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Primirea de către tovarășul 

Nicolae Ceaușescu

a delegației P. C. din Reunion

Proletari din toate țările, uniți-vă I

initiative
® Concursul

♦
de admitere 

în licee

Luni, la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., împreu
nă cu tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația 
P. C. din Reunion, formată din 
tovarășii Paul Verges, 
general al Comitetului Central 
al partidului, Angelo 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P. C. din Râu-

secretar

Lauret,

nion, și Maurice Labenno, mem
bru al Biroului Politlo al C.C. al 
P. C. din Reunion.

într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, s-a procedat la o infor
mare reciprocă în legătură cu 
activitatea și experiența celor 
două partide și la un schimb de 
opinii în probleme actuale pri
vind mișcarea comunistă și mun
citorească, dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Reunion.
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OTELULUI

pe o manelă ți convertizorul 
greu de oțel in clocot se răsu
cește ca un uriaș butoi cu foc 
pînă ce gura, împroșcînd roiuri 
de seîntei, ajunge aproape la 
orizontală. Cineva îmi întinde o 
sticlă colorată prin care să pri
vesc înăuntru. Imaginea oțelu
lui lichid în clocot e greu de re
dat, ea situîndu-se undeva în 
zona fantasticului. Trebuie să 
apelezi la asociații, să faci apro 
pieri cu alte imagini, sau să pre
supui că ești primul observatot 
al unui vulcan ce clocotește în 
sine, dar deschis, fără să erupă. 
Lumina orbitoare revărsată prin 
gura convertizorului inundă 
imensa hală. Ferit de paravan, 
un oțelar cu lingura de oțel a că
rei coadă are peste 3 metri ia 
proba de metal. Un altul răcin- 
d-o într-un dispozitiv automat o 
dă în grija poștei pneumatice 
care în numai 11 secunde o 
transportă la laborator. Conver
tizorul a fost readus la poziția 
inițială și insuflarea de oxigen 
continuă.

Oțelul e bun, se aude o voce. 
Ni s-a transmis de la laborator 
prin interj on. Începem descăr
carea !

Convertizorul e din nou rotit 
spre orizontală. Ai impresia că 
asiști la o frământare a dimensiu
nilor din care se nasc altele, mai 
mari, mai aproape de limitele 
fanteziei. Dimensiunile fontei și 
ale bucăților de fier vechi care 
au umplut convertizorul au curs 
spre una fluidă și măreață ca 
acum să se întrupeze în alte di
mensiuni. Dar această frămîntare 
a dimensiunilor e prezentă în 
toate punctele uriașului Combi
nat siderurgic de la Galați. Fur
nalul, oțelăria. laminoarele, ha
lele gemînd de mișcări. Și cei 
care mișcă aceste dimensiuni sînt 
oamenii, aici fiind ei înșiși niște 
dimensiuni în creștere, ca acești

ION CHIKIC
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W/SUCCESEÎN PRODUCȚIE
In întreaga țară apropierea zilei de 23 August este întâmpinată 

cu noi succese în muncă.

• Colectivele rafinăriilor de petrol din țară se vor prezenta 
la marea sărbătoare cu producție suplimentară — benzine, mo
torine, uleiuri minerale, bitum etc., în valoare de peste 50 mi
lioane lei. Sporul înregistrat echivalează cu aproape jumătate 
din producția obținută în această ramură cu 20 de ani in urmă.

• Colectivele întreprinderilor industriale din județul Vîlcea 
au îndeplinit și depășit principalii indicatori de plan. La pro
ducția globală, de pildă, sarcinile au fost depășite cu 36 820 000 
Iei, iar la producția marfă vîndută și încasată — cu peste 
31 000 000 lei. în același timp, prin creșterea suplimentară a pro
ductivității muncii și reducerea prețului de cost sub nivelul pre
văzut, precum și ca urmare a îndeplinirii sarcinilor Ia export, 
s-a depășit cu 14,5 milioane lei planul de beneficii. In județ an 
fost produse în plus însemnate cantități de energie electrică, 
aproape 500 tone sodă calcinată și caustică, 9 500 m.c. bușteni 
de rășinoase și 8 000 m.c. bușteni de fag.

• Forestierii din bazinele de exploatare Petroșeni, Sovata șl 
Gurghiu, de pe Văile Cernei și Sebeșului, din pădurile brașovu
lui și Sibiului, aparținînd Trustului interjudețean de exploatare, 
transport și industrializarea lemnului din Tg. Mureș au realizat 
de la începutul anului o producție suplimentară globală de 40 
milioane lei și o producție marfă de 30 milioane lei. Ei au dat 
peste plan 22 000 mc. bușteni de rășinoase. 9 000 m.c. bușteni 
pentru furnire, 8 000 m.c. lemn de mină, 18 000 m.c. lemn de ce
luloză etc.

(Agerpres)

Mărirea capacității
de extracție la mina Bălan
La întreprinderea 

minieră Bălan din 
județul Harghita s-au 
încheiat lucrările de 
săpare și echipare a 
primului puț de ex
tracție la suprafață. 
Puțul are o adîncime 
de 360 m și dispune 
de o mașină de ex
tracție de mare ca
pacitate care reduce

de 
mi-

Se
ac-

apreciabil prețul 
cost pe tona de 
nereu cuprifer, 
asigură totodată 
cesul și transportul
persoanelor și mate
rialelor la mina Bălan 
II. Obiectivul face 
Sarte din programul 

e dezvoltare a în
treprinderii pe peri
oada 1967—1970, pe-

rioadă în care se va 
dubla capacitatea de 
producție. Au înce
put, de asemenea, lu
crările la noua uzină 
de preparare a mi
nereurilor cu trei li
nii tehnologice de 
flotare.

CORNELIU 
POGĂCEANU

VALORI pe

Ca de obicei, înainte de 23 
August am fost invitat să vorbeso 
despre activitatea ilegală a comu
niștilor dinainte de eliberare. 
După ce mi s-au pus și unele 
întrebări, un tînăr participant a 
adăugat: „Faceți parte dintr-o 
generație de invidiat".

