîteva contururi' de oameni se 
miscâu cu gesturi ciudatei în 
noapte :

— Iată-I. între cele două stele 
„fixe."! . . . ...

— Se mărește distanța față 
de prima ?

— Direcția dreâpta. sus !
Desigur, el era Guvîntul 

cade dîrid cîmp liber imagina
ției Apoi, totul se disciplinea
ză. infră îri regulile exacte ale 
cercetării Pe o hartă a conste
lației în care fusese descoperit, 
drumul i se reface cu o minu
țiozitate teribilă.

...Orele 2.53. La poarta Obser
vatorului mă despart de profe
sor. Pornesc cu pași agale spre 
orașul încă abandonat în bra
țele somnului, dar care, peste 
două ore se va trezi reconfor
tat spre a începe o nouă zi de 
muncă. Mețg și gîndul con
tinuă să rămînă acolo în preaj
ma clădirilor misterioase de pe 
Cuțitul de Argint, la oamenii 
aceia ciudati. pentru care noap
tea somnului începe acum. în 
dimineața celorlalți Merg, și 
memoria îmi readuce în fața 
ochiului mintii secvențe din in
teresantul film ..realizat*’ în 
cele cîteva zile petrecute prin
tre ei. Așadar... *

* '
Vivat profesores...

Era sfîrșit de veac și se de
cantau ape’e timpului spre lim
peziri științifice. La Universita
tea din București este numit, 
la 1 noiembrie 1895. profesor de 
astronomie și mecanică cereas
că Nicolae Cocnlescu. proaspăt 
întors de la studii tăcute la Pa
ris, sub exigenta unor savanți 
de talia lui Felix Tisserand, 
Paul Appell. Henri Poincarâ. 
Timp de 42 de ani (1895—1937). 
acesta desfășoară n activitate 
exemplară atît prin lecțiile 
sale atrăgătoare, cît și prin lu
crările și manualele de astro
nomie $i mecanică cerească pe 
care le publică. Cu atît mai 
mult, memoria lui se leagă de 
un eveniment anume : întemeie
rea Observatorului astronomic 
din București. în 1908. Tot el 
aduce si două instrumente im
portante : marele ecuatorial si 
luneta meridiană. în același 
timp, se preocupă si de forma
rea cadrelor. ?mpărtășindu-le 
din bogata sa experiență ori t.ri- 
mițîndu-i în străinătate la spe
cializare Academicienii Con
stantin Popovîci, Gheorgbe De- 
metresen (ambii foști și direc
tori ai Observatorului). Maria 
Teoharî, Avram Teodoriu. Con
stantin Pîrvulescu. Alexandru 
Gregorlade, Traian Popp și Spi
ridon Plachide sînt numai cîtî- 
va, menționați în analele Ob
servatorului. din cei care și-au 
înflăcărat spiritul ’a torța ge
neroasă a ideilor marelui das
căl. A urmat, apoi datorită a- 
celuiasi sprijin, o a doua gene
rație de astronomi : Constantin 
Drâmbă. Gheorghe Petresen, 
vtrgil Clandian. Nicolae Dinu- 
lescu. Călin Popovici. ..Cuvîn- 
tul” Observatorului bucureștean 
a început, astfel, să fie tot mai 
des auzit în lumea... astrono
mică. Anii noștri, socialiști, au 
îmbogățit institutul cu noi in
strumente. cu aparatură mo
dernă și complexă, cu ?adre 
competente pe măgura înaltă a 
cerințelor acestui timp.

— De pregătirea viitorilor 
specialiști ne preocupăm cu 
multă atenție, pentru ca ideile 
noastre să fie continuate demn 
și superior, îmi relata. într-o 
discuție, tovarășul profesor Con
stantin Drâmbă. cel de-al pa
trulea director al Observatoru
lui. De altfel, cursurile de spe
cialitate pentru studenții TTnî-

• TELEFONUL DE LA 0,03 • 
ÎNTRE MECANICA CE
REASCA Șl ASTRONOMIE 
STELARA • TORTA NESTIN
SA A GENERAȚIILOR • 
NOAPTEA, LA ORELE... 16,15
• UN NOU SISTEM ASTRO
NOMIC DE REFERINȚA • 
44 i BOOTIS — STEAUA 
,,NOROCULUI" • MERCUR 
SE LAȘA „CI NT A RITA" • 
REVERSIBILITATEA TIMPU

LUI

orbitelor lor, a unui număr de 
stele fundamentale, ca și a di- 
feritelor roiuri stelare, domenii 
Ia care Victor Ionescu își aduce 
o contribuție însemnată, vedem 
că are suficiente motive de 
bucurie.

Gîndul zboară însă fără voie, 
tot spre Icarus, această mică 
planetă, care a strîns în jurul 
ei, timp de cîteva zile. întreaga 
lume astronomică...

★
„Există ceva 

excludă mai 
starea de vis 
tal de a desena ?**

(Paal Valery)

care să 
categoric 
decît ac--

►►►►►►►
►►►►

►►►

Bate la Porțile de Fier un 
vînt de carbid, de fum de e- 
lectrozi și de acetilenă, care 
filtrează soarele, și-l fixează 
și-l joacă între brațele maca
ralelor; îl prinde și-l țese 
între ochiuri de plase din fier 
betoane și nici căderea nopții 
nu-1 scapă și nici rotirea pă
mîntului nu-.l scapă și nimic, 
niciodată; nu va scăpa soa
rele dintre ochiurile plaselor 
din fier-oțeluri țesute aici la 
Porțile de Fier.

Mii de sori vioi și violenți 
și alb’ si roșii și galbeni și 
portocalii și movi și indigo, 
dansează, țipă. fumegă și 
sfîrîie și țes cea mai nemiloa
să mai cumplită, „posesiune 
a soarelui", aici, la Porțile de 
Fier

Bate aici la Porțile de Fier 
un vînt favorabil talentului, 
cunoștințelor oneste, drepte și 
cinstite, favorabil eforturilor 
și reușitelor.

E noaptea de dinaintea zi
lei, sau e ziua de dinaintea 
nopții ?

Nu este nici noaptea de di
naintea zilei, și nici nu este

POSESIUNEA
SOARELUI

versității se țin aici, între apa
rate și cercetări.

Fără voie, gîndul îmi readuce 
în față chipurile unor tineri 
cercetători, cunoscuți acolo, pe 
„puntea de comandă” dintre pă
mînt și cer, asupra cărora me
moria insistă mai mult.

★
..Poate de mult s-a stins 

în drum 
în depărtări albastre.
Iar raza ei abia acum 
Luci vederii noastre**

(M. Eminescu) 
Traute Ionescu. Privindu-1 

fața în dunga de lumină dis
cretă a unui minuscul reflector 
întretăiată de raze de lună, nu-i 
dai mai mult de vîrsta adoles
cenței. Și. totuși, fata aceasta 
mi se recomandă astronom. 
Chiar cu o vechime de 5 ani. 
Căci se împlinesc recent 1835 
de zile de cînd ochiul el nu
mără stelele cerului, determi- 
nîndu-le. cu ajutorul unei uriașe 
tunete meridiane, nozitiile pre
cise.

— Și dacă steaua se încăpă- 
țînează și nu-și „respectă" po
ziția ? — încerc eu insinuant.

— O disciplinăm. îmi răs
punde ea. pe un ton nu mai pu
țin amabil.

— Iată, la această orâ, 18,15. 
trehuie.................
cutare, 

îmi 
ceasul, 
tea. „1 
dădusem ora după timpul side
ral. Știți, cu acesta lucrăm 
noi**... Și-șl vede, mai departe, 
de treabă, urmărind, cu ajuto
rul ochiului lunetei. ..muzica 
sferelor*. O privesc îndelung, 
ghemuită acolo, un pumn de 
om. lîngă uriașul instrument, și 
nu știu de ce îmi vine în minte, 
metamorfozată. Imaginea bă- 
trînuluî dascăl dintr-o poezie a 
tui Eminescu. cu „universul 
fără margini” prins ..în degetul 
lui mic**...

Victor Ionescu este un alt tî- 
năr astronom, mult mai tînăr 
decît îl recomandă cei 11 ani 
petrecut! la Observator. Era 
mai puțin dispus cînd l-am în- 
tîlnit. Vedeam aceasta de pe li
cărul neastîmpărat din privire, 
încercase să-1 fotografieze 
Icarus, ș! nu 
ta tul.

— Prilej de 
Și încă mult, 
șui profesor 
LESCU Cele 
ciale pe care le urmărește — 
în cadrul unui amplu program 
internațional pentru determina
rea unnl nou sistem astronomio 
de referință — îî aduc destula

Desigur, Vatery se referea la 
artă. Tot artă înseamnă. însă, 
și desenarea exactă, pe hartă, 
a unei porțiuni de eer. Cu stele, 
constelații, magnitudini, cu teci 
și zeci de alte simboluri, demne 
pentru cea mai abstracta, dar 
veritabilă, artă. Am înțeles acest 
lucru cît se poate de binet în 
prezenta tînărului cercetător 
Minți Hari.

— In seara de 15 spre 16 iunie 
nrmăream la telescop constela
ția Bootis (Boarului). Căutăm 
steaua 44 i Bootis. N-aveam 
însă, o noapte fotometrică — 
așa numim noi nopțile clare,, lu
minoase. îmi aduc atunci aminte 
că efemerida lui Icarus (poziția
antecalculată a orbitei planetei) . 
prevedea trecerea în seara aceea 
prin constelația mea. Și încerc 
s-o caut. După cîteva ore de 
cercetare amănunțită, o desco- 
păr. Nu-mi vine să cred. îi sta
bilesc repede cîteva poziții pe 
hartă. 'Confrunt cu efemerida 
Drumul era respectat întocmai ~ 
Atunci am dat telefon.

Tînărul astronom (de profil 
fizician) de la sectorul fotome- 
trie stelară mi-a mai povestit 
apoi, despre munca sa de cer
cetare a stelelor variabile cu 
eclipsă și fizice, despre rezul
tatele muncii sale, despre pa
siune. Avea încă proaspăt în 
memorie timpul petrecut, nu 
demult. în Anglia la ..Școala de 
vară pentru tinerii astronomi*'
—cursuri la care au participat “ 
14 cercetători din diverse țări 
ale lumii.

Dar cu Icarus, el făcuse, im
plicit, o descoperire importantă 
Pentru că. observațiile în pri- 
vința acestui asteroid sînt de 
natură să precizeze și alte pro
bleme. dintre care, aceea de 
determinare a masei planete’ 
Mercur, deoarece asteroidul 
trecea foarte aproape de această 
planetă. înlesnea, apoi verifica
rea teoriei relativității generale 
Icarus fiind unicul corp din sis
temul nostru solar care se apro
pie cel mai mult de soare, avînd 
și orbita cea mai eliptică.

...Icarus a fost „prins** Ia te
lescop trei nopți la rînd : 15— 
16—17 iunie. în acest timp, el 
a fost văzut de 10 oameni 
7 specialiști. 2 paznici ai Obser
vatorului sL. subsemnatul. E 
ceva !

►
►►►

să mă întîlnesc cu steaua

controlez contrariat
La mine arată 11 noap- 

,Pardon, scazați-mă. vâ

pe 
aflase încă rezul-

satisfacție tot are. 
îmi spuse tovară- 
NICOLAE DINU- 
zece planete ape-

★

► ►
>Ars longa. vita brevts !** ►

La Observatorul astronomic 
există. însă și altceva la fel de 
important, mai mult chiar, deși
aparent negrandilocvent. Există 
aici înmănuncheată în studii 
și reviste experiența șl rezul- 
țațele obținute de acești oameni 
în nobila lor muncă de cerce
tare. lucrări care se strădule să 
dea reversibilitate timpului ră- 
mase, tezaur, la îndemîna gene
rațiilor viitoare. Căci nu nutine 
sînt contribuțiile De care Ob
servatorul astronomic din 
București le aduce cercetării 
mondiale. Cataloagele steiare. 
determinările orare si studiul 
deformărilor elastice ale globu
lui pămîntesc. cercetările de fi
zică solară, fotometrie stelară și 
studiul mișcării sateliților arti
ficiali ai pămîntului cu aplicații 
în geodezie si geofizică — iată 
cîteva din domeniile importante, 
în cadrul cărora astronomii ro
mâni au adus remarcante studii 
și metode originale. Temele cer
cetătorilor noștri conțin. în ma
joritatea lor. probleme care sînt 
rezolvate în cadrul unor cola
borări internaționale. Observa
torul astronomic din București 
întreține relații de schimb de 
publicații și informații cu a- 
oroape toate tarile lumii. Si este 
un act de mîndrie. faptul că la 
marea timonă a „navei astro- 
nomice** fac de ..cart**, alături 
de reputați specialiști ai lumii, 
si specialiști români.

★
...Secvențele se succed cu re

peziciune. si mintea face efor
turi să le retină. Timpul se 
scurge între două rotunjimi de 
oră. Pașii se întețesc. Gîndul se 
întoarnă. într-un ultim omagiu, 
spre oamenii aceia ciudati. care 
Tsî încep noaptea somnului 
acum. în dimineața celorlaltL 
Si cu acest gînd. aprind dimi
neața de-asupra orașului...

ION andrettA

►►
►►►►►

ziua de dinaintea nopții. E 
facerea lumii aid la Porțile 
de Fier.

E ziua de dinaintea altei 
zile. ANATOLIE CONDAN 
a avut revelația a ceea ce se 
intîmplă aici la Porțile de 
Fier, și nu s-a speriat și 
nici n-a fugit și nici nu s-a 
frînt.

Bate aici Ia Porțile de Fier 
vînt potrivnic mediocrității.

— L-am simțit din prima 
clipă a venirii pe șantier, 
mărturisește ing. Anatolie 
Condan. E cumplită senzația 
pe care ți-o dă. Și n-aș fi 
rezistat dacă în facultate aș 
fi fost un student mediocru. 
Este demn de reținut ca in
ginerul Condan nu a folosit 
șansa pe care i-a oferit-o me
dia generală 9 (noua) cu care 
a luat examenul de stat și 
care îi acorda dreptul de op
țiune și întîietate în alegerea 
altor locuri de muncă

Stăteam rezemați și feriți 
de peretele din grinzi de oțel 
al batardoului și simțeam în
tre omoplați vibrațiile de 
dincolo ale apelor Dunării. 
Era ca o radiografie. Și. pe 
mai multe sute de metri, sute 
de muncitori stăteau lipiți cu 
spatele de batardouri și fap
tul mă convingea tot mai de
plin că și acei oameni se su
puneau aceleiași radiografieri.

Bate la Porțile de Fler vînt 
favorabil talentului.

Energetic șef pe sistem, in
ginerul Anatolie Condan, la 
numai cei 25 de ani ai săi, 
are răspunderi de uriaș.

Tot ce este utilaj pe acest 
șantier trebuie să funcționeze 
impecabil, fără
Aceasta-i răspunderea 
uriaș 
tolie

întrerupere, 
de 

a tînărului inginer Ana- 
Condan.

ION CUCU

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
In marea de grîu a C.AP. 
Hîrșova, încărcate de rodul 
auriu al pămîntului, combine

le se îndreaptă spre țărm.

VITALI

Ia

Viaductul Dolocu Valschi

Știu 
în 

in

în 
pu
se

și

De la Balota din deal, că
tre Turnu-Severin, se des
chide un plai încîntător, cu 
forme domoale acoperite de 
păduri umbroase, adevărate 
tărîmuri de liniște binefăcă
toare în vale curge Dună
rea, calmă, murmurînd par
că epopeea acestor pămîn- 
turi vegheate de picioarele 
bătrîne ale podului roman. 
Fluviul este trăsătura care 
dă expresivitate locurilor. în 
lipsa lui. n-ar exista decît pa
cea ădîncă și învăluitoare din 
jur, ca -un obraz neted și 
echilibrat, confundabil cu al
tele dintr-o serie. Dunărea a- 
duce elementul mobil, adînc 
și transparent în același timp,

Porților uriașe, a pilonilor, a 
vastității șantierului, figurile 
lor se ștergeau, dispăreau, ne- 
lăsind decît sentimentul pro- 
digiozității, al măreției. Cred 
că este optica unui om care 
ar fi asistat la bătălia de la 
Waterloo sau la aceea de la 
Sedan. Stendhal a descris-o pe 
prima făta să rețină acte in
dividuale, ci doar o mișcare, 
o animație mai puternică de
cît oamenii. Ceea ce se »n- 
tîmplă acum la Porțile de 
Fier este o expresie a mișcării 
poporului român în marșul 
său glorios spre culmile civi
lizației industriale. Fapta de 
aici nu este a unuia sau al
tuia dintre oameni, ci este

Desigur, nu e ușor, aici, pe șantierul lot montaj uzina

Prin vîntul potrivnic, lustruit la 
toate capetele de un soare parcă forjat, 
înaintăm spre Dunăre, spre ceea ce 
este cel mai important la Dunăre — azi, 
în al șaptelea deceniu al veacului — 
convertirea la umanitate. Acolo este, 
va fi. Hidrocentrala. Am, pentru mo
ment, privind Dunărea în răspăr, ima
ginea neplăcută a unei amieze grase, 
părîndu-mi-se valurile o masă comună 
cu patru mii de castroane de aluminiu. 
Pentru moment — spuneam. Căci vîntul 
rezolvă priveliștea, umflînd creste as
pre de apă la bordul privirii noastre.

Și îată-ne stis, iată-ne jos. iat^-ne 
acolo și aici, pe unde am mai fost, 
acum o jumătate de an. acum doi ani, 
acum cine știe cît timp, iată-ne față în 
față cu construcția. Intrăm în atmosfera 
de Arc de Triumf a Porților de Fier.

Aud numele inginerului Mirel $tefă- 
nescu, al ing. Mihai Dobrovolschi și al 
montorului de la Electromontaj. Cons
tantin Postelnicu. Notez. în infernul de 
zgomote, praf și amintiri, plecăm mai 
departe. în căutarea inginerului Dobro
volschi. sus. Ia Vîrciorova. unde ni se 
spune domnia-sa face viaducte.

Nu mi-a trecut niciodată prin cap că 
omul cunoscut și recunoscut ca învingă
tor al rîpelor. că omul atît de glorios la 
Porțile de Fier, că omul atît de puter
nic. că omul faptei, Mihai Dobrovolschi. 
poate fi atît de firesc, un om nu prea 
înalt, un om tăcut și parcă timid, un 
om cu aparență modestă. Credeam — 
că să fiu sincer — că autorul viaduc
telor trebuie să fie un 
de spațiu si în ceea 
credeam...