In adevăr, numeroase exemple

A EROISMULUI
Nicolae Goidberger

care ni le-a
dat SOCIALISMUL

I

Se verifică axul galeriei la 
aducțiunea principală de pe 

Șantierul hidrocentralei 
Lotru

Foto : O. PLECAN

Mi-a fost deschis 
drumul din sat 
piuă la catedra 

universitară
Nlă gîndesc adeseori la 

momentele importante ale 
vieții mele — scrie citi
torul nostru loan Purdea 
din Cluj. Am impresia 
că nu le mai pot despărți 
fiind un flux neîntrerupt, 
îmi amintesc o afirmație 
a unui scriitor: marea feri
cire e formată din bucurii 
mărunte. Pentru mine a- 
ceasta a însemnat școala. 
După ce am terminat 
șapte clase, am urmat o

școală profesională. In a- 
celași timp am terminat și 
liceul, cursurile serale. în 
1956 eram student la fa
cultatea de matematică și 
fizică — bursier republi
can — iar în 1961, absol
vent, am fost repartizat la 
catedra de algebră ca pre
parator, iar în 1965 eram 
asistent. Iată, așadar, un 
drum deschis. Au urmat 
examenele • pentru docto
rat, specializarea în străi
nătate, primele lucrări 
științifice, tot atîtea bucu
rii. Iată toate, o feri
cire adîncă și durabilă. 
Abia acum, cînd privesc 
drumul parcurs din sat, 
pînă la catedra universi-

De la 19 ani sînt 
un om apreciat, 
respectat pentru 

munca mea

tară îmi dau seama cît de 
lung a fost și că putea să 
nu fie. Socialismul — pen
tru mine — a însemnat to
tul, fiindcă mi-a dat totul.

Categoric, deplina posi
bilitate de a te afirma de 
tînăr nu o poți avea de
cît în societatea noastră. 
— spune și proiectanta 
Aurelia Sasu. Eu am 
terminat școala de arhi
tectură la 20 de ani și 
imediat după absolvire am 
început să lucrez într-un 
mare institut de proiectare 
cum e I.P.R.O.M.E.T.-Bu- 
curești, care solicită cu
noștințe serioase, avînd în 
preocupările lui mari și

importante obiective. Ast
fel, chiar de la început mi 
s-au încredințat trebuii di
ficile, de răspundere, care 
m-au solicitat, dîndu-mi 
posibilitatea să demonstrez 
că pot să le rezolv. Eu, de 
pildă, înbepînd de la 19 
ani am lucrat la obiective 
industriale uriașe: Hune
doara, Alba Iulia, Slatina, 
Galați, căpătînd o serioasă 
și fructuoasă experiență. 
Totodată, fiind stimulată 
necontenit să-mi continui 
dezvoltarea profesională, 
să-mi exprim ideile, solu
țiile am putut să-mi afirm 
pe deplin personalitatea. 
Și, firește, nu numai eu. 
Tinerii din institutul nos-
(Continuare în pag. a V-a)

Care absolvenți devin cercetători
In urmă cu un an și jumătate 

publicam în acest ziar o anche
tă realizată în mediul studen
ților și corpului didactic al U- 
niversitătii Babeș-Bolyai ; mă 
oprisem, atunci, în special la 
domeniul fizicii, denumită încă 
.marea știință a viitorului", de

și aparține de multișor prezen
tului. In centrul acelei anchete 
se aflau studenții cu aptitudini 
în activitatea de cercetare, au
tori de lucrări proprii, dovedind 
precocitate în abordarea origi
nală a unor probleme teoretice 
și practice...

A trecut, deci, un an și ju
mătate de cînd, în concluziile 
materialului amintit. studenți, 
asistenți, profesori și prorectori 
își manifestau părerea că aceste 
viitoare cadre de cercetători ști*  
ințificl trebuie puse, îndată du
pă absolvire. în condițiile pro-

pice dezvoltării' vocației lor... Și 
iată că recenta hotărîre, dînd 
curs numeroaselor sugestii și 
propuneri, a tXJnsformat dezi
deratele de-atunci în realitate.

Criterii noi, 
criterii vechi...

Interlocutorii mei de atunci 
ridicau, între altele, problema 
valorii absolute a mediei de ab
solvire. ca criteriu al algerii 
locului de muncă. Se poate în- * 
țîmpla, spuneau, ei, ca un ab
solvent cu o medie ceva mai 
mică să se dovedească mai apt 
pentru un anumit domeniu de 
cercetare decît colegul lui, „bun 
la toate materiile" dar fără în
clinații speciale de investigație.

Ionel Hristea

Și iată că anul acesta beneficia
rii, adică reprezentanții diferi
telor institute, uzine, sau școli 
cu locuri vacante, și-au expri
mat deschis opțiunile lor pen
tru un absolvent, indiferent da
că o sutime sau o zecime a me
diei îl situa sau nu în urma al
tuia : „Este omul de care am 
nevoie"... „Corespunde întocmai 
profilului nostru“... în locul u- 
nei ierarhii aritmetice, una a 
valorilor reale ! Opțiuni făcute 
dinainte, pe baza cunoașterii vi
itorului cercetător !

Dar ce măsură nouă este scu
tită de riscuri ? Ce criterii mo
derne, evitînd erori ale trecutu
lui, nu sînt supuse primejdiei

stagiari?
unor noi erori ? Mi se pare că 
experiența a fost revelatoare, 
nu numai prin prisma a ceea 
ce a adus pozitiv, ci și prin u- 
nele exage ări pe care viitorul 
le va corecta. Nici acum, după 
ce repartizările sînt un fapt îm
plinit, nu s-a format încă o o- 
pinie unitară asupra tuturor a- 
vantajelor sistemului. Iată, de 
pildă cîteva păreri :

Conf. AL. NICULA, membru 
în comisia de repartizare. 
Evident, criteriul exclusiv al 
mediei de absolvire era prea în
gust, depășit, dar există acum 
riscul contrar, ca un absolvent

cu note slabe să aibă atribuții 
științifice mai importante decît 
foștii studenți mai buni la în
vățătură... Cred că ar trebui o- 
perat în cadrul unor grupe de 
note pentru a se evita decalaje
le supărătoare și nedreptățile.

Prof. HARITON ȚINTEA, Da, 
dar note unitare, medii echili
brate, are mai ales cel care 
buchisește, pe cîtă vreme cel 
cu vocație în cercetare poate fi 
mai puțin interesat de unele 
materii în dauna altora. Deci...

Mărturisesc că transcriem a-
(Continuare în pag. a V-a)

din activitatea uteciștilor în ile
galitate, confirmă această apre
ciere. Voi aminti aici două ase
menea fapte, care demonstrează 
ce mare semnificație poate avea 
o acțiune în aparență mică. Ceea 
ce voi reaminti, din urmă cu zeci 
de ani, va atrage atenția asupra 
faptului că viața este alcătuită 
dintr-o succesiune de întîmplări 
și fapte ce par mărunte, dar care 
în ansamblu constituie ceva 
{grandios, pe care numai un co- 
ectiv de oameni conștienți pot 

să-1 înfăptuiască.
Este cunoscut că 

neretului Comunist 
ție de masă ilegală 
la toate acțiunile partidului or
ganizate în întreprinderi, în ate
liere, în facultăți ș.a.m.d. La ma
rea majoritate a grevelor, de
monstrațiilor, mișcărilor de masă 
organizate de partidul comunist 
au participat mase largi ale ti
neretului. Să amintim numai in
surecția națională antifascistă din 
august 1944, la care au luat par-

Uniunea Ti- 
ca organiza- 
a participat

te zeci de mii de tineri, înfăptu
ind fapte eroice, slăvite astăzi de 
întregul popor. Activitatea ilega
lă cerea însă și sarcini de mai 
mică întindere, în îndeplinirea 
cărora omul primea însă o doză 
de experiență și educație revolu
ționară pentru acțiuni mai mari, 
ducea la dezvoltarea conștiinței 
de clasă, la înțelegerea nevoii 
de a lupta împotriva exploatării 
omului de către om. O astfel de 
sarcină era și răspîndirea de ma
nifeste, de lozinci, de regulă în
credințată uteciștilor. Dar, ca în 
orice activitate, esențialul consta 
nu numai în executarea sarcinii 
pe care o aveai de realizat; foarte 
important era modul în care o 
realizai, inițiativa și inventivita
tea în găsirea celor mai bune căi 
de executare a sarcinii, pentru a 
obține maximum de efect.

în această privință voi relata 
o întîmplare de la Arad din anii 
’29—’30. Sub conducerea lui 
Bemat Andrei, mai tîrziu secre
tar general al Comitetului Cen-

(Continuare în pag. a IV-a) J

DIALOG CU ANUL ȘCOLAR
1968-1969

UN DEBUT

GENEROS
interviul nostru cu tovarășul I. RADU,

director general în Ministerul Invățămîntului
Anul școlar pe care-1 vom 

inaugura la 15 septembrie este 
primul care se va desfășura în 
spiritul noii Legi a învățămîn- 
tului din tara noastră. Cititorul 
nostru tînăr este foarte dornic, 
ca beneficiar principal al tutu
ror îmbunătățirilor și perfecțio
nărilor care se aduc în domeniul 
școlii, să afle cum se vor con
cretiza în acest an școlar o sea
mă din măsurile cuprinse în do
cumentele de partid și de stat cu 
privire la dezvoltarea perma
nentă și ascendentă a școlii

noastre românești. Le satisfacem 
dorința, cu ajutorul tovarășului 
Ion Radu, director general în 
Ministerul Invățămîntului, care 
a răspuns unor întrebări ale 
redacției.

— Fără îndoială, noutatea nu
mărul -'unu a viitorului an școlar 
este debutul clasei 1 cu copii 
de șase ani. Ce ne puteți spune 
astăzi cu trei săptămâni înain
tea acestui debut, despre activi-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a Il-a)

CITIȚI ÎN PAG. A 3-A:
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RESPONSABILITATE
A resuscita din cînd în cînd mobilurile 

individuale și sociale ale scrisului, ale lite
raturii este o acțiune cît se poate de firească. 
Ancheta noastră și-a propus să facă acest 
lucru și, în măsura în care participanții au 
înțeles seriozitatea întrebărilor, nu ne-a fost 
străină ideea de a lăsa să se vadă diversita
tea stilurilor și tendințelor creației tinerilor 
scriitori. Dificultatea inițială a constat în 
învingerea unei posibile turnuri șablonarde 
a discuției, în refuzul ideii de a colecționa 
niște declarații alcătuite după același cala
pod, care în fond nu spun nimic. Am dorit 
să ocolim, și credem că acest lucru se vede 
la o lectură integrală a răspunsurilor, repe
tarea unor lucruri generale sau adevăruri 
„absolute" ori „definitive". Considerăm că ro
lul social al scriitorului, misiunea lui cetă
țenească de mesager și interpret al publicului 
constituit în categorii diverse, caracterul 
umanist al literaturii actuale, expresie a in
terpretării particulare a vieții sînt chestiuni 
ce pot fi dovedite și altfel decît prin fraze 
cunoscute, simple afirmații cu care să ne fi 
declarat mulțumiți. Se va vedea din nou, la

I lectura atentă a răspunsurilor, că toate aces- 
| tea capătă, în cele mai multe cazuri, o mo- 
I tivare lăuntrică, o justificare organică izvo- 
i rîtă din natura personalității scriitorului. în 
I acest fel, se înțelege, comanda socială a crea- 
j ției nu pretinde același fel de răspunsuri, ci 
| acordă deplină libertate artistului, scriitoru- 
| lui de a alege modalitatea în care el se poate 
j realiza cel mai bine, cu maximă eficacitate 

artistică. Există o diviziune firească a mun
cii artistice grație căreia un scriitor sau al
tul tinde să devină conștient de natura reală 
a talentului său. A răspunde comenzii so
ciale, comandamentelor sociale și naționale 
ale literaturii înseamnă, pe lingă a Ie înțe
lege, a fi cit mai aproape de conștiința for
țelor proprii pe care urmează să le folosești, 

înaintea următoarelor răspunsuri solicitate 
și altor scriitori, critici, filozofi, cititori e util 
să trecem în revistă cîteva din problemele 
relevate pînă acum de ancheta noastră. Vom 
face aceasta citind cît mai mult din ce s-a 
spus, evidențiind cîteva relații asupra cărora 
au revenit aproape toți participanții.
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(Urmare din pag. I) anul acesta darul statului pen-^ 
tru toți elevii țării se va ridi-^ 
ca la cifra de peste 25 milioane 
manuale școlare. Călătoria căr- 
ții spre școală a început cu0 
mult timp în urmă. Pînă acum 
rămăseseră nedifuzate 50 titluri 
de manuale școlare. Difuzarea a0 
început la 1 august și sîntem^ 
siguri că la 15 septembrie a- 
ceastă acțiune va fi încheiată. 
Putem aprecia că în ceea ceV 
privește asigurarea manuale
lor, situația este satisfăcătoare.^^

— La capitolul „construcțiilor^ 
școlare" se pot face, de aseme
nea aprecieri pozitive ?