— Am 27 ani. 
„viaducte". De loc sînt 
rog, tovarășe, foto-reporter nu-mi fa
ceți poze. Vă rog, nu, nu. Și ridică mina 
în dreptul feței, a refuz. Am absolvit 
liceul din Turnu Severin.

— Iată ce întîmplare ! Adolescența 
v-a fost plină deci de prevestiri. Turnu 
Severin este pentru dumneavoastră un 
fel de matcă „fatală".

— în 1962 am absolvit Facultatea de 
drumuri și poduri la Iași.

îmi plac mai mult podurile. Pentru 
că sînt mai spectaculoase, mai deosebite.

suflet 
ce îl

flâmînd 
privește,

Sînt iotuluișeful
din Vaslui. Vă
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MIHAI VLAD

din Tirgoviște
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vrea să știe.

cum sînt ochii unui om de 
intensă spiritualitate. Ei vor
besc, sînt vii. Ei se adresea
ză lumii, exprimînd, dincolo 
de cuvinte și de gesturi, a- 
devărul lor.

Fluviul îți călăuzește privi
rile înspre tot ceea ce există 
aici ca element de semnifica
ție. în sus, către Orșova, s-a 
dat la o parte, strîngîndu-se 
în malul sîrbesc, iar omul a 
pășit ferm în albia sa ca în- 
tr-un culcuș de urs. Am ră
mas între coloșii de beton cu 
o senzație de firesc, plenară. 
Uluiala de la început s-a 
metamorfozat într-un senti
ment deosebit, cu profunde 
implicații în toată ființa mea. 
Am înțeles că ceea ce se fa
ce aci este opera întregului 
popor român, a tuturor mo
mentelor importante din is
toria sa actuală. Am vorbit 
cu multi dintre constructori 
și nici unul dintre ei nu mi 

s-a părut banal. Dar în fața

Fapta unui popor. O încor
dare teribilă dintre cele ca* 
pabile să marcheze o epoca.

Curentul electric este una 
din componentele vitalității 
industriale și economice 
general. Peste cîtiva ani 
terea $i energia României 
cialiste vor fi amplificate 
tonificate.

Da, ceea ce am văzut 
Porțile de Fier mi s-a părut 
ceva firesc și măreț totodată I 
Operele mari se găsesc în 
ființa noastră națională, iar 
dezinvoltura cu care le în
deplinim sînt semnul cel mai 
sigur al puterii noastre, 
că poporul român este 
stare de orico pune Ia 
cercare munca și talentul său. 
Extraordinarul reprezintă 
pentru cl terenul înfăptuirilor 
cotidiene. De două mii de 
ani surprindem lumea cu 
faptele noastre. Am îndeplinit 
misiuni istorice destinate ce
lor mai mari națiuni, iar

DUNĂREA
—- Ați ales ?
— Da, am ales.
— Să discutăm puțin despre asta, Ni 

se pare, și presupunem că vi se pare, 
o problemă importantă, hotărîtoare. 
Asta pentru că o societate trainică se , 
coristruiește cu profesioniști ai propriei 
vocații. Ce ziceți, tovarășe Dobro
volschi ?

— întîi, hai să nu mai stăm aici în 
birou. Haideți sus, că am ce vă arăta. 
Și acolo parcă se vorbește altfel.

Urcăm ca șerpii cărările prăfoase spre 
viaduct, punem piciorul pe ceea ce, jos, 
Dobrovolschi numea „suprastructură". 
Iată grinzile I Iată grinzile, în fapt, ale 
peisajului I

— Spuneți, tovarășe inginer 1
— Ce să mai spun ?
— Ce înseamnă „alegerea** ?
— Alegerea asigură, după părerea 

mea. în bună parte reușita unei acțiuni.
Căci a alege înseamnă a putea alege. 

Alegi ceea ce simți că poți îndeplini. 
Alegi ceea ce presupui că poți duce mai 
departe.

— Dar, tovarășe Dobrovolschi, unii 
oameni nu știu, nu înțeleg, nu au cum 
înțelege, încotro se îndreaptă 
tura lor.

— Trebuie creat în om acel 
nism care să-i pună în valoare 
rile exacte.

— Omul să se exprime pe sine, 
fidel, nu ?

— Pentru că, una e să faci ceva din 
plăcere, și alta din obligație.

— Dacă ne îngăduiți, am preciza că 
e ideal acei moment în care plăcerea și 
obligația se confundă.

— Uitați-vă la mine 1 Dacă aș fi pus 
să fac șosele, n-ar ieși mare lucru. Aș 
face, dar fără plăcere. Caut lucrările 
care pun probleme. în condiții excesiv 
de normale, simt că nu-mi găsesc locul.

struc-

meca-
gestu-
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Am lucrat la Onești. Țineam de Bicaz. 
Treabă grozavă, treabă spectaculoasă, 
deosebită. Mi s-a deschis gustul.

Auzim. într-o clipă de visare, căzînd 
pe piatra împrejurimilor, semințele or
dinii. Auzim,. trecînd;pe lîngă grupuri 
de muncitori care sudează, vorbo pe 
care vîntul le încaieră, în inerția Iui.

— Un inginer a prins 27 kile de 
pește, cu undița !

— Taci, bă, că 
scoată din ciriig I

— Păi eu cred 
burtă!

— Carevasăzică,

n-avea timp să-i

ca aveau plumb în

. tu tot n-ai aflat câ 
1 kg de plumb nu e mai greu decît 1 kg 
de lină și nici decît 1 kg de pește !

Privim ecluzele. Consemnăm exis
tența mai veche a Dunării șl, mal nouă, 
a ecluzelor. Asemuim lucrarea cu o 
grefă. Organismul primește sau refujp. 
Da sau nu. Tulburătorul da și îngrozi
torul nu.

— Trebuie să optezi, zice ing. Dobro
volschi, pentru lucruri care ți se po
trivesc, nu pentru lucruri care să te 
infirme.

Aruncă din cînd în cînd cu pietre în 
arbuștii săraci ai pantei. Viaductul trece 
peste Valea Bahina. Călcăm încrezători 
pe el. Aflăm că pe 13 iulie, cu jumătate 
de an mai devreme, va avea loc 
inaugurarea căii ferate. E gata de pe 
acum. Simt, privind-o, că ea va intra 
repede în circuitul firesc al naturii și 
că nu va mai fi nouă. Cîtă vreme e 
noua, trebuie însă numită ca atare. 
Simt pe de altă parte câ aceste Porți 
de Fier vor constitui pentru multi un 
reper biografic Am lucrat Ia Porțile de 
Fier. Am fost la Porțile de Fier. Am tre
cut pe la Porțile de Fier. Am auzit de 
Porțile de Fier. Patru posibilități. Pa

tru criterii. Inginerul Dobrovolschi a
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CARE ESTE CEL MAI MARE
ORAȘ AL LUMII?

— Răspunsul ia întrebarea ci
titorului nostru are mai multe 
alternative ?

— Nu, categoric nu. Tokio 
este din a doua jumătate a se
colului trecut cel mai mare oraș 
din lume, trecînd — împreună 
cu localitățile subordonate — as
tăzi de 12 milioane de locuitori.

Marele oraș are o poziție cen
trală în cadrul teritoriului japo
nez, ocupînd o suprafață enorma 
de 30 000 ha, adică de trei ori 
mai mult decît Parisul.

Poziția geografică a orașului, 
paravanul muntos din vest și a- 
propierea Pacificului cu curen
tul cald Kuro-Șivo, explică clima 
blîndă, oceanică, de aici, carac
terizată prin existența a două a- 
notimpuri și anume: în iunie- 
iulie — anotimp cald și ploios, 
în septembrie-octombrie — ano
timpul taifunului distrugător ; 
iarna este blîndă, dar cu preci
pitații mai slabe.

— Cînd a fost pentru prima 
oară atestat documentar Tokio ?

— Existența acestui oraș este 
atestată documentar din veacul 
al XII-lea, cînd pe locul actualu
lui oraș, într-o regiune mlăști
noasă, feudalul Edo Shiro Sihi- 
getsugu a creat un mic orășel,

Răspunde conf. dr. I. RADULESCU

de la Facultatea de geologie-ge o grafie a Universității București 

căruia i-a dat numele său -— Edo, 
ceea ce înseamnă „ieșire la golf". 
Din veacul al XVI-lea, un alt 
feudal mai puternic — Jeisu 
Tokugawa a cucerit orașul care 
între timp crescuse.

— Se pare că locuitorii „capf- 
talei orientale" nu au avut o 
viață prea liniștită L..

— Deși de-a lungul secolelor 
care s-au scurs de ,1a întemeierea 
sa, orașul a trecut prin multe 
clipe grele (numeroase și puter
nice cutremure de pămînt, taifu
nuri îngrozitoare, incendii repe
tate și epidemii), întocmai ca o 
pasăre „Phoenix" renășțea din 
„propria-i cenușe", era reclădit, a- 
jungînd astăzi cea mai mare me
tropolă din lume. Printre calami
tățile care s-au abătut asupra lui 
se poate menționa cutremurul 
din 1923, cînd o mare parte din 
oraș a fost distrusă, au pierit 
peste 100 000 de oameni, precum 
și faptul că — în timpul celui 
de-al doilea război mondial — a 
fost distrus de bombardamente 
în proporție de 60 la suta Ora
șul a fost din nou reconstruit,

predominînd zgîrie-norii constru- 
iți din fier si beton, reziste# la 
cutremure.

Astăzi ?
— Tokio este astăzi principa

lul centru politic, industrial, co
mercial, financiar și cultural-știin- 
țific al Japoniei. Este, totodată, 
un mare port maritim, înglobînd 
și Yokohama, nod feroviar, rutier, 
posedînd și un mare aeroport in
ternațional.

Așa cum declară cei ce l-au vă
zut recent, Tokio este o mare a- 
glomerare urbană exotică și mo
dernă. bogată și mizeră, tradi
țională și.. emancipata. Artera 
principală Gindza. din cartierul 
Chuo^ este 6 stradă lungă cu clă
diri moderne, impresionante, ea 
putînd fi comparată cu Broa
dway din New-York.

— Care sînt locurile de atrac
ție ale orașului ?

— Un loc de atracție al ora
șului atît pentru locuitorii aces
tuia, cît și pentru turiștii veniți 
din toate colțurile lumii, este 
reședința din capitală a împăra
tului, situată în centru, în apro-

pierea cartierului financiar și co
mercial, de care se desparte 
printr-o piață imensă ce pune în 
evidență această clădire monu
mentală și parcul înconjurător. 
Prin această piață trece artera 
principală, foaite circulată, denu
mită Iwaidabashi

Palatul imperial datează din a- 
nul 1809, cînd reședința împăra
tului a fost mutată aici- Două 
poduri peste șanțul ce înconjoară 
palatul constituie căile de acces 
în incinta acestuia. După cel 
de,-al doilea război mondial pala
tul a fost deschis, pentru prima 
dală, vizitatorilor Aici pot fi 
admirate biblioteca — un fel de 
muzeu, săli cu obiecte de artă, 
ornamentațiile de un rafinat gust 
artistic, precum și tablouri și co
voare cu caractere naționale.

Pe lîngă cele de mai sus. demn 
de amintit este și Turnul Tokio, 
un concurent al Turnului Eiffel 
din Paris Avînd 360 m înălțime. 
rămîne cel mai înalt turn din 
lume. De pe platforma acestuia, 
situată la 125 m. înălțime, vizi
tatorul are perspectiva întregului 
oraș, iar în depărtare a celebru
lui vulcan Fuji-Yama. Tumul a 
fost Inaugurat la 24 decembrie 
1958. El servește ca centru de 
difuzare al celor cinci companii 
japoneze de televiziune. Am nu
mit. cu aceste exemple, numai 
cîteva din atracțiile orașului. Ca
pitala niponă, cel mai mare oraș 
din lume, are infinit mai multe...
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astăzi cutezăm, de asemenea, 
construcții care nu se află la 
îndemîna oricui Naturalețea 
este de fapt creatoarea celor 
mai autentice senzații de 
plenitudine, de victorie ab
solută și de grandios.

Mărturi.'-esc sincer că n-am 
văzut la Porțile de Fier ni
mic din praful și din condi
țiile vitrege ale unui aseme
nea Ioc de muncă. Am pășit 
ca în vis printre sîrmele con
torsionate, printre turnurile 
macaralelor și construcțiilor 
de beton. Ochii mei erau fas
cinați de energia morală și 
intelectuală pe care o în
corporau. Mi-am adus aminte 
că marele savant român Hen
ri Coandă a declarat odată că 
nu prețuiește niciuna din

ridicate de complexitatea 
construcției vor primi solu
ții originale. Această hidro
centrală este unul dintre cele 
mai mari examene de capa
citate tehnică date de poporul 
român. Imaginea unor munci
tori ieșind dintr-un adăpost 
după o împușcătură m-a con
vins de reușita definitivă a 
constructorilor de aici. Oa
menii pășeau greoi din bară
cile de metal și imediat ce 
se aflau sub cerul liber își 
scoteau căștile de protecție 
ridicînd ochii spre soarele 
generos și spre norii albi. Se 
acopereau din nou, răsfirîn- 
du-se la locurile lor. Mersul 
hotărît devenea în ochii mei 
simbolul încrederii și al sigu

TA' E
creațiile omului în sine, ci 
numai în raport cu
mintea vie care le-a 
plăsmuit Opera fără au
torul ei devine inertă și 
nu spune nimic. Convinge
rea mea adîncă este că toate 
producțiile spiritului sînt 
însemnate prin intenționali
tatea și originalitatea crea
torului lor. Hidrocentrala de 
la Porțile de Fier nu mi s-a 
părut atit o realizare în or
dine materială, cît o biruință 
a spiritului, o realizare a 
naturii demiurgice proprie 
națiunii române. O tentativă 
prometeică impune aportul 
României la civilizația actu
ală. Vom lăsa urmașilor noș
tri construcțiile unei mari e- 
poci. Generația noastră va 
putea spune, ca un titlu de 
noblețe, că a fost contempo
rană șantierului hidrocentra
lei de la Porțile de Fier. Cu 
atît mai mult cu cît majo
ritatea problemelor tehnice

ranței care domină pe șan
tier.

Stînjenită un timp în curge
rea ei inexorabilă, Dună
rea își revine, în josul șantie
rului, la starea ei de liniște 
solemnă. Plaiurile din jur și 
fluviul învăluie Tumu-Seve- 
rin într-o mantie de li
niște. Orașul ne-a primit cu 
zâmbetul cald al lui. Marius 
Cojocaru, primul secretar 
al județenei U.T.C. Turnu- 
Severin într-o mantie de li
mine multă vreme sinonim 
cu umanitatea profundă a 
acestui activist, cu sufletul 
său nobil, cu amintirea unei 
seri în care s-au recitat poe
zii, s-a polemizat despre E- 
minescu și s-a vorbit despre 
destin.

Am păstrat din Mehedinți 
imaginea istoriei în mișcare 
Și a omeniei depline a fiilor 
săi.

AUREL DRAGOS 
MUNTEANU

I

i

CLIPA DE
COINCIDENȚĂ

E3
Inginerul Dobrovolschi Mihai, 
un nume desprins din miile de 

constructori
Fotografii: ION CUCU

Anatolie Condan a avut revelația a ceea ce se întâmplă aici la Por

țile de Fier...

PA TETICĂ
lucrat la Porțile <lc Fier. A lucrat 
serios, îndrăzneț.

— Grinzile acestea, zice, sînt ca un 
vraf de cărți, strîns. Cu pumnii. Așa 
e o grindă cind o pui. Să fiți de față 
atunci. E ceva extraordinar. E o în
cordare neobișnuită. Se pune o grindă. 
Se face un viaduct.

— Vorbeam de alegere.
— Da, exact. Important este să alegi 

și să reziști...
— ...în ceea ce ai ales.
— E o problemă gravă. Mulți au 

venit aici fără să aleagă ,.structurile“ 
lor. Și pierderea e imensă atît pentru 
ei. cit și pentru șantier. Căci nu se 
poate construi decisiv cu oameni care 
fug, cu oameni pe care nu te poți bi
zui. Sînt aici din iarna lui 1964, de la 
primele pușcă tur i.

Sîntem pe viaduct. Vedem pînă de
parte Dunărea. Fericit e sufletul care 
simte, ca pe o siguranță în plus, exis
tența Dunării noastre. Iar gestul, cu 
uriașe repercusiuni în întreaga noas
tră soartă, de a supune Dunărea, unui 
scop omenesc, este gestul de luare în 
posesie a celor ce ni se cuvin. Pot 
mărturisi că lucrarea de mari proporții 

de la Porțile de Fier, mi s-a părut, în 
acest sens, o sondă invincibilă trimisă 
de cunoaștere, în favoarea noului, a 
progresului. Și cu atît mai mult am trăit 
ecest sentiment sus, pe viaduct.

Sus, pe viaduct, împreună cu ingine
rul acesta tînăr de 27 ani cu care 
discut despre eroism, despre ciudata 
bucurie a ființei de a se cheltui, de a 
se cheltui cu un sens, cu un ritm, cu o 
finalitate. Mihai Dobrovolschi susține 
că eroismul nu e gratuit, că a te lăsa 
pradă unei împrejurări, numai pentru 
a fi neobișnuit, nu înseamnă eroism. 
Completez spusele lui, afirmînd că, 
undeva, la întîlnirea normalului cu ne

AAAAAAAAA
Era în zilele acelea fierbinți, 

cînd sute de mii de oameni se 
aflau angajați direct în lupta cu 
seceta. în acel moment cînd 
o soluție care ar fi permis 
irigarea în plus chiar și nu
mai a unui hectar era soco
tită extrem de utilă și necesară, 
Vlad Ciobanu — tehnologul șei 
al întreprinderii agricole de stat 
din Insula Mare a Brăilei — 
propunea unuia din prim-vice- 
președinții Consiliului Superior al 
Agriculturii folosirea la irigații a 
canalelot, amenajate pentru 
scurgerea excesului de apă. „In 
Olanda, la fermele vizitate, spu
nea dînsul, am văzut că se a 
plică pe scară largă și cu f°arie 
bune rezultate această metodă . 
Supusă dezbaterii specialiștilor 
din stațiunile experimentale și 
din fermele agricole amplasate în 
incintele îndiguite, soluția a 
cîștigat sufragiile unanime. Cu 
cheltuieli minime s-a irigat în 
felul acesta mai bine de o sută 
cH mii hectare.