Ne străduim ca anul șco-0 
Iar să ne găsească bine pregă-^ 
tiți din toate punctele de vede
re, inclusiv în ceea ce privește 
baza materială a învățămîntu-^ 
lui. în acest an s-a prevăzut 
construcția a 2 595 săli de cla- a 
să din fondul, de investiții,™ 
precum și din contribuția vo
luntară a cetățenilor. Multe 
dintre aceste săli de clasă sînt® 
gata, altele vor fi terminate 
pînă la 15 septembrie 1 500 săli 
de clasă vor intra în circuitul 0 
vieții școlare în prima zi de^ 
cursuri. Dar există și multe ră- 
mîneri în urmă, întîrzieri ne-^R 
justificate, Situația de pe teren 
(alcătuită la 31 iulie), ne arată 
existența unor construcții aflate A 
și acum la fundație și a altora™ 
încă neîncepute. E greu de 
crezut că lucrările acestea vor a 
fi gata pînă la începerea anu-® 
lui școlar. Unele dintre ele vor 
fi terminate, probabil, prin luna -r -
Cluj. __ _
Teleorman, 
registrează 
întîrzieri 
strucțiilor 
depune t - i
lîngă consiliile populare care 
realizează aceste construcții, 
pentru a impulsiona lucrările 
la construcțiile școlare, încît cît

Amintesc că s&ptămîna de școa
lă a elevilor dintr-a XlI-a ca și 
a elevilor din celelalte clase li
ceale — va fi de 30 de ore, deci, 
5 ore activitate didactică pe zi.

Clasele a XII-a își desfășoară 
activitatea pe secții : real și 
uman. Manualele care le vor 
sta la dispoziție sînt în general 
noi; adică, din 27 de manuale 
pentru real si uman, 17 sînt ori
ginale. iar celelalte reprezintă 
o revizuire a manualelor ulti
mei clase de liceu. Clasa a XlI-a 
cunoaște mai accentuat tendin
ța spre modernizare a progra
melor și manualelor, dar tre
buie făcută precizarea că, deo
camdată, această modernizare 
nu s-a putut realiza decît în 
cadrul organizării școlii de cul
tură generală și a planurilor de 
învățămînt care se află în cir
cuitul școlar încă de acum cîți- 
V3 ani. Studiile care se desfă
șoară în continuare preconizea
ză o perfecționare substanțială 
a planurilor de învățămînt, a 
programelor și manualelor cu 
începere din anul școlar 1969— 
1970. atunci cînd pentru prima 
oară vor funcționa clasele a 
IX-a din cadrul școlii generale 
de 10 ani și primul an de învă-

'Jatea viitoare a celor mai mici 
școlari ?

— Activitatea claselor I eu 
copii de 6 ani, nu începe pe un 
teren gol, s-a amintit și cu alte 
ocazii că s-a desfășurat un ex
periment, pe baza unei progra
me speciale, care a confirmat 
viabilitatea propunerii ca cei 
micj să înceapă școala de la 
vîrsta de 6 ani. Experimentul 
a fost însoțit de studii și con
sultări largi în rîndul specialiș
tilor — pedagogi, psihologi, me
dici — si al părinților pentru 
a avea toate certitudinile că o 
asemenea 
cunoaște 
toare.

Așadar, 
date de 
treee la concr 
lor amintite. Acum se poate 
spune că este pregătit 
pentru ca activitatea acestei 
categorii de școlari să înceapă 
cu bine.

— Ce se tnfelege prin „con
dițiile asigurate ?“

— înainte de a răspunde la 
Întrebare trebuie să fac o pre
cizare. în anul 1968-69, acțiunea 
de școlarizare nu va cuprinde 
pe toți copiii care vor împlini 
vîrsta de 6 ani. Copiii de aceas
tă vîrstă vor fi școlarizați nu
mai în acele localități unde a- 
vem condiții corespunzătoare 
de funcționare. Adică, în 
orașe, centre muncitorești și 
unele localități rurale. A existat 
o activitate prealabilă de son
dare a terenului: s-a cerut 
consimțămîntul părinților, avi
zul medicilor pentru fiecare co
pil în parte, numărul copiilor 
de șase ani a fost con
fruntat cu posibilitățile de spa
țiu și cu efectivul de învăță
tori care îndeplinesc condițiile ca 
să predea la aceste clase ; nu
mai pe aceste considerente ș-au 
alcătuit, previzibil, clasele I.

în acest fel. în viitorul an 
școlar vor funcționa clase 
întîi eu copii de șapte ani 
și un număr de clașe cu 
copii de șase ani. Acestea 
din urmă formîndiț-se acolo 
unde efectivul de copii 
este corespunzător cu efectivul 
unei clase.

Bineînțeles că nu vom fi ri
gizi ; dacă în perioada înscrie
rilor vor mai fi părinți care să 
solicite înscrierea copiilor de 
șase ani la școală, aceștia nu 
vor fi refuzați: evident, dacă 
și medicii își vor da
vizul favorabil, iar compo
nența claselor vg permite un 
plus de efectiv.

— Intr-un fel, ne-ați vorbit 
pînă acum de acel cadru orga- 
nizațgric care precede începe
rea activității claselor 1. Ce 
poate afla acum cititorul despre 
activitatea instructiv-educativă 
a acestor clase ?

■— Programa de învățămînt 
pentru clasa I este unică : a- 
vem aceeași programă și pentru 
clasa I cu copiii de șase ani 
și pentru cele cu copiii de șap
te ani. Firesc, avînd aceleași 
programe, avem si aceleași ma
nuale, Ește sesizabilă în pro
gramă preocuparea ca trecerea 
de la grădiniță la școală să se 
facă treptat. Activitatea didac
tică, mai ales în prima parte a 
anului școlar, va fi îmbinată cu 
jocuri, cu activitatea în aer li
ber ; în aceeași perioadă a a- 
nulyi școlar însăși durata orei 
de clasă va fi mai mieă. Se ur- __ „ ,_____ __ rT,_ __
mărește Drin aceasta adaptarea ' pgcțpfătele școlare, ca în toate 
copiilor la activitatea didaetfeă ‘ _ v * “* î"
absolut necesară în efortul inte
lectual pe care-1 implică viața 
de școlar, Ip această idee, s-a 
prelungit perioada preabeceda- 
rului de la 3 la 6 săptămîni 
—- iar perioada abecedarului es
te eșalonată pe întreaga perioa
dă a anului școlar. La aritmeti
că de asemenea, se prevede, o 
perioadă pregătitoare : în de
cursul a 5 săptămîni copiii vor 
fi familiarizați cu perceperea 
mulțimilor de obiecte, a relați
ilor spațiale etc. pe cale intuiti
va, pentru ca apoi, să șe facă 
trecerea Ia operațiile artimetice 
simple.