Așadar,. contactul direct, la 
sursă, a unui . specialist cu ex
periență valoroasa s-a concreti
zat într-o acțiune deosebită, de 
mare eficiența pentru perioade- 
le secetoase în toată zona in- 
diguită a țării. Un exemplu din- 
tr-o mie — poate și cel mai 
puțin semnificativ — care re
flectă, însă, eficiența investiției 
în ridicarea nivelului de cunoș
tințe tehnico-profesionale a ca* 
drelor de specialiști care lu
crează în diferite sectoare ale a- 
griculturii prin contactul direct 
cu experiența altor țări (vizite 
de documentare, schimburi de 
experiență și specializări). Expe

firescul, se află un punct în care efortul 
omenesc este cît se poate de mare iar 
roadele sînt pe măsură.

— Luasem trenul de la Orșova la 
Severin. Mergeam pe vechea cale fe
rată. în compartiment se afla o bătrînă 
care zicea, cînd am ajuns cam prin 
dreptul locului unde sîntem noi acum, 
că atunci cînd trenul va merge pe sus, 
pe noua cale ferată, ea n-o să se mai 
ducă la Herculane, că n-are curaj să 
treacă peste niște picioare de pod așa 
de subțiri — povestește inginerul.

— Și credeți că n-o să mai meargă 
la băi ?

— Ba nu, o să meargă. O s-adoarmă 
în tren și nici n-o să-și dea seama că 
a trecut peste viaductul acesta care-i 
inspiră neîncredere.

Există, da, o neîncredere firească, la 
unii oameni, în ce este nou. Dar pînă 
la urmă noul e patinat de acțiunea se
cundelor și devine bun ciștigat. Plinii 
de aer mi se desfac amețitoare în fața 
ochilor, pîlnii de aer fierbinte, de șan
tier, și aud transhumanta simbolică a 
tuturor lucrurilor, spre înălțimi. Iarba 
încearcă să cuprindă zidurile de sprijin 
ale viaductelor. Coborîm vorbind și-1 
întreb pe inginerul Dobrovolschi dacă 
la trecerea primei garnituri (de probă ; 
o și vedem : iat-o !) s-a așezat, ca vechii 
constructori, sub podul său. El îmi 
spune că da, s-a așezat, dar fără nici o 
frică.

— Simțiți, tovarășe inginer, că faceți 
ceva neobișnuit1 Fără nici o falsă mo
destie, răspundeți-mi:

— Nu mă tem de cuvinte. Simt în- 
tr-adevăr că fac ceva neobișnuit. Nici 
n-aș putea trăi, nici n-aș putea lucra 
altfel.

Privirea asupra naturii din jur nu 
mai e atît de tulburată. Sîntem pe 
pămînt, in unghiul unui drum comun,

într-o poziție cu care ne-am obișnuit. 
Cu atît mai mult, popasul de adineauri, 
sus, pe viaduct, a semnificat noutatea.

— Oamenii, pe aici, zic : „am trecut 
pe la viaductul cutare" șoptește ingi
nerul și ne reține să traversăm drumul, 
la trecerea unui camion imens.

Porțile de Fier se recompun — ochilor 
noștri — din nou ca un Arc de Triumf, 
la intrarea Dunării in țară. In fiecare 
clipă, Dunărea intră în țară. Orbita ei 
este deocamdată modificată. Valurile își 
miros urmele din maluri. Arcul de 
Triumf se privește în viaducte.
Am lucrat la Porțile de Fier 
Am fost la Porțile de Fier 
Am văzut Porțile de Fier 
Am auzit de Porțile de Fier

Patru poziții biografice. Ca unul care, 
în ierarhia aceasta, se scaldă în con
templativul loc doi, profit de avantajul 
cuvintelor pentru ca întoreîndu-mi pri
virea spre tînărul și agitatul inginer 
Mihai Dobrovolschi, să spun : el a lu
crat la Porțile de Fier.

★
Din nou — șantierul. Din nou — 

viața noastră lingă existența Dunării. 
Intîmplările noastre lîngă intîmplările 
ei. Desigur — totul se face cu un 
efort inimaginabil. Desigur — nici
odată nu trebuie să uităm asta — 
la temelia Arcului de Triumf al Dunării 
s-au consumat vîrste, tinerețile multora 
s-au grăbit să se maturizeze. Și cîte 
iubiri au fost amînate, sau au fost 
pierdute definitiv (aici, numele nu au 
nici un rost) pentru că a trebuit să fie 
cineva, cineva obștesc, cineva impor
tant, cineva priceput, cineva tînăr, aici 
unde — inainte de a se ceda istoriei — 
faptele sînt biologice, aici unde nervii 
sînt nervi și mîinile sînt mîini și se 
încordează și dor, aici unde generația 
noastră intră în arena socială, puternic, 
definitiv, prin apartenența la un mare 
lupt, aici unde generația noastră se 
educă pe sine încărcată cu atîtea res- 
ponsabilități, aici unde timpul lucrează 
minut de minut, lîngă fascinanta călă
torie a apelor Dunării, în favoarea 
noului, a progresului.

ADRIAN PAUNESCU

In apropierea înserării, ma

caralele își întind brațele că

tre zări în efortul continuu că

tre noapte, șoptind parcă:

Munca continuă

Nici un element nu mi se 
pare mai imprevizibil în ceea ce 
privește suma pericolelor pe 
care poate să le conțină, nici un 
element nu mă fascinează și nu 
mă respinge în același timp ca 
apa. O apă mare, o apă a căi ei 
mobilitate și viteză nu se mai 
impresionează de sine, o apă în 
curs și de profunzime, o apă 
de navigație, plină de vîrstă de 
lucru și de sacrificiu. Mă intere- 
sează, estetic chiar, însăși depre
siunea în care trăiește o astfel de 
apă, adîncită, chiar de forța și de 
răbdarea reliefului de a contem
pla expansivitatea elementului 
de circulație, de fertilitate și de 
neliniște mondială, care este apa.

în fața Dunării deci, angajat 
de eroismul celor care au venit 
cu priceperea și cu brațele lor 
în ajutorul ei, dirijînd mecanisme 
hotărîtoare într-un lucru de fi
nețe cum este o hidrocentrală, 
sufletul meu vibrează, puterea 
mea se dilată și se alătură în a- 
ceste zile, în acești ani, acelora 
care și-au deschis cu dăruire 
ochii asupra destinului de aur al 
țării noastre. Nu de puține ori 
s-au rostit în preajma mea cu
vintele : „frumoasă și binecuvân
tată este țara aceasta". Este fi
resc să fie așa, pentru că atît cel 
ce-și consolează timiditatea în 
cuvinte puține, cît și cel care 
vorbește cu voce mare și plină 
de semnificație în fața mulțimii 
mulțimilor exprimă în această 
formulare fericită adevărul nos
tru, revelația noastră continuă.

Aș dori să fi găsit pe cineva 
care să-mi povestească și să-mi 
arate totul în legătură cu com
plexul hidroenergetic de la Por
țile de Fier. Celor mai mulți 
dintre cei care nu au ocazia să 
privească de aproape acest o- 
biectiv, numele Porților de Fier 
le sugerează probabil o strîmtoa- 
re cenușie, metalică, cu forme 
medievale, sumbre în orice caz. 
prin care Dunărea trece ea în
săși în niște zale care nici nu 
zuruie măcar, căci timpul apei 
trece atent, extraordinar de a- 
tent, pentru a nu stârni cine știe 
ce atac din exterior, atac de să
geți. Pot să-i asigur însă că. 
nevrînd să continui această po
sibilitate de metaforă, Dunărea 
trece aici printr-o vale nu chiar 
atît de rigidă, că pe drumurile 
înguste, pe podurile, pe viaduc
tele, pe potecile și chiar pe linia 
ferată mult suspendată, oricine 
poate, oricine știe să cînte, poate 
cînta fără frică de vreun atac 
pripit și periculos.

Vreau să vă asigur însă că un 
atac se produce totuși, în fie
care noapte, dar este un atac 
feeric, feeric, atît cît atenția și 
rigorile protecției îngăduie un a- 
tac al luminilor, al reflectoarelor 
nemaipomenit de puternice. E- 
lectricitatea în funcțiune mi-a dat 
aici pentru prima oară senzația 
că ea însăși este în stare să vadă, 
să supravegheze, să educe și să

captiveze atenția veritabilă, a- 
tenția umană și, cu atît mai mult, 
problematica atenție colectivă.

Dacă strămoșii noștri aprin
deau focuri pe dealuri și astfel 
își puteau semnaliza primejdii 
sau întoarceri victorioase din bă
tălii, dacă ei erau constrînși de 
necesitatea să adopte limbajul 
focului aici, la Porțile de Fier, 
la Gura Văii, să adopte cu atît 
mai mult și cu atît mai rafinat, 
acest limbaj simbolic încredințat 
luminii căreia îi inspiră comenzi 
complicate și derutante ca nu
măr pentru un om care nu-l cu
noaște și căruia nu i-a intrat 
perfect în reflex.

Jos și sus, și în toate direc
țiile se circulă în aparență hao
tic. Mie așa mi s-a părut și de 
aceea aș fi dorit să găsesc un om 
care să-mi explice tot ce se în- 
tîmplă, nu prin cuvinte — așa 
ceva este cu neputință încă — 
dar să-mi acorde o dimensiune în 
plus, un simț cu care să stăpî- 
nesc, pentru o secundă, gran
doarea încorsetată de stânci, de 
apă, de fier ramificat, de maca
ralele care ating mărimi de coș
mar, de betonul lins șlefuit de 
înălțimea la care a fost clădit.

Jos, săpat, uscat, pulverizat, aș 
putea spune pîrjolit de surpri
ză, este un pămînt care conține, 
dacă ne imaginăm, dacă intrăm 
într-o voită și ciudată aducere a- 
minte, trupuri și duluri ale ape
lor.

Apelor li s-a interzis acum, 
pentru un timp, să mai treacă 
liniștitoare peste propriile lor a- 
luviuni. I s-a interzis, a fost în
depărtată apa, aș spune, cu dis
creție, deși această discreție, a- 
ceastă finețe înseamnă să ții în 
frîu răbdarea fluviului de-a se 
culca cît mai lejer pe gravitația 
pămîntului.

Corsetul de fier îi îngăduie 
apei respirație precipitată, ner
voasă în atac periculos și subtil. 
Asta pot înțelege eu, care mă 
tem și de apă liniștită.

Am reflectat asupra noțiunii 
de curaj. Ce este curajul, cine 
se poate, cîți se pot clătina to
tuși fără nici o spaimă de ra
murile acestui avid arbore? Cu
rajul nu precede o faptă ome
nească, ci este, aceasta este pă
rerea mea, concluzia ei de sărbă
torire.

Ceea ce te face să întreprinzi 
un lucru despre care știi că în
tr-o oarecare măsură, poate teo
retic, poate presimțind că este 
foarte greu, nu este curajul. Este 
altceva. Un spirit al creației, al 
necesității creației în această lu
me de oameni mîndri și foarte 
cumpătați. Care femeie născînd, 
nu spune, înainte de orice, că 
va mai îngădui naturii sale să 
treacă prin chin și altă dată ? 
Trece un timp, primul copil creș
te și femeia se pătrunde de un 
dor, inepuizabil pînă la satisfa
cere, de a mai naște copii, și a- 
cest dor nu se leagă de nici o
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riența dobîndită astfel a contri
buit la rezolvarea unor probleme 
importante privind ameliorarea 
porumbului prin crearea de noi 
soiuri și hibrizi, a asimilării de 
noi tehnologii în cultivarea forța
tă a legumelor, în creșterea in
dustrială a animalelor.

Dar... Din păcate există un 
„dar“ care ne aduce în prim 
plan imaginea de turist pe banii 
statului a specialistului agricol, 
ce întreprinde orice în scopul 
catapultării într-o delegație în 
străinătate chiar și numai pen
tru cîteva zile; a „inimilor 
largi" care semnează aprobările 
pentru un curs de specializare 
sau o vizită de documentare ca 
acoperire luînd puținele relații 
biografice și sumarele aprecieri 
profesionale date de un subal
tern : a celor ce-și stîlcesc min
tea pentru a găsi mereu alte mo
tive prin care să justifice cu
prinzătoarele delegații și terme
nele de săptămîni în șir pro
puse îndeosebi pentru țări cu 
rezonantă precum și imaginea a- 
celor care se înapoiază satisfă- 
cuți din viligiatură dar seci în 
idei, exact cum și plecaseră. Su
punem atenției organelor în mă
sură să pună stavilă acestor „de
plasări" o sumară listă de exem
ple.

• între 10—28 ianuarie 1968, 
la acțiunea de bonitare a oilor 
din rasa Karakul desfășurată la 
Halle au participat trei specia
liști români. Lăsînd la o parte 
contingența... strînsâ a celor trei 
tovarăși cu oiîe Karakul, ne în
trebăm care a fost consideren

tul care a determinat suporta
rea cheltuielilor pentru 54 zile- 
om în străinătate cînd din a- 
ceastă rasă, în toată România, 
după cum remarcă și Popescu- 
Vifor în lucrarea sa „Creșterea 
și hrănirea animalelor" există nu
mai 3000 de oi ? Citînd același 
autor, oile din această rasă sînt 
caracterizate printr-o producție 
de lînă și came redusă, prin
tr-o slabă rezistență la căldură 
și boli, deci nu există o pers
pectivă pentru creșterea numă
rului lor.

• In februarie a. c., în R. D. 
Germană și R. P. Bulgaria au 
fost trimiși douăzeci și respectiv 
șaispiezece specialiști cu care s-au 
cheltuit cîteva sute de mii lei 
pentru a deprinde tehnologia 
funcționării și reparării mașini
lor importate din aceste țări, 
(în Bulgaria delegația a stat 11 
zile, iar în R. D. Germană 21). 
Oare, atît de complicate, de ine
dite prin tehnologia lor să fie 
pentru specialiștii români mașinile 
fabricate aici îneît nici măcar la 
reparații să nu li se dea de cap ? 
Nu, fără îndoială că nu. Dar, exis
tau niște fonduri și ele trebuiau 
cheltuite. Altfel, ar fi fost mult 
mai eficientă trimiterea a doi, cel 
mult trei specialiști, în documen
tare și organizarea, apoi, în țară 
a unor simpozioane sau schim
buri de experiență unde cei tri
miși să fi dat explicații asupra 
celor văzute. Și banii s-au chel
tuit. Cît de eficient se poate de
duce chiar și numai din faptul 
că în această perioadă la efec
tuarea reparațiilor impuse de u- 
tilajele importate din cele două 
țări nu s-a adus nici cea mai 
neînsemnată îmbunătățire.

• Anul trecut, în mai, două
zeci de zile, un delegat a stat 
la Bologna unde s-a interesat 
despre tehnologia creșterii albi
nelor în timp ce italienii, pen
tru că apreciază succesele certe 
— în multe direcții superioare 
celor obținute de ei — au soli
citat de la noi ultimele noutăți 
în acest domeniu. Comentariul 
ni se pare de prisos... O aco
perire asemănătoare pe tema cul

percilor după tehnologiile puse 
la punct acolo. în schimb, ca
zul lui Ion Dumitru (și din pă
cate nu numai al lui) dovedește 
că la Consiliul Superior al A- 
griculturii în materie de chel
tuire a valutei se acționează du
pă „tehnologii" proprii, iar ine
ditul vizitelor peste hotare îi 
împiedică completamente pe unii 
tovarăși de aici să observe prin
tre altele și spiritul gospodăresc, 
chibzuit, în care un fermier, de

se fi pus elementara întrebare : 
în această țară există pusă 
la punct o astfel de tehnologie, 
se produc astfel de utilaje ?

Pentru că nu s-a întrebat, nu
meroasa delegație a fost nevoită 
pur și simplu să se plimbe în 
Austria pentru a umple progra
mul cheltuind pînă la centimă 
sumele de bani alocate pentru 
costisitoarea deplasare.

Alteori delegațiile au fost com
pletate pur și simplu cu oameni

ATENTAT LA 
FONDURILE 
VALUTARE?

turii ciupercilor în „nevoile pro
ducției" are și vizita de docu
mentare în Franța a tovarășu
lui Ion Dumitru, de la Stațiu
nea experimentală de preparate 
microbiologice București. Ve
nind în țară cu amintirile plă
cute din marile muzee ale Pa
risului și-a continuat munca în 
cadrul stațiunii absolut fără nici 
o schimbare pentru că în țară 
nu avem creată — și nici de o 
prea mare eficiență nu s-ar do
vedi a fi dacă s-ar crea — baza 
materială necesară cultivării ciu-

pilda, cheltuie propriile fonduri 
alocate asimilării noului.

• Nu de mult, o delegație de 
specialiști s-a deplasat în Aus
tria pentru documentare în ve
derea obținerii tehnologiei și u- 
tilajelor necesare fabricării droj
diei furajere din deșeurile agri
cole. Un lucru foarte interesant 
— sîntem tentați să spunem. Dai 
situația de fapt ne dezvăluie 
cealaltă fațetă a monedei. De
plasarea s-a făcut aici fără o 
cercetare prealabilă, înainte să

care nici în clin nici în mînecă 
nu au cu treburile agriculturii 
(cu excepția probabil a relațiilor 
de amiciție ce și le-au creat cu 
tovarășii care se ocupă de pro
blema deplasărilor peste hotare). 
Altfel nu se poate explica fap
tul că tovarășii Augustin Cenan
— șeful serviciului administra
tiv în C.S.A. și David Negrescu
— șeful serviciului cadre din 
cadrul consiliului au mers în 
străinătate ca specialiști. (Vorba 
aceea, cine are piper pune și în 
mămăligă...). Oare, după ce au

slăbiciune momentană, de nici o 
delăsare fizică, de nici o ame
țeală. Cu fermitate spiritul ei îi 
prevede posibilitatea de curaj. 
Am încercat să privesc ceea ca 
se întâmplă la Gura Văii, cu a- 
jutorul a trei ipostaze ale mon
tanului anotimp — tinerețea.

Ti ei tineri de vîrste diferite, 
venind din locuri diferite, cu 
meserii diferite, cu nivele inte
lectuale și sufletești diferite. 
Trei băieți dintre care numai doi 
sînt expansivi și zîmbitori, unul 
este interiorizat și ambițios pen
tru că a înțeles, subit (asta s-a 
întîmplat încă de cînd se afla pe 
șantierul hidrocentralei de pe 
Argeș) că timpul trece și că nu 
poți să-ți îngădui, fără să riști 
imens, a trăi la întâmplare.

Riguros și-a alcătuit un plan 
de viață pe opt ani de aici îna
inte, emoționat că trebuie să ne 
comunice lucruri în legătură cu 
viața lui, care i se pare absolut 
normală, trădindu-și emoția, nu 
cu prilejul cuvintelor pe care ni 
le spune, ci prin tremurul mîi- 
nilor pe care nu și le ascunde. 
Vorbește foarte bine, ales, fe
bril, cu un aer de siguranță care 
vine din voință și din sinceritate 
înnăscută. Pînă acum am vorbit 
de maistrul Fior ea Mihai, în 
vîrstă de 25 ani, care conduce o 
secție de studii și cercetări sta
tistice, mai precis face controlul 
de laborator al betonului. Ne exr 
plica cum că unora li se poate 
părea că munca într-un laborator 
este simplă și în consecință este 
mai sărac răsplătită din toate 
punctele de vedere. Dar nu este 
așa. Și cind a spus „nu este așa" 
am simțit că acest om își 
stăpînește un rece entuziasm, un 
entuziasm de intelectual, în care 
totul sau aproape totul este pi$g 
văzut și iubit înainte de a se 
naște.

O viitoare mamă știe, și este 
normal, că pruncul ei va fi din 
carne, din frăgezimi superbe. Ea 
face totul ca din punct de ve- 
dere „calitativ", acel om făcut de 
ea să fie dumnezeiesc.

Același lucru se întîmplă și în 
laboratorul de betoane unde lu
crează Florea Mihai. Lui nu îi 
este indiferenț din ce se alcătu
iește, fir cu fir, corpul gigantic 
care va rezista Dunării.

Altă ipostază la extrema supe
rioară a anotimpului, tânărul in
giner Nicolae Cehan. venit de la 
Iași unde s-a pregătit cu serio
zitate. Este la Gura Văii din 
1965. Ce îl impresionează mai 
mult în afară de înfăptuirea a- 
cestui mare obiectiv cu profunde 
ecouri in economia noastră, este 
faptul că munca îi transformă în 
bine pe oameni, îi înnobilează, îi 
apropie și îi face pînă la urmă 
să semene în clipele lor de efoi-t. 
Senzația predominantă este aici 
aceea de mare familie.

Ce sentiment l-a adus de la 
București pe tânărul Cristea 
Gheorghe ? El are 19 ani, este e- 
lectrician. Spunea că în „vacan
țe" se întâlnește cu foștii lui co
legi de la „profesională", cărora 
le povestește cu o mîndrie ine
puizabilă că el lucrează pe un 
șantier internațional și că urmă
rește realizarea complexului hi
droenergetic treaptă cu treaptă.

Probabil că sentimentul cai? 
l-a mișcat spre Porțile de l i^r 
este puterea lui de aderență la 
marile înfăptuim-

Un flux la fel de puternic ca 
și cel al sîngelui este acela al 
atingerii unui ideal, deocamdată 
comun. Este vorba de acea clipă 
de coincidență, în care se sur
prind laolaltă destinele și acceso
riile lor concrete cum ar fi • 
ochii, surîsnl, experiența, deruta 
și teama de tine însuți, uneori 
chiar și dorința de a te cunoaș
te, in sfîrșit, cînd nu o poți 
face singur, ci în funcție de o 
colectivitate fermă prin scopul 
ce și l-a propus. Aderența la un 
scop măreț.

CONSTANȚA BUZE A
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vizitat stațiuni de cercetări și 
ferme agricole din străinătate, 
după ce s-au întîlnit cu acade
micieni, cu cercetători de renu
me întocmesc mai bine un do
sar, controlează mai eficient da
că s-au udat sau nu florile de pe 
culoarele și din curtea ministe
rului ?

Și, exemple din care să re
zulte cît de „grijulii" sînt chel
tuite fondurile valutare reparti
zate vizitelor de studiu în străi
nătate a specialiștilor în pro
blemele cheie ale agriculturii sînt 
încă multe. Ion Fusaru de la 
I.A.S. Dealul Viilor (Trustul zo
nal Craiova), de pildă, a fost spe
cializat în cultivarea viței de vie 
cu port înalt și în sistem irigat 
timp de un an de zile în Italia. 
La foarte scurt timp după veni
rea în țară a fost trimis șef de 
fermă pe motiv că „nu are ap
titudini de conducător, că în pe
rioada cît s-a aflat la conduce
rea întreprinderii, via a adus 
mai mult pierderi decît cîștig". 
Pentru ce atunci s-a investit în
tr-un astfel de specialist valută 
peste graniță ? înainte de a fi 
trimis în străinătate, de ce nu 
s-au constatat minusurile desco
perite abia atunci cînd deja era 
prea tîrziu ?

Cît de necesare, erau proble
mele stabilite șpre a fi. rezolva
te prin vizite în străinătate o 
dovedesc și activitățile ulterioare 
ale celor trimiși. Mircea Doucet 
de la Stațiunea experimentală 
complexă Dobrogea, spre exem
plu. abia după trei luni de la 
întoarcerea în țară din R. P. Po

lonia — unde studiase problemă 
cultivării inului pentru fuior — 
a depus raportul cu observațiile 
sale și planul unor studii locale. 
La fel arhitectul Voger Iosif si 
inginerul constructor Nicolae Ni- 
colescu de la I.S.P.A. care nici 
după o jumătate de an nu în
tocmiseră raportul solicitat. Uno
ra nici nu îi se mai cere a- 
cest lucru.

împotriva unora dintre abuzu
rile săvîrșite privind trimiterea 
în străinătate a unor tovarăși 
conducerea Consiliului Superior 
al Agriculturii a luat măsuri e- 
nergice Cele mai multe însă, sînt 
să zicem, necunoscute. De pildă, 
faptul că aproape două treimi 
dintre cei ce merg la speciali
zare, în vizite de studiu etc. sînt 
cadre din departamentele Consi* 
liului Superior; că foarte mulți 
și dintre acei care înainte de a 
merge în străinătate lucrau di
rect într-o unitate de producție, 
la înapoiere sînt promovați în 
munci administrative. Desfășura
rea linei cuprinzătoare anchete 
pe tema : eficiența fondurilor 
bănești cheltuite cu specializarea 
în alte țări a unor cadre, cu vi
zitele de studii, s-ar dovedi deo
sebit de actuală. Pentru că în 
parte aceste fonduri se 
dovedesc a fi cheltuite fără nici 
cea mai mică urmă de eficientă.

GH. FECIORU
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desen de 

OCTAVIAN ANDRONIC1-au ieșit vorbe...
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i CUIERUL

VASILE BARAN

CUCUL ȘI
UAHGUBUL

— De ce-i porți în pnngă ? 
zise unul.

— Așa sînt eu. răspunse 
cangurul. Marsupial.

— Și nu poți fi altfel ?
— Știu și eu ?
— Lasă-i undeva.
— Unde ?

• SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ • UMOR • SATIRA •
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I
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i
I

de N. MINEI

— Undeva. Oriunde.
— Și punga ?
— Plătești.
— Ce să plătesc ?
— Pensie alimentară.
— A, nu !
— Foarte bine, spuse cucul. 

Și se aplecă și-i șopti: Poți 
să nu plătești.

— Cum ?
— Zbori de colo, colo.
— Dar. n-am aripi ! îi răs

punse cangurul.
— Vorba vine, îi spuse cu

cul. Poți să mergi pe jos. To
tul e să nu stai locului.

Dincolo de dîmb găsiră un 
boschet. Cangurul își lăsă 
puii acolo. Iar în marsupiu 
strînse pietricele.

în cuierul acesta își punea 
orice : pălăria, haina.

I
talonul, cravata, camașa. 

într-o zi el își atirnă 
bocancii.

Și cuierul se încâlța 
plecă.

I ZOOLOGIE
Din clasa mamiferelor au 

Ieșit regele pădurilor. Leul, 
și regina mărilor, Balena, 
ridieînd-o la rangul de primă 
încrengătură a vertebratelor, 

mai desăvîrșită, fără

I
I
I

Acum joacă dacă poți ! 
spuse Furnica și vru să trîn- 
tească ușa în nasul Greierului1)- 

— O clipă ! strigă acesta. O 
clipă, vecânico !

Și, cu un gest rugător, îi în
tinse scripca.

— îndură-te măcar de ea și 
adăposteștie-o peste iarnă. Dacă 
dă gerul. îngheață și pe urmă 
pas de mai scoate vreun sunet 
ca lumea dintr-însa ! De mine 
nu mă sinchisesc, m-oi descurca 
eu într-un fel. Dar de vioară 
mi se rupe inima. O am de ia 
tata, care o avea de la tatăl lui, 
care, la rîndul său, o avea de la 
tatăl lui, care o avea...

— De la tatăl lui, presupun ! 
îl întrerupse Furnica, excedată. 
Bine, dă-o încoace !...

— O, îți mulțumesc, vecinico, 
ești atît de bună ! spuse Greie
rele plin de recunoștință. Nu
mai că te-aș ruga, dacă se poa
te... Să n-o pui la umezeală, da ? 
Că pe urmă se înmoaie strune
le și nu mai sînt bune de nimic.

— N-o pun la umezeală, fii pe 
pace.

— Si nici la prea multă căl
dură nu-i priește, continuă ti
mid Greierele. Iartă-mă că te 
plictisesc cu chestiile astea, dar 
eu o cunosc bine. Cînd îi e prea 
cald, vioara...

— Nu știu ce face vioara cînd 
îi e prea cald, dar mie a înce
put acum să-mi fie prea rece, 
se răsti Furnica. Intră o dată 
înăuntru, să pot închide ușa !

— Da... nici vorbă... ai drep
tate bîigui Greierele, trecînd 
pragul. Ce plăcut e la dumnea
ta in casă... O să se simtă bine 
aici, sînt sigur.

— Cine ? întrebă Furnica, mi
rată.

— Vioara. Numai să nu stea 
la întuneric. La întuneric nu-i 
place.

Fără voia ei. Furnica zîmbi :
— Nu-i place ?
— Deloc ! răspunse Greierele 

și coborî glasul. Știi, cred că i 
se face nițeluș frică.

Furnica izbucni în rîs :

AVENTURILE
PROFESORULUI
KATTA Șl
ASISTENTULUI

de AUREL BARANGA
MOTTO: Unele urechi au 

pereți (Inscripție pe un zid).

ALE
SĂU

GREIERELE

— Ai haz, maestre, zău așa ! 
Vorbești de vioară de parcă ar 
fi... știu eu?- de parcă ar 
fi ca mine sau ca tine, o ființă 
vie.

Pentru prima oară de cînd 
stăteau de vorbă. Greierele se 
posomori.

— Cum așa. de parcă ar fi? 
Sigur că-i vie ! Crezi că dacă 
ar fi moartă ar cînta așa ?

„Ia te uită la el cum s-a bur
zuluit ! își spuse amuzată Fur
nica. Adineauri, cînd i-am_tras 
praftura aia, nici n-a crîcnit. 
Dar acum, pentru vioara lui, ia 
foc în gură, nu alta !**

— Nu, mai bine n-o las. spu
se Greierele. Ea simte cînd e iu
bită și cînd nu. Și nu vreau sâ 
sufere.

își trecu mîngiios mina peste 
gîtul viorii, suflă un fir de praf 
imaginar de pe lemnul ei lus
truit. și-i șopti :

— Lasă, fetițo, nu te necăji. 
Găsesc eu pentru tine un loc 
bun. Undeva unde n-o să fie 
nici umezeală, nici întuneric ci 
multă, multă dragoste. Ne luăm 
acum rămas bun de la tușa Fur
nica sL..

— Ur.de ai pornit-o ? tună 
Furnica. Stai jos, insecta lui 
Dumnezeu !

..Sper că nu mi-a tremurat 
vocea ! își spuse ca. indreptin- 
du-se spre cămară. Atît mi-ar 
mai lipsi, să mă ia artistul ăsta 
drept o sentimentală !“

— M-am plictisit tot ascultîn- 
du-te, zise ea cu glas tare și-i 
puse în față cîteva farfurii pli
ne vîrf cu cele mai alese buca
te. Dacă îți închipui că eu altă 
treabă n-am decît să fac pe dă-

daca viorii tale, te înșeli amar
nic. Nu, maestre, la mine 
prind trucurile astea.

— Eu... îngăimă Greierele 
gura plină.

— Taci și mănîncă !... Așa 
scumpul meu. o să stai aici toa
tă iarna și o să porți de grijă 
fetiței... vreau să zic, viorii... Nu 
protesta, că-i degeaba !

Iarna aceea trecu repede și u- 
șor. Numai că din cînd în cînd, 
Greierului i se făcea cam ruși
ne. la gîndul că trăiește pe spi
narea harnicei sale vecine. 
Numai viorii nu-i era niciodată 
rușine. Ei i se părea totul cum 
nu se poate mai firesc.

Dar vioara nu știa să vor
bească. Ea nu știa decît să cînte.

1) Entomologii contestă exis
tența nasului la greiere. La 
rindul lor fabuliștii contestă 
existența fanteziei la entomo- Pasarea timpurie 

desene de V. TIMOC

UMOR
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I Fără cuvinte

desen de G. BADEA

doiala, deși, acest calificativ 
poate fi discutat.

Pentru că nu putem să nu 
fim impresionați de talentul 
cu care se tîrăște reptila 
sau de tehnica cu care înoa
tă peștele.

Desene de
GH. SÂSĂRMAN

Cele două tabere adverse stau 
față in față în două corpuri de 
casă, împrejmuite de aceeași 
curte. Și-n amîndouă stau două 
femei care, de-a lungul anilor, se 
apropie un sfert de veac, nu și-au 
vorbit, s-au birftt, s-au spionat, 
s-au dat în judecată, obsedată 
una de prezența celeilalte, încăr
cate cu ură ca două talgere egale. 
Una are părul vopsit negru, alta 
are părul vopsit roșu dar amîn
două sînt albe. Una-i slabă, al- 
ta-i grasă, dar au aceeași vîrstă 
și aceleași metehne. S-ar spu
ne că tot spionîndu-se s-au copiat 
și au început să semene.

Nu de mult între ele a existat 
un bărbat. Bărbatul a fost mai 
întîi soțul slabei. Cînd a întîlni- 
t-o pe cea grasă, încă tînăr, a 
divorțat împărțind casele între 
ele; un corp de clădire fostei ne
veste, altul actualei unde a stat 
și el pînă cînd a dat dumnezeu 
și s-a prăpădit.

Ura celor două femei era deci 
justificată: una pentru că îi fu
sese furat bărbatul, cealaltă pen
tru că bărbatul rămînea adesea 
pironit cu ochii pe fereastra de 
vizavi, oftînd ca o cămilă fără 
apă. în ciuda ei parcă, slaba nu 
se măritase, nu pleca niciodată 
de acasă, își făcuse grădină cu 
liliac la fereastră și toamna pu-

nea gogoșari și murături care-i 
reușeau grozav de bine. Rufele 
pe care le scotea slaba pe frîn- 
ghie erau albe ca zăpada și ori
ei t clor ar fi pus grasa în apă — 
de i s-a tăiat toată lenjeria — 
n-a putut niciodată să arboreze 
asemenea pînze imaculate. In 
schimb, grasa avea voce frumoa
să și cînd începea ea să cînte la 
bucătărie, slaba de ciudă, fugea

DE VORBĂ CU.

Va rog, numele dumneavoastră ? Oh, de 
uride[să£știu eu; deci sînteți Margareta Pîslaru. 
Zău l'. Cîntați muzică ușoară ? Se poate, eu ră» 
rriin un.aâept al muzicii lui Bach... știți... orgă. 
'$!,\ dumneavoastră cu... vocea r Ce să-i 
f^i^fie,care\cu.ce>'are...iEu nu am orgă..
'D'acd^ățfăce^plăcere)hbi să vorbim... Mie 

îmvkesțe^foarte^ușor^pentru că.am în,față[5ffo» 
tografii" ate * dumneavoastră căroraf le pun în-

trebări și ele îmi răspund așa cum vreau eu, 
ceea ce nu se poate întîmpla cu... originalul.

De pildă, să vorbim despre vînat. Știu, dum
neavoastră sînteți un vînător pasionat. Cred că 
ați prins în Dîmbovița un pește de 16 m de 
la cap la coadă și 16 m de la coadă la cap, în 
total, deci, 32 de m (foto nr. 1). La „Pelicani" 
știu că nu-ați încercat. Dar, de pildă, să vînați 
niște căprioare sau niște... cerbi... Cred că e

Intelectual subtil, solicitat de problemele cele 
mai variate ale spiritului, profesorul Katta era, în 
același timp, la fel de sensibil, la tot ceea ce se 
petrece în domeniul sportului. Cititor pasionat al 
rubricilor de specialitate din coloanele cotidiene
lor, ilustrul savant putea oricînd da un pronostiG 
logic în materie de șah, dai excela, punîndu-și a- 
sistentul într-o stare de admirație ce mergea pînă 
la evlavie, atunci cînd era vorba de fotbal. Cu
noscător al tuturor formațiilor, urmărite cu asidu
itate în evoluția lor inconsecventă, arbitru obiec
tiv al competițiilor cunoscute din ziare, judecător 
imparțial, liber de patimi și prejudecăți, adversar 
neîmpăcat al culiselor și al intereselor de perife
rie, profesorul Katta deținea și în materie de sport 
ca în atîtea alte sectoare, un punct de vedere din 
care nu putea fi clintit.

— Dragă Stropha, fa efortul să mă înțelegi, deși 
n-ai nici o șansă, spuse într-o dimineață de vară 
savantul, discipolului său preferat. încearcă totuși. 
Și în timp ce asistentul se așeză, ca de obicei, pe 
scaunul din fața biroului, pregătit să asculte o 
lungă expunere, profesorul se sculă și își începu 
agitata sa excursie prin cameră, semn al unei chi
nuitoare tulburări sufletești. Trecură multe clipe 
de încordată așteptare, pînă ce profesorul își or
donă mintal cele pe care ținea să le demonstreze.

— Iubitul meu Stropha, deschise, în sfîrșit, pro
fesorul focul, știi, probabil, că peste cîteva zile 
prezentativa noastră de fotbal are de trecut 
examen greu.

— Știu, maestre.
— Nu știi, n-ai de unde să știi și mai ales

mă întrerupe. Ascultă-mă pînă la fluierul final. 
Apoi, satisfăcut de gluma sa izbutită, continuă :

— E vorba de meciul pentru campionatul mon
dial pe care îl susținem în compania reprezentati
vei Portugaliei.

— Eusebio, îndrăzni să șoptească Stropha, dor
nic să-i demonstreze că nu e cu desăvîrșire străin 
de chestiune.

•— Eusebio, și nu numai el. Adversara noastră 
se prezintă în acest meci întărită cu cîteva ele
mente racolate din fotbalul mondial și îți citez

re- 
un

nu

față de cealaltă era tocmai dim
potrivă : să nu se îmbolnăvească. 
La cel mai banal acces de reu
matism al grasei, slaba convoca 
un consult de medici dintre cei 
mai renumiți și o îngrijea de par
că ar fi avut paralizie. Un stră
nut de-al slabei o făcea pe cealal
tă sa intre de urgență în panică 
și să alerge după cele mai feluri
te medicamente, cu nume cît mai

în pivniță și începea să spargă 
lemne ca să n-o mai audă.