Subliniem faptul că învă
țătorii repartizați la cla
sele I vor beneficia de un In
structaj suplimentar cu privire 
la activitatea cu această catego
rie de elevi. Am socotit nece
sar instructajul, întrucît învă
țătorii au de-a face cu o acti
vitate într-un fel nouă și vor 
trebui să dovedească multă su
plețe, să-și folosească din plin 
experiența și inițiativa, mai cu 
seamă că programul le creează 
posibilitatea organizării unor 
teme suplimentare pentru copiii 
de șapte ani.

— Facem o trecere peste o 
etapă școlară numărînd 11 ani. 
și vă solicităm să ne schițați 
profilul claselor a XII-a aflate, 
de asemenea, anul acesta la pre
mieră.

— Intr-adevăr, acest an școlar 
ne va da prima promoție de 
absolvenți ai claselor a XII-a. 
Ideea în care a fost creată a- 
ceastă clasă, atunci cînd docu
mentele de partid au indicat 
prelungirea scolii de cultură 
generală ]a 12 ani. este întregi
rea pregătirii de cultură gene
rală a elevilor, fără o supraîn
cărcare a programei școlare șl 
a bugetului de timp al elevului, 
ci, am putea spune, dimpotrivă.

activitate școlară va 
rezultate satisfăcă-

fiind în posesia unor 
principiu, s-a putut 

retizarea măsuri-

a-

UN
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noiembrie. 
Hunedoara, 

Satu 
cele 

în realizarea 
școlare. Ministerul 

eforturi insistente pe a 
•nsiliile populare care™

Județele ® 
Prahova, 

Mare, în- 
mai multe 0 

con-

GENEROS
țămînt liceal. Totuși, trebuie re
marcat că în clasa a XII-a se 
va realiza studiul unor ramuri 
noi ale disciplinelor de învăță
mînt, a unor capitole și teme 
introduse pentru prima dată în 
liceul din țara noastră. O enu
merare, chiar și succintă a a- 
ceștor noutăti ne obligă să a- 
mințim că la literatură se pre
vede studiu1 monografic al unor 
scriitori valoroși, al unor capi
tole privitoare la dramaturgia 
noastră dintre cele două răz
boaie mondiale, la critica și is
toria literară, ca si contribuția 
adusă de personalități marcan
te la înflorirea culturii noastre. 
Elevii vor mai studia fizica 
plasmei, modele atomice, mode
le nucleare, la matematică vor 
6tudia teoria probabilităților și 
«tatistica matematică. Remar
căm preocuparea care a existat 
atunci cînd s-a stabilit profilul 
clasei a XlI-a .de a înlătura a- 
mănunte și cunoștințe depășite, 
nesemnificative în folosul unor 
domenii noi de care elevii au 
absolută nevoie pentru forma
rea lor viitoare.

Este lesne de înțeles că o 
asemenea clasă, cu asemenea 
pretenții intelectuale are nevoie 
de profesori foarte buni. S-au 
luat măsuri, împreună cu ins-
lîceelcTclasele a XII-a să bene
ficieze de cadre de predare din 
rîndul profesorilor cu cea mai 
bună pregătire de specialitate 
și cu experiență didactică mai 
îndelungată.

— Mai sînt de notat și alte 
noutăti școlare ?

— învătămîntul se preocupă 
în continuare să creeze condiții 
pentru cultivarea aptitudinilor 
elevilor în diferite domenii, a- 
sigurîndu-le o pregătire dife
rențiată. In general, un aseme
nea deziderat se realizează prin 
activitatea cercurilor pe specia
lități, care-și vor intensifica ac
tivitatea în acest an școlar. Dar, 
în același timp, s-a dovedit va
loroasă și eficientă activitatea 
claselor speciale cu profil de 
matematică, fizică și limbi 
străine. Tocmai de aceea nu
mărul claselor speciale s-a în
mulțit anul acesta : se înfiin
țează asemenea clase la licee 
din Brăila. Galați, Satu Mare, 
Oradea, liceul I.L. Caraglale 
din București — clase de mate
matică —, la liceele nr. 3 din 
Brașov, nr. 4 din Oradea, Ion 
Slavici din Arad, și Nicolae 
Bălcescu din București — clase 
de fizică, iar clase speciale cu 
predarea într-o limbă străină 
vor lua ființă la liceele nr. 6 
din Iași, ,.G. Coșbuc" din Cluj, 
„Spiru Haret" din București.

La capitolul „manuale șco
lare", ce aprecieri puteți face ?

— In marea lor majoritate 
manualele școlare sînt gata. Si

Cadra din noul film româ- | 
nesc ce se turnează la stu
dioul Buftea : „Adolescentul 
răutăcios" în regia lui V!- 
tanidis. în distribuție : Irina 
Petrescu și Iurie Darie.

Foto : AGERPRES

COJOCARU MARIN : —
Pitești — arată că după ce a 
absolvit școala profesională, 
a lucrat 1 an la unitatea care 
l-a școlarizat, după care a 
plecat în armată și vrea să 
știe dacă stagiul militar se 
adaugă la timpul de 3 ani 
care trebuia să-1 presteze în 
unitate, conform contractu
lui.

RĂSPUNS : Stagiul mili
tar nu se adaugă la timpul 
pe care angajatul s-a obligat 
să lucreze la unitatea care 
l-a Școlarizat, întrucît în 
contract nu s-a prevăzut o 
astfel de clauză. Stagiul mi
litar se adaugă numai la ve
chimea în cîmpul muncii, așa 
cum prevede art. 133 c.m.

la care a părăsit casa copilu
lui și de unde.

RĂSPUNS : 1). Pentru co
pii ai căror tată satisface 
serviciul militar în termen, 
dacă la încorporare era an
gajat cu contract de muncă 
pe durată nedeterminată al

BUFON ALEXANDRU — 
București — întreabă dacă 
pe timpul cît este militar, so
ția sa nesalariată care a năs
cut după ce a fost încorpo
rat, are dreptul să încaseze 
alocația de stat pentru copil, 
în caz afirmativ de cînd, 
de la naștere sau de la data

Foto : O. PLECAN

CINEMATOGRAFE
ROATA VIEȚII 

rulează la Patria 
ia consirucțme școiare, incit cu^^ Circul de Stat (orele 10 ; 13 ; 
mai multe școlj ș| fie termi-® 15,30 ; 18 ; 20,30. 
nate în timp util. Dar în acest TARZAN, OMUL-MAIMUȚĂ 
domeniu sînt încă multe eforturi rulează la Republica^ (orele 
de făcut. |

—« In fiecare septembrie, a- 
proape fără excepție, presa cri- 
tică unele tntîrzteri, nereguli,^ 
un anume provizorat în desfă
șurarea primelor zile de școa
lă. Anul acesta, școlile — toate 0 
bineînțeles își vor începe ac-^ 
tivțtatea de la 15 septembrie eu 
întreg efectivul de profesorii 
încadrați stabil, cu orare de fi-™ 
nitive de la început — adică, 
într-un cadru organizatoric din^ 
timp asigurat ? ®

— Noi dorim și ne străduim 
să asigurăm încă din primele 
zile de școală un început fruc-® 

tuos în activitatea didactică. A-v 
ceasta presupune asigurarea 
condițiilor de funcționare în A 
toate școlile; încadrarea tutu-^ 
ror unităților de învățămînt cu 
?u"a?enaIUlJSJlornsî6p/ograiePIRAMIDA ’ZElitUI SOARE 
melor scotere MinUtera’ SDri- rulează la Dacia (orele 8,30 : populareU1pe?tru ’9"-30
terminarea lucrărilor de recon-® F,1 T-îs • ---- -- ’ ’
diționare a tuturor localurilor _ .
de școală. în ceea ce privește 
personalul didactic, numirile, 0
transferările, repartizarea ab-v 
solvenților, toate acestea s-au 
efectuat în timpul util; au fost a 
luate măsurile necesare pentru Wr 
numirea suplinitorilor, astfel ca

0 8,30 j 10,30 ; 12,30 ; 14.30 : 16,45 ;
, 19 ; 21,15, Festival (orele 8,30 ;

11 : 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Sala 
i Palatului în zilele de 20, 21 și

22 august.
VIVA MARIA

rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10.45 ; 13,15 ; 15.45 ; 18,15 ; 
20,45), Capitol (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30), Feroviar (ore
le 8 ; 10,30; 13; 15 45 : 18.30 ; 
21,15). Excelsior (orele 9,30 ;
12 ; 14,45 ; 17,30 ; 20,15), Modern
(orele 9 ; 11,15 î 13,30 ; 16 :
18.30 ; 21).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Tomis (orele 9-15,45 
în continuare 18,15-20,30), Fla
mura (orele 9-16 în continuare 
18,15-20,30), Melodia (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Gloria (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20 30),

rioreasca toi’eie » ,
13.30 ; 16 • 18.15 ; 20,30). 

DUELUL LUNG
rulează la Victoria (orele 8.45 ; 
11 ; 13.30 i 16 : 18,30 ; 2D. Pa- 
hova (orele 15,30; 18), Lira 
(orele 15.30 ; 18),

șoimarestilor 
rulează la Lumina (orele 9 ; 

în prfmeîe^ziîe de școală toti® 20)'

15,So; venți care vor trebui sa se pre- 7« ? *.  sîmbătă orâ 18aC°'° Unde ""‘O Desen“e3aAi3ma^S,mbătâ 
rep^ĂatL școală, sfîrșitul luî*  CEHOSLOVACA. PĂMlNT NE-

ANL-L W = VOB 
ftelWentS STÎNCA NARCISCARA^ATITE’
ce pentru desfășurarea optimă 0 STING AN ARClb. /nr-]A
a anului de învățămînt. Este*  ™’®a.ză ,a ,Timp“T No‘ (orel 
vorba. în primul rînd, de sta- s^vTNATORULbilirea orarelor școlare, o acti-A TAFO ȘI VTNATORUL 
Vltate care presupune o concep-® .» S?. <orele 9 , 11,
tie științifică, pedagogică; nu 13 . 18 . 18J5 , 20). 
ne îndoim că. conducerile SCO-_ ALEGERE DE ASASINI 
Iilor vor acționa corespunzător® Vttan (Orele 1 ,S0 ’
pentru ca anul de învățămînt 
să înceapă, așa cum obișnuim O FATA CIUDATA .
noțag spunem, din prima zi de® ruleta privita

PASIUNEA
PENTRU ARTA

™ Eugen Schileru reprezenta u- 
na din forțele cele mai active, 

• mai bogate și mai necesare di
rectivei evoluției artelor plasti
ce, printre criticii de vîrștă mij- 

_ locie, adică în fond printre cel 0 mai ascultați și mai cu influență 
din țara noastră. Pierderea lui 
se va resimți deci încă multă 0 vreme, fiindcă, deși numărul ce- 

w lor care se încearcă la noi a in
forma publicul asupra artei și 

• asupra mișcării artiștice de la 
noi și din Europa este relativ 
destul de mare, o personalitate 

• atît de bine caracterizată și ar
monios dotată, avînd la dispozi
ție o limbă bogată și variată, 

—. multe cunoștințe generale de tot 
® felul, un sentiment cald și inte

res sincer pentru a instrui, 1 
erau cele ale lui Schileru, 0 rare.