Niciuna dintre ele n-a fost însă 
fericită, și dacă ar fi să recunoas
că de cite ori au dat acatiste la 
biserică dorindu-și reciproc moar
tea. cifra ar înscrie multe zerouri.

Și deodată, după moartea băr
batului au început să se îndră
gească cu aceeași patimă cu care 
s-au urît o viață întreagă.

De unde pînă unde mai ieri 
își doreau moartea, acum 
cea mare pe care o aveau

exotice și intraductibile. O ve
ghea pînă noaptea tîrziu îngenun
chind în fața unui tablou cu na
tură moartă pe care din cauza 
miopiei îl confunda întotdeauna 
cu icoana.

Lumea le credea scrîntite.
într-o zi însă, femeia care îi 

ajuta grasei la curățenie a pus în 
bucătărie otravă pentru șoareci. 
A doua zi constatînd decesul a- 
cestor animale infernale — și ca 
să-și facă reclamă, a ieșit în curte 
strigînd:

spre exemplificare un singur nume : Boby Charl
ton.

— Sîntem pierduți, exclamă asistentul, deși nu
mele cunoscutei vedete britanice nu-i spunea mare 
lucru.

— Dimpotrivă, i-o reteză scurt savantul, sînt de 
cu. totul de altă părere. Cred că putem aborda 
liniștiți acest meci și orice altă competiție mon
dială, dar numai cu respectarea următoarelor con
diții : plasa din spatele porții noastre trebuie pla
sată nu îndăiătul, ci în fața ei.

— Și n-o să se vadă ?
— O facem din fire de naylon, invizibile.
— Așa da.
— Mai departe. Fundașii noștri trebuie să con

stituie un lacăt pentru care ar fi bine să se facă 
— din timp — o comandă specială cunoscutelor 
fabrici „Yale“. Unul dintre mijlocași e recomanda
bil să joace măturător", dar înarmat cu un as
pirator de praf în stare să înghită orice balon, de 
la distanță. Pentru ca înaintașii noștri să marche
ze, e obligatoriu să joace retrași complectamente 
de pe teren.

!— Fără asta n-am făcut nimic.
— N-am terminat. E absolut necesar să modi

ficăm regulamentul internațional și dau numai 
cîteva exemple : în clipa în care un atacant ad
vers depășește înaintarea noastră, trebuie fluierat 
„offseit". De asemenea, loviturile de pedeapsă le 
vom executa nu de la unsprezece metri, ci de la 
doi. în caz de ratare se va repeta execuția. Dacă 
la sfîrșitul celor nouăzeci de minute regulamen
tare de joc, scorul va fi alb, se vor acorda prelun
giri de două, trei, săptămîni, în care timp, dacă 
ne luăm sarcina în serios, nu se poate să nu în
scriem. Și, în sfîrșit, propun, e o simplă sugestie, 
ca balonul nostru să fie rotund, iar al adversari- 
lor cubic. Dar crezi, Stropha, că voi fi ascultat ? 
Nu-ți face asemenea iluzii. Toate marile idei au 
fost întîmpinate cu rezistență, unele urechi au din 
nefericire pereți.

Și rostind aceste memorabile cuvinte, profesorul 
Katta, eliberat de griji și de răspunderi, fericit de 
a fi rezolvat și acest capitol atît de important, ata 
că frontal și pieptiș alte probleme de aceeași ma
joră însemnătate.

— Veniți să vedeți. A murit! 
A dat ortul popii!

Slaba care toctiai învîrtea o 
mămăligă, la auzul acestei vești 
îngrozitoare, bănuind că t 
vorba de fosta ei rivală care 
cedase fără consimțămîntul 
năvăli cu făcălețul în mînă, 
mijlocul curții:

— Nemernica — strigă 
Mi-a luat-o înainte ! Dar nici 
nu mă las. Să mă înmormîntați, 
neapărat, mîine.

Și fără să mai adauge nimic 
izbi cu capul ca berbecul în 
geam pînă-l făcu țăndări. Și gea
mul. Și capul. Dar n-a murit.

Ghinionul ei. Răposatul le lă
sase moștenire și cavoul. Care 
murea prima avea loc lîngă racla 
lui, cealaltă în partea opusă, în 
nișa de lîngă vaza cu flori. Slaba 
voia ca măcar după moarte să 
stea lingă răposatul, în necazul 
celeilalte. Și asta-n veci de veci. 
Grasa își revendica drepturile ci
vile și în viața de apoi. Numai 
destinul putea să hotărască. Dar 
cum destinul și-l face întotdeau
na omul...

Probabil că grijulii cum sînt. 
una față de cealaltă, n-au să mai 
moară niciodată.

este 
de
ci, 
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eu

(VA URMA)

LA PLAJĂ
ORIZONTAL : 1. Baie... popu

lară — Soare. 2. Mări mai mici
— Dezinfectant. 3. A intra la 
apă... cu bună știință — Artificiu 
â la Lido. 4. Anti... dureri de cap 
5. Cadă avocalică — Lac în 
Carpați — Apă fără pește ! 6. 
Gingaș — A lenevi 7. Soarele ei
— Arme solare (fig.) — Fără pe
reche 8. Inamicul public nr. 1 — 
Furnică pe litoral 9. A răscoli 
pămîntul — Te coboară, te ridi-

RODICA TOTT

că... 10. Cu pielea arsă (fig.) — 
Strand rural ad-hoc.CINCI FOTOGRAFII

mai greu. Cunosc eu niște cerbi în care poți să 
tragi 100 de gloanțe în ei, că tot nu-i răpui. La 
ăștia se folosește o armă cumplită : vocea.

Vă rog la ce vă gîndiți acum ? La viitor... 
(foto m. 2). De acord, dar de ce priviți spre 
cer ? Acolo-i viitorul muzicii ușoare ? Zău, nu 
vă supărați, dar hai să-l căutăm pe pămînt. In 
sfîrșit, căutați-l unde vreți.

Vă rog, despre dumneavoastră, ca interpretă

de muzică ușoară, actriță de teatru și film, ce 
părere aveți ? Una hună ? (foto nr. 3). E și nor
mal. Dar despre umor, aveți vreo părere ? A !, 
pînă aici... (foto nr. 4).

Aveți ceva împotriva Ritei Pavone ? Nimic ? 
Nici ea nu are nimic împotriva dumneavoastră. 
Ea e numai cîntăreață, pe cîtă vreme dumnea
voastră ați jucat și în „Opera de trei parale”. 
Dar despre prim-planuri ce părere aveți ?

(foto nr. 5). Să fie invers. Cred și eu. Nu, 
nu are nici un rost să-i purtați pică. 
Ea (Rita) vînează discuri, la ei sint multe, dai 
și noi avem... cerbi. Nu, nu aveți nici o grijă. 
Laufer, Hustin, Kalinka au luat niște pui de 
cerbi, părinții au rămas în Carpați și au făcut 
și cite doi gemeni. Așa că...

GH. NEAGU 
Fotografii : ED. HOl'ER

VERTICAL : 1. Port la mare !
— S-a uscat la soare 2. Zi de 
cuptor. 3. A da... ajutor — Mare. 
4. Nume de bărbat — Loc de 
trecere prin apă. 6. înec (fig.) — 
Vas tehnic 6. îți dă mîna — 
Faptul serii. 7. Trecut prin apă
— Val fără creastă ! 8. începe să 
înoate ! — M-am ars ! — în 
curs ! 9. Munte moldovean — 
Umbrele naturale de soare 10. A 
da.. într-un cuvînt — L-a prins 
soarele.
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PENTRU CINE SCRIU? PENTRU CE SCRIU?
A

ncheta pe care o publicăm de cîtva timp și care 
este în desfășurare, exprimă intenția redacției 
de a dezbate cu tinerii scriitori, dar firește, nu 
numai cu aceștia, probleme fundamentale 
pentru creație in general, pentru vitalitatea vi
ziunii tinerilor scriitori, în special. Exprimarea 

directă, simplitatea și lapidaritatea întrebărilor izvorăște din 
convingeiea că pentru a angaja o dezbatere autentică este 
nevoie să se sublinieze caracterul plin de importanță, deci
siv, am zice, al problemelor puse în discuție.

După cum se poate constata, felului direct și simplu al 
întrebărilor noastre i se răspunde, cum e și firesc, în con
formitate cu caracteristicile particulare ale fiecărui scriitor, 
în spiritul gîndirii proprii și, cum unii dintre aceștia mărtu
risesc, cu o siguranță ce derivă dintr-o autoritate și ea ne
deplină. Pentru un scriitor care-și ia rolul în serios, de 
om al cetății, această autoritate derivă din consolidarea sa 
literară, din gradul de realizare a cărților sale. De aici izvo
răște modestia unora, nesiguranța altora, măsura de relati
vism și chiar — prin confuzia termenilor — erorile de concep
ție pe care le conțin unele din răspunsuri. Pentru ca dezbate
rea să se desfășoare normal, în temeiul unor premise auten
tice, considerăm utilă respectarea diversității părerilor tutu
ror celor pe care-i invităm să-și spună cuvîntul. Aceasta nu 
înseamnă că socotim toate opiniile definitive și cu drept de 
acceptare.

Cum anunțam și la începutul acestei anchete, dezbaterea 
are și un sens clarificator urmărind, pe lingă aspectul con- 
fesiv, deloc neglijabil, obținerea unor concluzii temeinice, 
lămurirea unor noțiuni ce pot fi, sau par numai, confuze. 
Caracterul incomplet, în fine, al înțelegerii unor noțiuni sau 
teze are șansa, in aceste condiții, de a dispare.

Acestea toate, pentru a pune în lumină deplină mesajul 
literaturii timpului nostru, condițiile umanismului său, ca
racterul activ al prezenței tînărului scriitor în societate. 
Modul de expresie sfîrșește prin a fi conținutul creației în 
măsura în care personalitatea creatorului se constituie și 
există în mijlocul semenilor săi pe care îi și exprimă, sau 
pe care îi ajută să înțeleagă și să se înțeleagă. Către cla
rificarea acestor funcțiuni esențiale ale literaturii țintește 
dezbaterea noastră și pentru aceasta nu ne vom socoti da
toria încheiată fără a invita cît mai mulți scriitori să parti
cipe la ea.

Gradul de contrazicere ori simpla neconcordanță 
a unor opinii reprezintă aspectul procesual, dialectic, al for
mării personalității scriitoricești. Este semnificativ că afir
marea obligațiilor cetățenești de maximă importanță este 
însoțită, în uiiele cazuri, de conștiința acută a riscului ca 
spusele să nu fie slujite de fapte literare. Oricit orgoliu 
ne-am închipui că presupune condiția interioară a unui ar
tist. manifestarea lui, creatoare desigur, nu este lipsită de 
îndoială. Prin reflex, conștiința scopului îi face pe unii să 
aibă ezitări, să-și trădeze viața interioară in care deliberările 
sînt pregătite de vii eforturi clarificatoare. De n-ar exista 
acest proces lăuntric — nici exacerbat orgoliu, nici falsă 
modestie — nici n-ara vedea rațiunea unei dezbateri ca 
aceea pc care am inițiat-o și o găzduim acum și in conti
nuare. Dorim să subliniem că patosul umanismului socia
list este un proces și mai puțin o concluzie și deloc o dogmă, 
că valoarea lui pentru literatură este in încredințarea tine
rilor scriitori, că scriu plasaț: pe orbita unui timp profund 
favorabil, alături de oamenii timpului lor. Iar dacă scriitorul 
este un ins însemnat, însemnele lui emană cu siguranță de 
ia oamenii societății care ii recunosc ca pe un slujitor ai 
năzuințelor și idealurilor colectivității.

„Abstragerea" din contextul generos al unui asemenea 
adevăr este nefertilă creației, deci inacceptabilă. Afirmația 
potrivit căreia „scrisul este lără adresă" nu poate fi probată 
prin opera autentică, viabilă a nici unui creator. Susținerea 
unor asemenea nunele de ședere (și in dezbaterea noastră de 
pînă acum s au făcut uneori și asemenea afirmații) nu 
poate fi explicată decit doar prin folosirea eronată a ter
menilor esențiali, prin caracterul incomplet al argumentam, 
prin înlocuirea comandamentelor majore ale creației cu ten
tația facilă a originalității

Iată, așadar, mai pe larg, intențiile redacției, natura ex
trem de importantă a conținutului întrebărilor anchetei 
noastre. Diversitatea individuală a răspunsurilor de pîna 
acum — și a celor viitoare, fără îndoială ! — nu exclude 
apariția unor noțiuni confuze sau chiar păreri cu care, evi
dent. nu putem fi de acord. Dacă insă unele din răspunsuri 
le completează pe celelalte se va observa, credem, că altele 
exprimă puncte de vedere polemice, în temeiul cărora con
fuzii și neclarități anterioare primesc replica ce li se cuvine.

Și totuși, acum, la început, un 
gînd mai vechi, un gind de
prins cu trudă și bună cuviință 
într-o copilărie prăbușită de în- 
crîncenarea dreaptă și nedreap
tă a celor mari, într-o prea tre
cătoare tinerețe surprinsă de 
nemaipomenite mutații soeiale, 
politice, etice, într-o maturitate 
curînd fulgerată de entuziaste 
treceri spre desăvârșirea, gîndului 
că poate oamenii sînt buni toc
mai pentru că au ce să-și 
spună, ca-n orice clipă putința 
apropierii lor se află în această 
aprigă clocotire de omenesc. Și 
faptul că avem trebuință unul 
de celălalt și păstrăm cu sfințe
nie candoarea nemulțumirii a- 
cestei veșnice căutări spre îm
plinire. Să cercetăm apoi mîn- 
dria generației de-o vîrstă cu 
Republica, această generație iu
bind dreptatea și adevărul, în
cărcată de întrebări, de între
bări uneori grele și neașteptate și 
explozive, cutremurată de naivi
tăți și de frondă ; generația pri
melor șantiere și a primelor 
uzine ridicate pe cîmpii uitate 
și-n preajma munților amorțiți, 
generația primelor cărți închinate 
părinților. Cei ce nu pot uita 
zilele doborîte de ceață subțire, 
zilele din apropierea muncii și 
a cinstei și a curajului, ce nu 
pot uita munca drăcească, noro
iul uscat lipit de cizma înalta de 
cauciuc, și mulțimea celorlalte 
întîmplări, și balurile înghesuite 
și vinul acrișor băut în nopțile 
scurte, și totul Pentru că nicio
dată nu se va putea trece atît de 
lesne peste aceste lucruri, peste a- 
cest șuvoi de sînge cald dătător 
de încredere, această sete de 
îndreptățire, aceste gînduri ivite 
din confruntarea cu lumea în 
care viețuim, căreia i ne închi
năm, cu lumea dornică de vani
tatea și orgoliul și credința fie
căruia, dornică de ..afirmația de 
sine*4 a celor ce-au pus umărul 
Ia crearea ei.

Este, firește, știut că nu nu
mai sentimentul opoziției față de 
lume poate dinamita conștiința 
individuală, poate genera „con
diția creatorului*4, aceasta chiar 
dacă, după cum nota Paul Va
lery, nu entuziasmul este starea 
de suflet a unui scriitor, chiar 
dacă artistul „nu trăiește viața4*, 
ci doar o reprezintă, o analizea
ză, o înțelege sau nu. Față

în față cu realitatea ce-I încon
joară, cu lumea din care face 
parte, in care nu este rătăcit, și-n 
care deci „se simte bine*4 scrii
torul a încercat reconstituirea 
ei în ordinea dorită de el, de 
capacitatea iui creatoare, a în
cercat smulgerea acelor stră
luciri existențiale spre a le îna
poia celui de lingă umăr, celui 
alături de care a mînuit lopata 
sau a descifrat tainele matema
ticii : deodată cititorul. Și poa
te că ceea ce-I leagă pe unul de 
ceilalți este acea cumplită do
rință a oamenilor de a se ascul
ta, de a se ști, de a rostui lumea

multilaterala a existenței. Nu au 
rezistat în fața timpului — su
premul judecător al oricărei acti
vități umane — lucrările artiști
lor care au ignorat realitatea sau 
nu au înțeles-o,-----------
chis în ..tumul de fildeș*4, care 
și-au propus să 
pentru o mină de „aleși**.

Lipsa opțiunii ferme la o rea
litate sau alta, lipsa atitudinii și 
a angajării, deci, tentația fetiși
zării condiției de artist, de crea
tor, ruperea gesticii artistice de 
faptica umană, jonglarea pericu
loasă cu precara „situație no
bilă*4. pendularea cu capul în

care s-au in-

creeze numai

sînt uluitoare, și poate că numai 
decența oprește și cealaltă ju
mătate din omenire să nu se a- 
șeze Ia masa de scris. Și totuși, 
se scrie imens. Legitima și de- 
acum desueta nedumerire asupra 
acestei acute nevoi de confesi
une, de întregire operată prin 
actul creației a devenit, 
rîndul ei, adevăr de viață, 
locul pălăvrăgelii moi din fața 
cafelelor, azi, se preferă (evident 
fiecare redacție poate furniza mii 
și mii de manuscrise) liniștea și 
neliniștea foii albe de hîrtie. 
Jurnalul de adolescent, carnețe
lul cu însemnări zilnice, gîndu-

la 
Tn

ale acestuia din urmă și cei ce 
nu pot vorbi decît despre ei, des
pre crunta lor situație de „vo- 
yant“, deosebirile țin doar de în- 
demînarea de a umple cîteva 
zeci de pagini.

Există, desigur, și o lume a 
artistului, o lume numai și nu
mai a lui, mai curînd o stare in
timă, un timp, al gestației viitoa
rei opere, al confruntării cu
sine, cu puterea sa de exprimare, ggj 
dincolo de care ceilalți nu pot 
pătrunde și nici nu este nevoie

■
 CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN — filme pentru ecran pa- 
noramic

—j rulează la Patria (orele
■ 16,30 ; 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE 
BLIȚA — cinemascop

rulează la Republica 
9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 
21,15) ; Grivița (orele 9 ;

■
 13,30 , 16 i 18,15 ; 20.30) ; Melo

dia (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 
18,30 ; 20.45).