S-a format în vremea
eram profesor de istoria artei la 0 Universitatea din București și, 
după o trecere pe la Biblioteca 
Academiei, în care timp mai 0 ales și-a constituit cultura lui 

v generală, a făcut apoi parte din 
primul personal științific al In- 

• stitutului de istoria artei pe care
îl conduceam. Poț declara cu sa
tisfacție că, cel puțin la începu- 

• tul carierei sale, el și-a format
oarecum cultura și dispozițiile 

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT sale de critic sub conducerea 
CUMINTE ^mea. Erau însă în el elemente,

rulează la înfrățirea între® unele rare, altele ajunse la o 
popoare (orele 15,30 ; 17,45 ; 20). intensitate surprinzătoare pen- 

PRIETENELE tru un tînăr, care dădeau perso-
rulează la Bucegi (orele 9;®nalității sale colorit și jndepen- 
11,15 ; 13,30 ; 16 •; 18,15 ; 20,30). dență, și au făcut ca toată par- 

AVENTURIER1I tea carierii sale din ultimii ani
rulează la Buzești (orele 15,30 nu mai fie în legătură direc-
18), Moșilor (orele 15,30; 18 ;^tă cu mine. Relațiile noastre au 
20.30). rămas însă cele mai bune și

INIMA NEBUNA,.. NEBUNA a punctele noastre de vedere în 
DE LEGAT “ judecarea artei foarte așemănă-

rulează la Unirea (orele 15,30 ; toare. Această evoluție în ca” 
18. duminica ora 10 matineu). A riera lui Schileru a făcut din 

STUDIU DESPRE FEMEI ® activitatea lui o creație perso- 
rulează la Drumul Sării (orele nală cu însușiri care îl distin- 
15 ; 17,30 ; 20). geau cu totul favorabil de cel

VICONTELE PLĂTEȘTE PO-®mai mulți dintre ceilalți critici LIȚA : *»-. --- -- ---- 1— -■—1 c-----:
rulează la Cotroceni 
15.30 ; 16 ; 20,30).

MESTEACĂNUL
rulează la Vplga (orele 9 ; 15,45 
în continuare 18 :20,30). 1

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT ----------------------- ----------

rulează la Viitorul (orele 15,30 ;® <je unde își extrăgea elementele 
1 fi * 20 ^10)

FALSA LIRA DE AUR și criteriile caracteristice, <Je
rulează la Aurora (orele 8,45 :0 care se servea în judecarea ope- 
11,30 ; 14,15 ; 17 ; 20). W

VALEA
rulează la Miorița (orele 9 ; a 
11,15; 13.30; 16; J8,15 ; 20,30). W

UN DOLAR GĂURIT 
rulează la popular (orele 15,30 
18 ; 20.30).

JUDECATA
rulează la Munca (orele 16 ; _ 
18 ; 20). ®

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL Nft. 4

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

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Flacăra (orele 15,30 i/’fo 
18,30 ; 20.30). w

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Arta (orele 9 ; 15,45. a 
în continuare 18 ; 20,30). ™

OSCAR
rulează la Progresul
15.80 ;18 ; 20.30).

UN NABAB MAGHIAR 
ZOLTAN KARPATHY

rulează la Ferentari
15.30 ; 19).

CÎND TU NU EȘTI 
rulează la Crîngași
15.30 18 ; 20,15) 

CAUT O NEVASTA 
rulează la Pacea (orele
18 ; 20,15).

cum 
sînt

cînd

Acad. prof.
G. Opreccu 

. s
relor de artă. N-.aș zice că gus
tul singur era ceea ce-1 condu
cea și-l caracteriza cînd scria 
sau vorbea, în afirmațiile lui. 
Neobișnuitul, bizareria chiar, a 
unui element, modernismul sen
zațional, oarecum, intr-o operă, 
își avea de multe ori mai multă 
putere asupra selecției ce făcea, 
decît criteriul, poate cam vag al 
frumuseții și perfecțiunii operei. 
Adesea nu ansamblul armonios, 
adică exact ceea ce înțelegem 
cînd spunem că o operă este 
frumoasă, era ceea ce-1 interesa 
mai mult, ci un detaliu oarecare 
care îl preocupa cine știe pen
tru ce, o idee preconcepută la 
care corespundea acest detaliu, 
idee ce-1 urmărise poate vreo
dată, și pe care o extrăsese-din

tineri. Ce era de admirat în pri- 
(orele mul rînd în Schileru, era varie- 

®tatea culturii șale generale, cu
riozitatea de a ști cîț mai mult. 

' Interesul său mergea de la tot 0 ce privea literatura română și 
cea străină, la filozofie, și de a- 
colo la istoria generală a grtei,

vasta sa cultură și din variata 
sa lectură, căci lectura variată 
îi era preocuparea sa de căpe
tenie, alătpri de dorința de a 
se instrui mai întîi pe sine în
suși, apoi publicul, și mai ales 
pe elevii săi. L-am văzut alături 
de mine ca profesor de istoria 
artei la Institutul de arte plas
tice „Nicolae Qrigorescu" și ra
reori am întîlnit un profesor de 
istoria artei cu atîta dragoste 
de a face din elevii săi oameni 
înțelegători ai acestei științe, 
greu de definit cu precizie în 
detaliile ei, care este istoria ar
tei.

Vorbea cu căldură, dar nu cu 
emfaza și cu tonul de inspirat, 
pe care îl fntîlnim uneori la 
alți istorici de artă de la noi,

mult mai puțin pregătiți decît 
el și care fac, din nenorocire, 
deliciile publicului nostru nu 
destul de instruit. Preocupat să 
dea auditoriului motivele logice 
pentru care să judece favorabil 
o operă, orice spunea sau scria, 
era rareori improvizat, cel mult 
aparent improvizat, ci gîndit pe 
îndelete, în timpul liber ce-i ră
mânea după ce își executase o- 
rele de curs, sau o însărcinare 
pe care o primise în legătură cu 
școala, sau cu o editură oareca
re. îl simțeai, întîlnindu-1 pe 
stradă, după mers, după înfă
țișare, mai ales după privire, că 
era mereu preocupat, că urmă
rea ceva, și acel ceva, sînt si
gur, era totdeauna în căutarea 
unei chei cu care să descuie tai
nele atît de atrăgătoare ale ar
tei, adică explicații care să-1 
mulțumească cu privire la artis
tul sau opera ce-1 interesau în 
acea vreme. Țin să accentuez 
această formă de modestie a lui 
Schileru, atît de diferită de cea 
la care făceam mai sus aluzie, 
la emfaza și la tonul inspirat al 
altora, care n-au ca urmare de
cît cel mult o zăpăcire a spiri
telor celor care trebuiesc culti
vați în materie de artă.

Oricine făcea apel la Schileru 
era servit cu dragoste și cu căl
dură, mai ales cînd acel cineva 
era un student căruia el îi pu
tea veni în ajutor. Era cunos
cută reputația admirabilă de 
profesor — camarad pe care el 
o avea printre elevii săi.