■
 ALEGERE DE ASASINI 

rulează la Luceafărul ( 
8,15 ; 10,30 ; 12,45 . 15 ; 1 
20,15) ; Festival (orele 
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,30 ; 2 
Circul de Stat (orele 9.30 
17,30 ; 20.30),

12,45 î

FO

(orele 
18.45 ;
11,15;

(orele 
17,30 ;
9,15 ; 

21,15); 
); 13;

să pătrundă. Există desigur și o n STUDIU DESPRE FEMEI 
finalitate a operei (ca entitate ce rulează la Capitol (orelerulează la Capitol (orele 9,30 J 

11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19).
t

lor cu aceleași vorbe bune. Este 
știut și faptul că complexitatea 
raporturilor sociale care compun 
viața de zi cu zi a unui om 
poate opri, devia sau ajuta des
fășurarea naturală a darului său 
artistic, că motivele propriu-zis 
estetice se împletesc cu cele 
extra-estetice, și că, din această 
unire, își extrage o carieră ar
tistică eficacitatea sa, funcția sa 
socială de necontestat îndepăr
tarea de viață a artistului dintr- 
un motiv sau altul e resimțită 
de el cu durerea de a fi fost 
exclus de la bucuriile și sufe
rințele ei.

în acest sens, de o deosebită 
semnificație teoretică și practică 
sînt pentru noi cuvintele tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU: 
..Istoria demonstrează că din tot 
ce s-a creat pe planul artei 
de-a lungul timpurilor, umani
tatea a selectat și păstrat în pa
trimoniul culturii universale o- 
perele în centrul cărora s-au aflat 
omul, viața, natura, realitatea

Opera de artă

expresia angajării

civice a creatorului
Constantin Stoiciu

jos, schimbarea partenerilor, pă
răsirea, cu alte cuvinte, a lumii 
reale, năuceala ivită din această 
forțată echilibristică subiectivă, 
duce la concluzia dezarmantă, 
și ci tuși de puțin adevărată, 
a înțelepciunii false, „dezintere- 
sat“ grave a artistului. Pentru 
că permanenta răsucire în jurul 
propriilor gînduri și sentimente, 
zeificarea (absolutizarea) subiec
tivității nu înseamnă decît pași 
mari și siguri spre pulverizarea 
personalității artistice (cît o fi 
existînd !) în produse mărunte, 
nesemnificative, puerile și, de 
așteptat, nocive prin singulari
zarea lor extremă. Ceea ce, fără 
nici o îndoială, anulează premi
sa oricărei creații. Opera de artă 
este o plăsmuire smulsă vieții, 
dar unei anumite vieți. în cli
pa cînd arta devine gratuită, e- 
xistența ei poate cel mult folosi 
întîrziaților în formarea culturii 
generale. Cîștigurile umanității 
în „adevăruri de viață", îndeo
sebi în ultimele două milenii,

rile notate pe colțurile 
spre amintire și uimire 
înspăimîntă și încruntă 
meni; gestul îndelung ~ 
curajul și sfiiciunea de a-ți aș
terne numele în josul unei pa
gini sînt, de la un timp, de
prinderi înveșmîntate în zîmbe- 
tul cald, copilăros și inutil ce-a 
însoțit întotdeauna micile năz- 
bîtii.

într-o povestire nu de mult a- 
părută cineva se lamenta că de 
13 (treisprezece) ani nu face alt
ceva decît să bata cu încăpățî- 
nare la porțile nemuririi, să răs
foiască în vîrful peniței nenu
mărate topuri de hîrtie velină și 
să viseze la înțelegere.
auzit despre un bărbat cu fami
lie, cu copii mari, om în tontă 
firea că și-a părăsit slujba pen
tru a scrie un scenariu de fâm 
a cărui acțiune, se petrece cu... 
două mii și cinci sute de ani în 
urmă. Să fim serioși ! Sau, mai 
de grabă, să înțelegem că între 
micile și nevinovatele năzbîtii

încearcă să refacă oît mai aproa- _ ,________ __ t__ /t
pe de adevăr raportarea la reali- mm prin KURD1STANUL SALBA- 
tate, iar felul raportării fiecă- TIC — cinemascop

de ziar 
nu mai 
pe ni- 
cugetat,

Am

rui artist ține, necesarmente, de 
personalitatea sa, de subiectivi- gra 
tatea sa, de nevoia sa de „afir- ■■ 
mație de sine") ce depășește i- 
mediatul (și să ne amintim fu- 
gar de vremea nu prea în- KB 
depărtată a acelor scrieri ce se 
identificau mecanic cu realul 
în timp și spațiu, de ciudata și 
vechea de-acum timiditate ivită 
din pricina unei realități cu 
fiece zi alta în dateje ei majore, tgj 
devenită „curaj de a fi Ia zi"), 
ce depășește cotidianul încărcat 
cu fapte (strălucitoare sau nu, HIROȘIMA, DRAGOSTEA MEA 
în funcție de retina artistică a ” cinemascop 
fiecăruia, de experiența de viață ^ule^â <orel®
a fiecăruia, de mentalitatea fie- Bg U’15 ■ 13-30 ■ 16 • 21>-
căruia). Există adică absența BOMBA DE LA ORA 10,10
unei adrese poștale a creației în- ruleazS la Union (orele
țeleasă, însă, fără nici o tăgadă, » 20,30).
ca o „reîntoarcere la sine" a SPARTACUS 
creatorului, iar pentru operă ca î« 19 3ola D°*na ^ore^e 
o „reflexie de sine" menită 
dăinui sau nu peste timp. Pen- i»A .
tru că, în cele din urmă, nu de- _ . l5â30 ț
săvîrșirea obiectivă este ținta SS OÎRIIABn PfIRAT 
creației ci conștiința subiecți^. °XTla Lze mTeie 15.30; 
ci tragismul conștiinței subiective m i8).
că nu poate totuși exprima mai 0 c A nT*D M 
bine și mai adevărat timpul 
înconjurător, epoca, oamenii 
săi. Acest timp al nostru a- 
flat într-o trebuincioasă și 
continuă mișcare spre desăvâr
șire, spre împlinirea acelei în
delung sperate armonii sociale. 
Acest timp al nostru tulburător 
prin însăși condiția Iui existenți
ală, prin însăși putința tensionă
rii lui dominate de adînci sem
nificații umaniste Și astfel, es
teticul și eticul împlctindu-se, 
comunicînd, arta, creația artiști- HB 
ca devine săvîrșirea unei datorii 
civice.

rulează la București (orele
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15) ; Feroviar 
(orele 8,45 — 15,30 în continua
re ; 16,30 - 18,45 ; 21) : Excel
sior (orele 8.45 ; 11; 13,15 ;
15.30 ; 17,45 ; 20) ; Gloria
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 . 20.30) ; Modern (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16.30 : 18,45 ; 
21,15).

ZOLTAN KARPPATHY — ci
nemascop

rulează la
15.45) în
20.45) .

Lumina (orele 9' 
continuare 18,30;

15,30 I

n.30;

(orelo

Convoi biri și... convorbiri

A devenit o practică a presei 
noastre publicarea unor materia- 
le-anchetă asupra activității tine
rilor scriitori ; situația prezintă 
interes nu atît din punct de ve
dere informativ, cît din acela că 
oferă astfel posibilitatea — gtunci 
cînd ~este cazul?firește — a măr
turisirii unor profesiuni de cre
dință. Oferă, cu. alte cuvinte, căi 
de cunoaștere reciprocă între cei 
ce formam așa-zisa „generație 
tînără" de autori. (Prezentînd a- 
ceastă cunoaștere — spre judeca
tă — publicului larg).

Personal nu mă împac întruto- 
tul cu termenul pomenit mai sus; 
nu cred că tinerei mișcări litera
re i se poate aplica, în bloc, cali
tatea de „generație". Diferențele 
de vîrsta — evident, minime — 
nu pot substitui nici valoarea, și 
nici măcar rezultatele unor expe
riențe consumate într-un interval 
ce se măsoară nu în ani, ci luni 
de zile ; printre noi se află cei a 
căror copilărie a fost întunecată 
de sirenele războiului, dar și cei 
care au cunoscut războiul abia 
din ziare ; cei care au trecut prin 
toate șovăielile unor incertitudini, 
dar și cei ce s-au bucurat de 
satisfacțiile unor realizări depline. 
Gîndesc că, oricum, a ne analiza 
în bloc — sau a fi analizați în- 
tr-o astfel de manieră — nu în
seamnă nicidecum o veritabilă a- 
firmare a unor criterii; la fel 
cum nici nu cred că poate fi vor
ba la noi de un curent, de o miș
care literara de grup a tinerilor 
scriitori. O astfel de mișcare lite
rară de grup ar implica — în a- 
fara unei platforme ideatice comu
ne — o poziție cît de cît identică 
în ceea ce privește comportamen
tul. Scriind despre „mișcare lite
rară de grup", nu susțin, desigur, 
și necesitatea unei astfel de miș
cări pentru că, în paranteză fie 
spus, nici nu cred de altfel în o- 
pprtunitatea ei. Este însă necesar 
să discutăm și sS acredităm prac
tic ideea unei responsabilități eti-

ce comune (în care aria unor di
versificări stilistice sau tematice 
nu numai că este necesară, dar se 
impune de la sine). Varietatea 
stilistică cît și diversitatea temati
că existentă în creația tinerilor 
noștri autori a fost subliniată în 
presă în nenumărate rînduri; în 
ceea ce privește atitudinea față 
de scris și față de cititori, lucru
rile nu au mers însă 
de departe.

Cred că scrisul este 
nască mari, profunde satisfacții 
intelectuale ; dar nu cred că el 
se poate rezuma numai la un 
exercițiu intelectual (chiar și a- 
tunci cînd este făcut cu virtuozi
tate). Cred, de asemenea, că sîn- 
tem datori — odată ce am apu
cat această cale — să îi înțelegem 
pe cei cărora ne adresăm ; și nu 
cred că aceștia ne pot lăsa indi
ferenți.

Am trecut prin multe — poate 
prin prea multe — experiențe de 
tot soiul: multe din ele profunde 
care ne-au transformat radical, 
altele mai puțin grave, a căror a- 
mintire rămîne undeva între zîm- 
bet și miros de cenușă. Esenția
lul a fost — și este — acela că 
am trăit și trăim permanent în 
mijlocul unui colectiv uman prins 
în profunde transformări sociale.

chiar atît

capabil să

HARALAMB ZINCĂ

(TCHU

KING
ROMAN

(Text prescurtat)
Mihai Miroin, vameș în portul Constanța, moare în condiții 

misterioase. Cazul i se încredințează căpitanului de miliție Liviu 
Roman. Acesta descoperă că Miroiu făcea parte dintr-o organiza
ție de contrabandiști, în continuare bănuielile anchetatorilor cad 
asupra Luizei Urseanu, fosta iubită a vameșului, dar și asupra 
gestionarului Purje de la bufetul „La marinarul vesel".

Roman era acum din ce în ce mai convins că intrase pe firul 
unui caz aflat în grija Securității. Totuși, pînă nu va primi o 
confirmare a presupunerii sale, hotărî să nu-1 lase pe „conu’ 
Leonida" din mină. „Da, m-am băgat într-o mare încurcătură... 
Ce-o fi, o fi... Cu Dumnezeu înainte^..“

— Iată care e situația... (Ce naiba se tot uită la seringă ?) au 
intervenit niște schimbări...
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— Schimbări ? ! în legătură cu ce ? Cu ziua de mîine ?
— Da. De aceea o să vii cu mine...
— Cu dumneavoastră ? se sperie celălalt. Știam eu că mak>rul 

n-o să se țină de cuvînt, începu el să se plîngă.
—Cum vorbești de maiorul Sturcea ? se prefăcu Roman 

indignat.
— Atunci, mi-a spus : „Tovarășe Popescu, o să colaborezi cu 

noi, dar o să avem grijă să nu se afle!‘.„ și acum mă chemați la 
Miliție... Vecinii o să creadă că am făcut cine știe ce...

„Dacă într-adevăr stric ceva... ceva la care băieții au muncit 
mult., mult de tot“.

— Nu trebuie să dramatizăm, îl liniști Roman. Dacă dumneata 
n-o să le spui nimic, nimeni n-o să afle că ai fost la noi.

— Eu să le spun ? Mai bine... Ce, am înnebunit ?
— Să mergem... o să luăm o mașină...
— Să-mi fac mai întîi injecția, se rugă „vînzătorul de ziare*.
Roman luă fiola golită de conținut, o mirosi, o cercetă la 

lumina becului, doar-doar o descoperi denumirea injecției. 
Fiola nu avea nici o inscripție.

— Am. primit fiola din ordinul maiorului Sturcea, ținu Leo
nida Popescu să-i explice. Lăsați-mă să mi-o fac...

Roman i-o luă înainte și apucă seringa.
— O faci după ce te întorci de la noi. Fiola ai căpătat-o de 

la... ? Roman arăta cu capul peste umăr.
Ieșiră împreună. Se lăsase înserarea. Nici o lumină nu ardea 

la ferestrele celuilalt imobil din curte. Rășcanu aștepta în capul 
străzii. Zîmbea.

„Așadar, gîndea Roman ceva mai tîrziu. nu există nici un 
maior Sturcea. nici la miliție, nici la securitate. E limpede !“. 
Se juca cu pipa, treeînd-o dintr-o mînă într-alta. „Există, 
exact ca într-o cunoscută anecdotă, două posibilități... Fie că 
Leonida Popescu e membru al bandei, cu o misiune foarte 
precisă și căruia i s-a fixat din vreme ce trebuie să răspundă 
în eventualitatea că va fi prins... Fie că a fost atras să parti
cipe la acțiunile bandei sub pretext că. de fapt, contribuie la 
acțiunile unor organe de stat. Dar, și într-un cazL și în celă
lalt, el știe un număr de telefon... Cel care răspundea la 
acest număr este și cel care se dă drept maior de securitate. 
Cum ar fi mai bine să acționez ?“.

încetă să se mai joace cu pipa. Se ridică de la birou si se 
duse la fereastră, trase perdeaua. îl învălui răcoarea plăcută 
a nopții. „Banda e organizată tare, pe baza unei scheme
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parte integrantă 
a poporului său

Horia Patrașcu
Am fost legați de oameni și sîn- 
tem — și vom fi — legați de ei. 
Ei sînt cei care ne-au oferit — 
prin bucuriile sau necazurile lor 
— premizele scrisului. Indiferent 
dacă ne-au fost prieteni sau duș
mani, ei, acești oameni, ne-au so
licitat — făcindu-ne totodată po
sibilă înțelegerea (in măsura in 
care fiecare dintre noi a putut să 
o realizeze, firește) a lumii și a- 
nilor tn care am crescut și trăim, 
a acestor ani de efervescență 
creatoare, anii socialismului care 
deschid perspectiva unei afirmări 
profunde creatorilor ; ne-au făcut 
posibilă înțelegerea acestei lumi 
obligîndu-ne, totodată — de la 
un caz la altul — să luăm atitu
dine.

Mărturisesc că de la o vreme 
capăt mereu mai mult certitudi
nea trăirii în exact zona de mij
loc a unei generații scriitoricești 
(generație care însumează vîrste 
între 20 și 40 de ani); și constat 
că dacă unora dintre cei dinain
tea mea le vine mereu mai greu 
să mă înțeleagă, la rîndul meu 
îmi vine mereu mai greu să-i în
țeleg pe unii dintre tinerii scrii
tori ce vin după mine. Acesta 
este un punct de vedere strict 
artistic, care îmi aparține în în
tregime, și pe care nu intențio-

nez a-l generaliza — doresc nu
mai să mă explic. Înseamnă asta 
oare că — în ceea ce mă privește 
— s-a ivit pericolul unei izolări 
față de confrații pe care nu-i 
înțeleg ori care, poate, nu mă în
țeleg r Posibil, dar atît timp cît 
sînt conștient de acest fapt, nu 
înțeleg de ce m-aș teme de o 
astfel de constatare ; esențialul, 
cred, este acela de a-ți găsi un 
echilibru, o „stare" aș îndrăzni 
să zic; un „mediu" intelectual 
obiectiv, din interiorul căruia să 
cauți a înțelege ce se petrece cu 
tine, slujind, prin scrisul tău, oa
menii în mijlocul cărora trăiești.

Facem parte — ca membri ai 
unei comunități universale — 
dintr-o lume aspră, bîntuită de 
violență. Trăim într-o astfel de 
lume în care noul se afirmă cate
goric, pe terenul experienței, iar 
vechiul se descompune asfixiat 
de propriul său climat. Transfor
marea duce, inevitabil, la ciocniri 
adinei, nu arareori dramatice. 
Cred că datoria scriitorului în a- 
ceastă epocă dură (dar și super
bă, iar timpul va confirma asta) 
datoria de seamă a acestuia e a- 
ceea de a se afla în mijlocul fră- 
mîntarilor, de a repera acele di
recții, acele sensuri pozitive, a- 
cele momente de adevăr, de ve

conspirative, gîndea Roman. Nu se cunosc între ei, apoi această 
tactică a telefoanelor publice : suni de trei ori... rostești pa
rola... aștepți să fii chemat exact după zece minute de către 
cel pe care-1 cauți.

Pusese mina pe Jugănaru, dăduse de urma bufetului „La 
marinarul vesel“, ajunsese foarte repede la o verigă impor
tantă — vînzătorul de ziare. înțelegea însă că partea grea a 
investiției abia acum începea. Trase ușor concluzia că, după 
prinderea lui Jugănaru banda intrase în stare de alarmă, 
apărîndu-se iarăși după criteriile activității conspirative. Nu
mărul de telefon găsit la Jugănaru îl călăuzise către localul 
„La marinarul vesel“. Demascarea de către Purje a unui con
trabandist de ceasuri întărise și mai mult poziția de cetă
țean cinstit a acestuia. ..Dacă îl arestez pe Purje. n-am fă-^ 
cut prea multă brînză, cel mult o să-mi dea telefonul lui 
Leonida Popescu !“. La rîndul său. „vînzătorul de ziare" îi 
dezvăluise cîteva elemente care, dacă nu erau capcane, re
prezentau, cu siguranță, trepte către inima bandei : schimba
rea postului... telefonul care urma să-1 primească de la un 
oarecare Sillone. Un nume străin, conchise Roman. Cine 
o fi?

Cîteva ciocănituri la ușă. Intră o laborantă tînără. cu o 
pieptănătură care-i scotea în relief rotunjimea chipului. Pă
rea amuzată de ceva.

— Tovarășe căpitan, i se adresă, am analizat fiola... e un 
stupefiant... morfină. Nu e vorba de un produs românesc 
folosit în stările grave post-operatorii, ci de un produs străin... 
Fiola n-are nici o marcă... deci a fost introdusă în tară... E 
pentru întîia oară cînd depistez un caz ca ăsta...

— Vă mulțumesc ! zise Roman tulburat.
Laboranta lăsă pe birou un document în care consemnase 

analiza și părăsi încăperea. Dintr-o dată. Dersoana lui Leo
nida Popescu i se înfățișă căpitanului într-o lumină nouă. 
Paloarea fetei, tremurul brațelor, mersul puțin aerian, erau 
într-adevăr proprii acelor puțin morfinomani existenți și pe 
meleagurile noastre. își aminti cum îl găsise cu seringa in 
mînă și cum îl rugase să-1 lase să-și facă injecția. „Nenero- 
citul !“. murmură Roman în liniștea biroului. Afacerea Miroiu 
i se dezvăluia, puțin cîte puțin. în dimensiunile ei reale. Două 
idei prindeau, în mintea lui Roman, un contur din ce în ce 
mai clar. Leonida Popescu fusese atras în acțiunile bandei 
sub pretextul că, astfel, aduce servicii miliției. Dacă banda îl
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SAMBA
rulează la Dacia (orele 8— 

|BB 16,30 în continuare, 18,45; 21) 
™ NEBUNUL DIN LABORATO

RUL NR. 4
0 rulează la Bucegi (orele 9 î 

11,15; 13 30 ; 16,15; 18,30; 21); 
Flamura (orele 9—16 în conti-

■
 nuare, 18 15 ; 20,30),
SFÎRȘITUL AGENTULUI W 40 

rulează la Unirea (orele 15.30;■ 18),
FREDDT, LOVEȘTE TU ÎNTÎI! 

rulează la Lira (orele 15; 
17.15; 19 30). Progresul (orele 
15.30; 18.30); Miorița (orele 
9 • 11 15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

_ ___ ULJ||| B OSCAR
rulează la Drumul sării (ore- 

ridic uman cu care omul “ “icâ
punctat de-alungul secolelor, zbu- (JN D0LAR gAURIT 
ciumata sa existență. __ ‘

Mă doare - sincer mă doare H fUlMZă Iș GiuleoH (orele 10 • 
• atitudinea unora dintre colo- ÎS^®
i nlei „mai tineri (dar nu nu- ___ Aurora (orele 8.30 ; 10.45 : 13 :gii mei „imox uuciț \u«i »u nu- __ 

mai a acestora), care își risipesc B 
forțele și talentul în a imita, pro
slăvi sau propaga o literatură » 
neutră, ca intenții, falsă ca ade- |0 
văr, inexistentă ca dorință de a te 
afla în mijlocul celor mulți, ine- 
xistentă ca dorință de a-i K&a 
ajuta să se înțeleagă, să se res
pecte sau — atunci cînd este ca- sjjw 
zul — să se acuze. 08

Nu putem, nu avem voie să 
stăm deoparte atîta vreme cît m 
brutalitatea există încă în lume,™ 
cit stupiditatea agresivă a războ
iului este, încă, o realitate; cît 
asasinatul politic tinde a deveni o B 
practică. Mișcarea „hippy" din 
occident — pozitivă doar ca in
tenții pacifiste, și poate chiar 
frumoasă ca ideal estetic — s-a 
dovedit a fi, în cele din urmă, 
nulă, ea degenerind surprinzător Bp 
de repede într-o „moda, fără a ™ 
realiza însă, practic, nimic.

Consider că scriitorul trebuie K3 
să fie nu numai o parte integran- 
tă a poporului său, cît, mai mult, 
să fie un e.xponent de frunte al an 
lui. El trebuie să fie un cetățean 
(în sensul cel mai înalt al cuvîn- 
tului), un om angajat în slujba Rj 
progresului, un om a cărui con- ™ 
duită etică să se poată rezuma 
fie și numai la cuvîntul : sinceri- «gl 
tate.

Dar la o sinceritate deplină, 
răspunzătoare, lipsita de cei mai m 
ne însemnat compromis; o since- ■ 
ritate capabilă să transfigureze în 
opere autentice năzuința omu- — 
lui spre mai bine, o sinceritate E& 
responsabilă față de propria noas
tră datorie de artiști-cetățeni, 
față de înaltele scopuri în care 
s-a angajat întreaga patrie a 
noastră. O astfel de poziție poa
te duce la. satisfacția majoră 
unei datorii împlinite.

Aurora (orele 8.30 ; 10,45 ; 13 ,
15.15 ; 17.45 : 20.15).

EA VA RIDE
rulează la Cotreeeni (orele 
15.30 ; 18 ; 20.30).

EDDIE CHAPMAN. AGENT 
SECRET

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

TEimZIIINE
16.30 — „Cupa orașului Eucu- 

rești“ la ciclism 
Transmisiune de la 
velodromul „Dina- 
•nio“.

— Pentru tineret. Con
certul laureaților fes
tivalurilor internațio
nale ale tineretului 
și studenților. Trans
misiune de la Sofia.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Vom reveni... peste 

6 lyni ! ; Transportu
rile în comun în 
București.

21.10 — Film serial: Cam
pionii.

22,00 — Intermezzo — emi
siune muzical-core- 
grafică.
Romantism... la ale
gere. Soliști: Jacques 
Hustin (Belgia), Ma
rion Rung (Finlan
da), Mafalda Sofia 
(Portugalia), Patricia 
Cahil (Irlanda). Mi
quel Pierro (Spania), 
Guy Mardel (Franța), 
Katy Kovacs (Unga
ria), Kalinka (Bel
gia), Joseph Lauffer 
(Cehoslovacia).

23,15 — Telejurnalul de
noapte.

II

5

19.00

22.45

răsplătea pe Leonida Popescu, prin mijlocirea responsabilului 
cu distribuirea presei, cu o fiolă de morfină ă cărei fabri
cație se dovedea a fi străină. înseamnă că se afla pe urmele 
unei contrabande neobișnuite în portul Constanță”.

Mulțumit de aceste idei, Roman prinse să-și frece nervos 
creștetul. Ceru să fie adus Leonida Popescu. „Vînzătorul de 
ziare" veni însoțit de locotenentul Răscanu.

— Luati loc !
Leonida Ponescu se așeză plictisit, rămînînd cu privirile ațin

tite în gol. Rășcanu trecu în dreapta căpitanului.
— Maiorul Sturcea vă roagă șă-1 scuzați că nu poate să 

vină să stea și personal de vorbă cu dumneavoastră, i se 
adresă Roman pe un ton binevoitor.

— Și mie îmi pare rău. își mărturisi Leonida Popescu amă
răciunea.

— Știți că misiunea de mîine cu Sillone e dificilă...
— Știu...
— Maiorul Sturcea mi-a dat ordin să verific dacă mai țineți 

minte toate datele.
— Mereu îmi controlați memoria ! se revoltă el și, pentru 

întîia oară, se uită în ochii celui cu care discuta.
Roman. îi răspunse cu un zîmbet plin de subînțelesuri... Ce

lălalt lăsă ochii în pămînt si zise :
— Mă rog... Dar să știți că și eu ar trebui s-o controlez 

pe a maiorului...
— Dri ce? deveni Roman curios.
— Banii. în ultima lună nu i-am mai primit așa cum am 

convenit.
— încolo, vreau să cred că i-ati primit cu regularitate ?
— Nimic de zis... La fiecare 20 ale lunii, poștașul îmi în- 

mîna mandatul... Sîntem în 27 și banii nici pînă astăzi nu 
i-am primit... O fi uitat, vru „ziaristul" să fie ironic.

— O să-i primești. îl asigură Roman... Cu birocrația asta... 
„Interesant, gîndi Roman, în timp ce-i vorbea. Iată încă o

cale de verificare — mandatele poștale...". Deci mîine, în ce 
post o să treci ?

— Postul trei, vizavi de gară, în dreptul cofetăriei, răspunse 
mecanic.

— La ce oră ?
— Orele obișnuite : de la 9 la 11 și după-amiaza de la 5 lâ 

6,30...
(VA URMA)

- 136 -

« %
 * 

/ # 
1 , l

 
t « 

• i * * * 
* f 

l * 
‘V

*”
 ? 

•»
 » ‘

 
' ’ «

 i 
r r

 I



Semnarea protocolului

întîlnirii Gheorghe Rădulescu-
Frantisek Hamouz

PRAGA 5. — Coresponden
tul special Agerpres, M. Che- 
beleu, transmite : In zilele de 
2 și 5 iulie 1968 a avut loc la 
Praga întâlnirea președinților 
celor două părți în comisia 
mixtă guvernamentală de cola
borare economică și tehnico- 
științifică româno-cehoslovacă.

Cu acest prilej au fost e- 
xaminate posibilități de lărgi
re a colaborării și a cooperării 
economice și tehnice dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Ceho
slovacă în domeniul industriei 
construcțiilor de mașini, indus
triei extractive, industriei chi
mice și alte domenii. Totoda
tă a fost examinat modul de 
desfășurare a schimbului 
mărfuri dintre cele două țări, 
stabilindu-se recomandări cu 
privire la dezvoltarea acestuia, 
precum și în vederea încheie
rii protocolului comercial pe a- 
nul 1969.

întâlnirea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie și 
deplină înțelegere.

Protocolul încheiat cu oca
zia întâlnirii a fost semnat de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, președinte al părții 
române în comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică 
româno-cehoslovacă, și de 
Frantisek Hamouz, vicepre
ședinte al guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, pre-

de

Ocolul lumii 
in... 354zile

O „armadă" de peste 500 
mici ambarcațiuni, iahturi și 
nave de tonaje diferite a în
tâmpinat joi pe navigatorul 
solitar britanic, Alee Rose. în 
rada portului Portsmouth, la 
încheierea uneia din cele mai 
temerare curse nautice — o- 
colul lumii pe bordul iahtu
lui „Lively Lady“ cu o lungi
me de numai 11 metri. In 
momentul cind „Lively Lady" 
a trecut linia de sosire, eve
nimentul a fost marcat prin- 
tr-o lovitură de tun. în timp 
ce mii de pălării și flori erau 
aruncate în aer. Astfel a luai 
sfirșit o expediție nautică cu 
o durata de 354 de zile ur
mărită cu mult interes, dar 
despre care s-au cunoscut 
foarte puține amănunte. Este 
drept, Alec Rose, nu a dobo- 
rît recordul lui Francis 
Chichester care, anul trecut, 
a parcurs același traseu, cu 
128 de zile mai puțin, dar 
fostul comerciant de fruzte 
din Portsmouth, care săptă- 
mina viitoare va aniversa 
împlinirea vîrstei de 60 de 
ani, nici nu a urmărit acest 
lucru

Călătoria-maraton a lui 
Alec Rose a început la 16 
iulie, anul trecut, in portul 
Portsmouth, el ajungînd la 
Melbourne (Australia) după 
155 de zile petrecute pe mare. 
Startul înapoierii a fost dat 
la 14 ianuarie 1968, dar la 1 
februarie el a trebuit să a- 
costeze la Port Bluff (Noua 
Zeelandă) pentru a face me
le reparații ambarcațiunii 
sale, avariată de o furtună 
puternică. Rose a reluat 
cursul mării la 6 februarie, 
iar la 1 aprilie a intrat în 
Oceanul Atlantic, trecînd Ca
pul Horn.

Despre Rose se afirmă că 
nu a vrut să fie un epigon al 
lui Chichester, ci, mai curînd. 
un „anti-Chichester *. De a- 
ceea, el nu a acceptat ca 
numele Iui să fie folosit, în 
scopuri de reclamă pentru 
diferite produse ale indus
triei britanice și nu a înche
iat nici un contract cu vrem 
ziar pentru a transmite, prin 
radio, reportaje pe marginea 
diferitelor etape ale călăto
riei sale. Navigatorul a vrut 
să fie singur. „Doar o singu
ră dată a comunicat poziția 
sa prin radio, cind se afla la 
sud de Azore. La aparatul 
lui cu tranzistor! a auzit a- 
poi o mulțime de știri despre 
dînsul. Acest fapt l-a supărat 
atât de mult, îneît nici nu 
și-a mai folosit postul său 
de emisie pînă Ia sosire, în 
ultimele săptămîni fiind cău
tat de două avioane existând 
temeri cu privire la soarta 
Iui.

în cîteva rînduri, navigato
rul solitar a fost în primej
die. De trei ori a fost sur
prins de uragane. O dată a 
trebuit să se scufunde sub 
iahtul său, pentru a face u- 
nele reparații. în sfirșit, 
după cum a relatat el ziariști
lor. într-o zi a stat fără cu
noștință timp de două ore 
din cauza gazelor toxice îm
prăștiate dintr-o teavă prost 
conectată. „Frică nu mi-a 
fost însă niciodată" — a spus 
el.

I. R.

ședințele părții cehoslovace în 
comisie.

★

Cu prilejul vizitei la Praga a 
tovarășului Gheorghe Radulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al ambasadei române 
la Praga, M. Răsuceanu a oferit 
un dineu.

Au participat Frantisek Ha
mouz, vicepreședinte al guvernu
lui cehoslovac, și dr. Jan Pudlak, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe al Cehoslovaciei, 
membrii celor două delegații 
care participă la sesiunea Comi
siei mixte guvernamentale de co
laborare economică și tehnico- 
științifică româno-cehoslovacă, 
precum și membri ai ambasadei 
și ai Agenției economice româ
ne Ia Praga.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

AMBASADORUL României 
la Berna, Vasile Dumitrescu, 
a oferit vineri un cocteil cu 
prilejul vizitei pe care o face 
în Elveția președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Pompiliu MaeoveL 
Au fost prezenți ambasado
rul Pierre Micheli, secretar 
general al departamentului 
politic federal, Raymond 
Tchăppet, primarul orașului 
Berna, R. Mercier, rectorul 
universității din Berna. 
Michael Stetler, președintele 
Fundației Pro-Helveția, di
rectori de muzee funcționari 
superiori din Departamentul 
economiei naționale, oameni 
de cultură și artă, ziariști.
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Conflictul din Orientul Apropiat

Luări de poziție în R.A.U
Cercurile politice de la Cairo 

acordă in aceste zile o deosebită 
atenție diferitelor soluții pricind 
aplicarea rezoluției Consiliului 
de Securitate din luna noiembrie 
1967 referitoare la reglementarea 
situației din Orientul Apropiat.

Ccmerjatorul de politică ex
ternă. Tewfic, scrie în „Al-Gum- 
huria~ din 4 iulie că există anu
mite idei in legătură cu un mod 
de punere in aplicare a rezoluției 
Consiliului de Securitate „eșalo
nată pe diferite etape, din care 
prima ar consta intr-o retragere 
parțială a Israelului din teritoriile 
ocupate, urmată de deblocarea 
Canalului de Suez".

Ziarul citat amintește că in 
cadrul unei conferințe de presă 
desfășurate recent în capitala Da
nemarcei ministrul de externe al 
7LA.U-, Riad, a admis
„posibilitatea prezenței forțelor

Kw

R. P. BULGARIA. Ultimele finisări la clădirea noului hotel 
„Hemus“ din Sofia unde, in timpul Festivalului, vor fi cazați 

ziariștii străini

Scrutinul
japonez

După o scurtă dar agitată campanie electorală, japonezii se vor 
prezenta duminică Ia urne pentru a reînnoi mandatele unei părți a 
Dietei (Camera superioară a parlamentului nipon).

Una din principalele probleme care au figurat pe agenda disputei 
politice de-a lungul întregii campanii electorale a fost aceea a rela
țiilor cu Statele Unite, mai precis a reînnoirii tratatului de securitate 
japono-american care urmează să expire în 1970. O serie de desfă
șurări recente cum a fost prăbușirea unui avion militar american 
în apropierea centrului japonez de cercetări nucleare de la Fukuoka, 
sau sporirea radioactivității în portul Sasebo după vizita unui sub
marin atomic american, au relevat, o dată mai mult, pericolele ce 
decurg din prezența militară americană pe teritoriul japonez. Neli
niștea și opoziția crescîndă pe care o suscită în opinia publică ja
poneză acordurile militare cu Washingtonul, faptul că actualul „scru
tin senatorial" reprezintă ultimul sondaj electoral înainte de 1970 — 
anul deciziei, privind continuarea sau denunțarea Tratatului de secu
ritate, explică de ce, așa cum subliniază influentul cotidian ASAHI 
SHIMBUN relațiile nipono-americane și prezența militară ameri
cană în Japonia constituie inima dezbaterilor și disputelor electorale".

în linii mari, partidele de opoziție se pronunță fie pentru aboli
rea, fie pentru revizuirea substanțială a Tratatului de securitate ja
pono-american. Partidele social-democrat și Komeito cer să se trea
că la revizuirea clauzelor tratatului și, în special, să se asigure lichi
darea cît mai rapidă a bazelor militare americane de pe teritoriul 
japonez (inclusiv retrocedarea Okinawei pînă în 1970). Social-demo- 
crații se pronunță, totodată, pentru abolirea, în etape a tratatului de 
securitate, urmînd ca acesta să fie denunțat total după o perioadă 
de 5 6 ani. Nucleul programului de politică externă al platformei

Intensificarea
demonstrațiilor

studentesti
din Brazilia

de urgența ale O.N.U. în cadrul 
aplicării rezoluției Consiliului de 
Securitate în Orientul Apropiat". 
El a arătat, totodată, că în cazul 
unei retrageri treptate a trupelor 
israeliene din Sinai, RA.U. „ar 
accepta realitățile, una dintre a- 
cestea constituind-o Israelul". In 
continuare Al-Gumhuria, citîndu-l 
pe Mahmud Riad, relevă că „a- 
tunci cind propaganda arabă — 
nu oamenii politici de răspundere 
— cerea distrugerea Israelului se 
comitea o mare greșeală, determi
nată de mînia noastră. Acest gen 
de propagandă a încetat după 
războiul din iunie. Noi nu vrem 
decît pace, a declarat ministrul 
de externe al R.A.U., precizînd, 
m același timp, că este vorba 
despre c pace justă".

Pe de altă parte, Al-Gumhu- 
ria se referă în aceeași zi la o 
declarație făcută de purtătorul de 
cuvînt al guvernului R.A.U., Zay- 
yat, care a relevat că este nece
sară continuarea înarmării ara
bilor.

La ediția 1968 a târgului inter
național „Feria del Campo" Ma
drid. întreprinderea românească 
de comerț exterior Auto-Tractor 
a expus pe o suprafață de 300 
mp. trei tipuri de tractoare pe 
roți cu pneuri — U-520, U-650, 
U-651 — tractoare pe șenile de 
65 Cp. tip S 650, șase tipuri de 
mașini agricole și remorca bas
culantă de cinci tone tip Rm-2. 
Cu această ocazie, standului ro
mânesc i-a fost oferită Medalia 
de bronz și Diploma târgului 
„Feria del Campo" 1968.

LA KREMLIN au avut loc 
convorbiri între conducătorii so
vietici și președintele Republicii 
Arabe Unite care se află în vizită 
în U.R.S.S.

BISHARA SIRHAN. tatăl asa
sinului senatorului Robert Ken
nedy. a declarat joi că intențio
nează să recheme soția și pe cei 
patru fii din Statele Unite întru- 
cit aceștia nu se mai află în si
guranță pe teritoriul S.U.A. El 
a declarat unui corespondent al 
agenției U.P.I. că a făcut un 
apel către ambasadorul S.U.A. 
la Tel Aviv cerînd guvernului

R. F. a GERMANIEI. De
monstrație Ia Frankfurt 
împotriva legislației excep

ționale

Demonstrațiile studențești din 
Brazilia au luat amploare. Joi 
după-amiază, aproximativ 30 000 
de persoane, în majoritate stu
denți, cărora li s-au alăturat pro
fesori, au manifestat pe străzile 
principale din Rio de Janeiro ce
rînd eliberarea persoanelor ares
tate în cursul ultimelor incidente. 
Au fost scandate lozinci pentru 
o politică națională. La adunarea 
din fața tribunalului a luat cu- 
vîntul liderul studenților, Vladi
mir Palmeira, și s-au citit mesaje 
din partea diferitelor organizații 
sindicale în care se exprima spri
jinul pentru cererile studenților. 
Poliția a intervenit și i-a împrăș
tiat pe demonstranți.

Este a doua manifestație de o 
asemenea amploare care a avut 
loc la un interval de numai cîte
va zile la Rio de Janeiro. Ea a 
fost declarată în urma refuzului 
guvernului și a președintelui 
Costa e Silva de a satisface pro
gramul minimal prezentat preșe
dintelui țării, în care se cerea eli
berarea studenților arestați în 
cursul incidentelor de la 19 și 
21 iunie, încetarea represiunilor 
polițienești, redeschiderea res
taurantului studențesc din Rio și 
abrogarea cenzurii.

Cred că nici una din acti
vitățile ce formează ansam
blul vieții sociale a Tunisiei 
nu preocupă într-o asemenea 
măsură cercuri atît de largi 
ca problemele dezvoltării e- 
conomice. Toate acțiunile în
treprinse de guvernul tuni
sian, indiferent pe ce planuri, 
sînt subordonate aceleiași 
idei majore — restructurarea 
economică a țării, crearea u- 
nei economii moderne care 
să asigure Tunisiei, în con
certul națiunilor, un rol pe 
măsura posibilităților și nă
zuințelor poporului său. Poate 
tocmai de aceea, cind îți pre
zintă tabloul economic al țării 
sale, tunisianul — fie el sa
vant sau om de rînd, specia
list de înaltă competență sau 
simplu muncitor — amintind 
succesele obținute în perioa
da parcursă din 1956 și pînă 
în prezent, nu uită să le ra
porteze la portretul economic 
al anului 1955 și mai ales, să 
le asocieze la proiectele ce 
prefigurează imaginea de mîi- 
ne a țării. Căci, tunisianul 
are încă vie în minte perioa
da cind o bună parte din bo
gățiile statului nu serveau 
decît în mică măsură ridică
rii economice și spirituale a 
țării, a majorității poporului, 
pentru că ele luau drumul 
buzunarului fără fund al mo
nopolurilor străine care aca
paraseră pozițiile-cheie din 
economia Tunisiei și o sub
ordonaseră intereselor lor.

gricole prin mecanizare, chi
mizare și lucrări de îmbună
tățiri funciare îndeosebi iriga
rea. Și o cale și cealaltă pre
supuneau eforturi considera
bile. Agriculturii i-au fost re
partizate o treime din totalul 
fondurilor de investiții. Te
renurile cultivate ocupă acum 
mav mult de jumătate din su
prafața agricolă a țării. Re
zervele în acest domeniu ră- 
mîn încă însemnate.

Desigur, intensificarea a- 
griculturii găsește teren o$m 
în condițiile marii producții. 
Formarea cooperativelor agri
cole este un pas hotărîtor în 
aceste direcții. Dar numai 
crearea cooperativelor agrico
le care în scurt timp au reu
șit să ocupe o pondere în
semnată din producție nu re
zolvă automat toate proble
mele. Tunisia produce o ga
mă lestrînsă de mașini agri
cole, asigurarea celor mai im
portante — tractoare, combi
ne, utilaje complexe de iri
gație — depinzînd încă de 
posibilitățile sale valutare. La 
fel se prezintă și situația în
grășămintelor chimice. In a- 
ceste condiții, modernizarea 
producției agricole, dotarea ei 
cu mașini și utilaje rămîne o 
problemă deschisă, care ur
mează a fi rezolvată treptat, 
pe măsura făuririi unei indus
trii capabile să asigure utila
rea tuturor ramurilor econo
miei naționale. Rămîn, totuși, 
relevabile eforturile făcute

note de drum
Paris: Reuniunea
liderilor

La Paris a avut loc o reuniune 
a principalilor lideri ai Federa
ției Stângii Democrate și Socia
liste consacrată* rezultatelor re
centelor alegeri legislative din 
Franța. După patru ore de dis
cuții participanții au hotărît ca 
la sfîrșitul lunii septembrie să 
fie convocată o conferință lărgi
tă a conducătorilor principalelor 
formațiuni politice, care alcătu
iesc Federația, în vederea discu
tării problemei creării în cel mai 
scurt timp a unui partid al 
„democrației socialiste".

Iu cursul zilei de joi a avut 
loc, de asemenea, o ședință a 
S.F.I.O., prezidată de secretarul

de la Washington să ia măsuri 
urgente de protecție pentru fa
milia sa. Declarația sa urmează 
tentativei de asasinare a celui 
de-al doilea fiu al său, Sadalla, 
tentativă care a avut loc 
miercuri în orașul Pasadena.

O PUTERNICĂ manifestație 
anti-americană a avut loc joi în 
orașul Melbourne, al doilea cen
tru urban australian. Peste 1 500 
de demonstranți, în mare majo
ritate studenți, s-au îndreptat 
spre sediul consulatului ameri
can din localitate pentru a în- 
mîna o declarație de protest 
față de politica S.U.A. în Viet
nam. Poliția a intervenit disper
sed coloana rnanifestanților.

UN grup de deputați comu
niști, printre care Luigi Longo, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Italian. Pietro Ingrao, 
Enrico Berlinguer, Carlo Gal- 
luzzi au adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al Italiei, 
Giovanni Leone, o interpelare 
„pentru a cunoaște poziția nou
lui guvern italian față de con
tinuarea agresiunii americane în 
Vietnam". Deputății au cerut, de 
asemenea, ca „guvernul italian

partidului social-democrat îl constituie crearea unui „guvern de 
coaliție populară" care să înlocuiască „actualul guvern orientat spre 
S.UA." și să promoveze „o politică externă mai flexibilă și mai in- 
dependentă“e Cel mai mare partid de opoziție. Partidul socialist pre
conizează „lichidarea imediată" a bazelor militare americane iar pre
ședintele acestuia, Katsumata, califica recent tratatul de securitate 
ca fiind deosebit de periculos și reprezentând o amenințare perma
nentă pentru Japonia. Partidul Comunist, la rîndul lui, cere denun
țarea tratatului de securitate preconizind lichidarea bazelor militare 
americane și promovarea „unei politici de neutralitate activă".

Partidul liberal-democrat, de guvemămînt, se situează pe pozi
ția reînnoirii tratatului de securitate americano-japonez. Trebuie însă 
remarcat că, în actuala campanie electorală liberal-democrații au 
vădit unele nuanțe și rezerve semnificative. A atras atenția faptul 
că in nici una din cuvîntările ținute în cele 16 prefecturi pe care 
le-a vizitat, premierul Sato nu s-a referit la chestiunea prelungirii 
valabilității Tratatului de securitate, subliniind însă hotarîrea de a 
desfășura „un efort diplomatic mai eficace „pentru“ reconsiderarea 
problemei" bazelor militare americane. A fost relevat, de asemenea, 
comunicatul publicat săptămîna trecută <de direcțiunea partidului 
liberal-democrat prin care se precizează că reprezentanții partidului 
au fost autorizați să se pronunțe „numai cu titlu personal" în pro
blemele privind relațiile japono-americane. Prudența Iiberal-demo- 
craților, ezitarea lor de a se lansa într-o campanie decisă în fa
voarea menținerii și întăririi alianței militare cu S.U.A., este expli
cabilă dacă luăm în considerație că, așa cum apreciază ASAHI 
SHIMBUN „o fracțiune foarte importantă care votează normal cu 
partidul liberal-democrat, poate 50 Ia sută, nu-I urmează în do
meniul alianței militare cu Washingtonul".

în general, scrutinul de duminică, un scrutin parțial, nu pare de 
natură să aducă modificări substanțiale pe arena politică japoneză. 
Pentru partidul liberal-democrat, majoritar, este vorba de a sonda 
în ce măsură reculul din ultimele două consultări electorale a de
venit „un fenomen cronic". Pentru unele dintre partidele de opozi
ție se pune chestiunea dezvoltării unui avans obținut în ultimul 
deceniu.

O concluzie se desprinde însă cu claritate : accentul pus în cam
pania electorală pe problema Tratatului de securitate japono-ame
rican măsoară forța mereu mai mare a curentului de opinie din Ja
ponia împotriva bazelor militare străine pe teritoriul țării, împotri
va angrenării în mecanismul militar american.

EM. RUCĂR

F. D.
general Guy Mollet. Cu prilejul 
dezbaterii a fost ridicată, pentru 
prima dată, problema eventualei 
demisii a lui Francois Mitterrand 
din funcția de președinte al 
F.S.D.S. Comitetul de conducere 
al S.F.I.O. a relevat că numeroa
se concepții ale lui Mitterrand 
nu mai sînt împărtășite de unii 
lideri socialiști. Poziția lui Mit
terrand în cadrul F.S.D.S., scrie 
agenția France Presse, este cu 
atît mai delicată cu cît principalii 
săi susținători din cadrul federa
ției și-au pierdut, cu ocazia re
centelor alegeri legislative, locu
rile pe care le dețineau în Adu
narea Națională.

să se pronunțe deschis fără e- 
chivocuri, pentru încetarea bom
bardamentelor și a oricăror alte 
acte de război comise de S.U.A. 
împotriva Republicii Democrate 
Vietnam", precum și în favoarea 
„stabilirii de relații diplomatice 
între Republica Italiană și R. D. 
Vietnam".

POLIȚIA pariziană a evacuat 
vineri clădirile facultății de Ști
ințe și centrului universitar 
Censier, o anexă a facultății de 
litere. Operațiunile de evacuare 
s-au desfășurat fără incidente.

Programul 
guvernului 

italian
Premierul italian Giovanni Leo

ne a prezentat vineri după-amia
ză în Camera Deputaților și apoi 
în Senat programul guvernului 
său în vederea obținerii votului 
de învestitură al parlamentului. 
EI a relevat că guvernul său 
„intenționează să reprezintă un 
moment de continuitate în politi
ca de centru-stînga și nu o în
trerupere a acestei orientări poli
tice". Intr-adevăr, programul pre
zentat de premier se aseamănă 
cu programele guvernelor de cen
tru-stînga ce l-au precedat. Pe 
de altă parte, programul evită să 
abordeze probleme majore avînd 
în vedere situația specială a gu
vernului în parlament. „Cabine
tul meu, a spus Leone, nu își 
propune programe ambițioase, de 
durată, fiind conștient de situa
ția deosebită în care a luat ființă 
și de lipsa unui acord prealabil 
între partide menit să asigure o 
majoritate parlamentară precon- 
stituită". Rezultă în mod clar că 
guvernul Leone își asumă atri
buții provizorii, în așteptarea unei 
soluții definitive ce ar putea in
terveni după Congresul Partidu
lui Socialist Unificat din octom
brie.

Referindu-se la politica externă 
a Italiei, premierul Leone a spus 
că guvernul său rămîne atașat 
N.A.T.O., dar preconizează o lăr
gire a relațiilor de prietenie cu 
toate țările. Italia, a spus el, 
este favorabilă oricăror inițiative 
de dezarmare. EI a cerut parla
mentului să înceapă, după solu
ționarea problemei învestiturii și 
înainte de vacanța de vară, o 
dezbatere asupra Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare. 
Leone a exprimat speranța că 
pacea va fi restabilită în Vietnam 
și că vor fi soluționate proble
mele din Orientul Mijlociu.

Dezbaterea asupra programu
lui guvernamental va începe luni, 
urmînd să se încheie cu un vot 
asupra moțiunii de învestitură.

Perspective 
tunisiene

în acel an, Tunisia prezen
ta toate semnele unei țări cu 
o economie subdezvoltată, în 
care agricultura era de de
parte ramura principală ce 
ocupa cea mai mare parte a 
populației și furniza aproxi
mativ 2/5 clin valoarea totală 
a exporturilor. O agricultură 
ce folosea doar ceva mai mult 
de o treime din terenurile 
considerate productive, în 
care producțiile medii pe su
prafețele fertile nu depășeau 
900 kg griu la hectar. Cit 
privește industria, de o dez
voltare mai accentuată, s-au 
bucurat industria minieră și 
cea alimentară. Industria pre
lucrătoare, cu excepția unor 
unități textile și alimentare, 
era aproape inexistentă. Pre
zentând bilanțul economic în
curajator al acestor ultimi ani, 
tunisicnii sînt conștienți că în 
perioada amintită n-au reușit 
să șteargă complet urmele a- 
dînci ale dominației străine, 
ci doar să atenueze unele 
mâl formați uni, că dezvoltarea 
unei economii moderne cere 
în continuare eforturi consi
derabile.

Vizitând Tunisia am cunos
cut mai multe unități agri
cole și industriale. Complexe 
și nu lipsite de contradicții, 
realitățile tunisiene apar do
minate de dorința vizibilă a 
oamenilor de a împinge îna
inte timpul, de a depăși iner
ția trecutului, de a valorifica 
mai bine resursele naturale. 
Vom începe cu agricultura 
care, în ciuda succeselor in
contestabile obținute în do
meniul industrializării, rămi- 
ne în continuare ramura prin
cipală economiei.

Am parcurs itinerariul Tu- 
nis-Bizerta. Panglica de bitum 
străbate una dintre cele mai 
fertile regiuni ale țării. Cu 
cît înaintezi spre Bizerta, li
vezile de pomi fructiferi, ne
lipsite din împrejurimile Tu
nisului, devin tot mai rare, 
cedînd locul unor întinse hol
de de grîu. E vremea sece
rișului. Pentru călătorul ro
mân, imaginea e destul de bi
zară. Suprafețele compacte 
recoltate mecanic sînt între
rupte de parcele înguste, în 
forme ciudate, în care cîțiva 
oameni își string recolta cu 
multe coase, seceri. Pe ace
leași terenuri eliberate de 
paie, pluguri purtate de ani
male costelive întorc miriștea, 
în mic, imaginea concentrea
ză tabloul divers al agricul
turii tunisiene. De o parte, 
suprafețe mari, compacte, lu
crate mecanic, pe care s-au 
și executat unele lucrări de 
îmbunătățiri funciare. (Sînt 
terenurile cooperativelor agri
cole înființate în pricipal pe 
suprafețele preluate de la 
foștii coloni, care asigură pes
te 40 la sută din producția 
agricolă a țării). Pe de altă 
parte, suprafețe fărîmițate 
într-o mulțime de parcele, lu
crate cu mijloace rudimen
tare.

Cind Tunisia a devenit stat 
independent, în agricultură 
își așteptau rezolvarea cîteva 
probleme cardinale: recupera
rea pentru cultură a terenu
rilor prezumtiv productive, 
deci extinderea suprafețelor 
și intensificarea producției a-

pentru extinderea suprafețelor 
irigate spre care statul con
centrează principalele fon
duri și mijloace materiale, ca 
și complexul de măsuri ini
țiat de guvern pentru învio
rarea agriculturii pe terenurile 
mai sărace din centrul și su
dul țării.

Evident, locul central în 
preocupările economice îl o- 
cupă făurirea unei industrii 
moderne, singura capabilă să 
asigure valorificarea superioa
ră a bogățiilor naturale. In
dustria a beneficiat de același 
cuantum de investiții ca și a- 
gricultura. Prin planul de 
dezvoltare de zece ani s-a 
dat prioritate acelor ramuri 
pentru care există suficiente 
materii prime în țară: indus
triile chimică (în special pro
ducția de îngrășăminte), me
talurgică, textilă și alimentară. 
A cunoscut o largă dezvoltare 
industria extractivă, în primul 
rînd, producția de fosfați. 
Lingă Bizerta, la Muzeul 
Burghiba, s-a construi! în ul
timii ani un combinat meta
lurgic, care funcționează pe 
baza minereurilor de fier din 
apropiere. E o unitate mo
dernă ce prefigurează în ochii 
acestui harnic popor imaginea 
de mîine a industriei tuni
siene. Tot la Bizerta, o rafi
nărie prelucrează producția de 
petrol a țării ale cărei rezer
ve descoperite sînt încă mo
deste. Explorînd noi rezerve 
de petrol, lucrări care n-au 
fost încă încununate de suc
ces, specialiștii tunisieni au 
descoperit mari zăcăminte de 
gaz metan, de care sînt le
gate acum proiectele de dez
voltare a industriei chimice. 
Desigur, la aceste cîteva o- 
biective pot fi adăugate mul
te altele, cum ar fi centrul 
chimic de la Gabes, întreprin
derea de îmbogățire a fosfa- 
ților de la Safsa, Uzina de 
montaj de autobuze și cami
oane din Soussa, numeroase 
unități producătoare de bu
nuri de larg consum, care a- 
sigură ocuparea treptată a 
forței de muncă ce se elibe
rează din agricultură. Dar ta
bloul economic tunisian ar fi 
incomplet dacă n-am aminti 
de importantul sector mește
șugăresc ce furnizează covoa
re, textile, marochinărie, o- 
biecte de artizanat bine cu
noscute atît în țară cît și in 
străinătate, răspîndit în a- 
proape toate localitățile și 
care cuprinde o parte însem
nată din populația activă. In
dustria meșteșugărească are 
aici vechi tradiții, meșteșugu
rile transmițîndu-se de la o 
generație la alta.

In perioada în care am stat 
în Tunisia mi s-a explicat, a- 
desea, că principala activita
te a statului se concentrează 
asupra problemelor pe care le 
impune construcția economi
că. Succintul tablou prezentat 
în aceste rînduri relevă o 
parte din succesele obținute 
în dezvoltarea economică a 
Tunisiei. Eforturile îndreptate 
spre învingerea obstacolelor 
și greutăților de care se mai 
izbește această țară dau 
pondere și realitate planuri
lor care prefigurează imagi
nea de mîine a Tunisiei.
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