Aceste însușiri ale regretatului 
profesor, pe care am încercat să 
le rezum în acest mic articol, 
făceau din el un favorit al tine- 
rețului, un îndrumător sincer și 
sigur pe calea instruirii în ma
terie de istoria artei. Dispariția 
lui din arena culturii noastre 
actuale este desigur o pierdere 
regretabilă pe care o suferă ști
ința noastră, a istoricilor de 
artă, atît de tînără și încă*  foar
te plăpîndă. în istoria artei și a 
încercărilor de a desluși pe în
țelesul tuturor atîtea secrete, pe 
care, nu numai omul de rînd, 
dar și cel instruit le constată, 
ori de cîte ori se apropie de 
artă cu pasiune, cu venerația, 
cu sentimentul modest de a-și 
îmbogăți cultura, cînd analizea
ză pe un artist, Schileru avea un 
loc de prim rang.

MARȚI, 20 AUGUST 1968

(orele

17,30 — T. V. pentru 
școlari : Consultații la 
matematici (clasa a 
VIII-a). Tema : Pro
bleme de geometrie 
(prezintă prof. Gheor- 
ghe Călugărița).

18,00 — T. V. pentru spe
cialiștii din industrie : 
Ciclu] „Automatiza
rea" : Sisteme electro
nice (prezintă ing. Radu 
Dordea).

(orele 0
(orele ®

terea a avut loc înainte de 
15 ale lunii. Precizăm însă 
că pe perioada 14 oct. 1967— 
1 iunie 1968, soția n-avea 
dreptul să încaseze alocația 
de stat pentru copil, deoarece 
în acest timp a fost inter
nat la casa copilului unde i 
s-a asigurat cele necesare 
traiului.

Plata alocației de Stat pen-

lucreze în zilele de sărbătoa
re, fără să-i plătească sau 
să-i acorde zi liberă.

RĂSPUNS ; Angajaților 
care după satisfacerea servi
ciului militar se reîncadrează 
în cîmpul muncii în terme
nul de 90 de zile de la lăsarea 
la vatră li se socotește la ve
chimea neîntreruptă în

partamentul în subordinea 
căruia este unitatea, de acord 
cu C.C. al sindicatului de ra
mură și cu avizul comitetu
lui de întreprindere sau in
stituție, se pot face ore supli
mentare de muncă.

In acest caz art. 58 din c.m. 
prevede că cei ce angajează 
trebuie să țină evidența ore
lor suplimentare, a muncii

VĂ RĂSPUNDE JURISTUL
unei organizații socialiste de 
stat, sau dacă a fost asimilat 
cu un angajat cu contract de 
muncă pe timp nelimitat se 
dă alocația de stat. Prin 
urmare dacă la data încorpo
rării erați angajat perma
nent sau asimilat, soția dvs. 
poate încasa alocația de stat 
pentru copil.

2) Dreptul 1* alocația 
de stat pentru copii ope
rează cu începere de la 
1 ale lunii în curs dacă naș-

tru copil se face de către 
Oficiul de Prevederi Soci
ale, în raza căruia domicili
ază mama sa. (Decret 2351/ 
1960), întrucît anterior n-ați 
primit alocația de stat.

BĂLAN AUREL: — Hu
nedoara — întreabă dacă sta
giul militar se socotește Ia 
vechimea în muncă, cît con
cediu are dacă a lucrat peste 
10 ani în cîmpul muncii și 
dacă unitatea poate obliga să

18.30 — Curs de limba 
engleză (reluarea lec
ției a Vl-a).

19,00 — „La vîrsta noas
tră" — emisiune pen
tru tineret.

19.30 — Telejurnalul de 
seară.

19,50 — Buletinul meteo
rologic.

20,00 — Film serial i 
„Thierry la Fronde".

20,26 — Opinia dumnea
voastră • Respectul re
ciproc cetățenesc (II).

20.45 —- Film artistic« 
„Ierburi amare".

22,10 — Panoramic.
22.30 — Divertisment 

muzical.
22.45 — Telejurnalul de 

noapte.

cît a

între 
odih-

cîmpul muncii timpul 
fost sub arme.

b) . La o vechime 
8—11 ani concediul de
nă este de 17 zile lucrătoare.

c) . Potrivit art. 57 din c.m. 
munca trebuie să se efectu
eze în orele stabilite pentru 
fiecare din categoriile profe
sionale. Munca peste acest 
timp normal de lucru, este 
de regulă interzisă. In cazuri 
excepționale, cu aprobarea 
ministrului care conduce de-

prestate și a sumelor ce tre
buiesc plătite angajatului în 
cauză.

Astfel fiind în măsura în 
care cel ce angajează nu a- 
cordă liber angajatului care 
a prestat muncă în timpul 
sărbătorilor legale, trebuie 
să plătească munca supli
mentară (vezi și decizia de 
îndrumare a Tribunalului Su
prem nr. 21 din 19 iulie 1963 
publicată în Culegerea de de
cizii pe acel an).

PUIU GHEORGHE — Plo-

iești-Prahova — întreabă 
dacă pe timpul cît este elev 
la liceu — curs seral este o- 
bligat să plătească contribu
ția voluntară.
RĂSPUNS: Potrivit art. 1 

și 15 din HCM nr. 1793/1965 
locuitorii satelor, comunelor, 
ai orașelor, precum și ai lo
calităților componente ale o- 
rașelor, cu caracter agricol, 
pot hotărî în cadrul adună
rilor populare să contribuie 
cu bani, la efectuarea unor 
lucrări cu caracter obștesc 
de interes local și să contri
buie prin muncă la întreți
nerea drumurilor și poduri
lor de interes local.

Contribuția în muncă este 
pînă la 6 zile și se efectu
ează cu brațele de locuitorii 
comunelor, bărbați între 
18-45 ani și femei între 18-40 
ani.

De la această regulă art. 
10 exceptează printre alte 
categorii pe studenții și 
elevii care urmează cursurile 
unei instituții de învățămînt. 
cu durata de cel puțin 1 an. 
— Deci dacă dvs. urmați 
cursurile serale ale liceului 
sînteți scutit de contribuția 
în muncă voluntară.

VICTOR POPEBCU

ROATA VIEȚII

Geza von Radvani, amabil 
regizor de filme, trecut — • 
drept, fără nici o urmă — 
prin mal toate studiourile 
europene ba chiar trecut și 
peste ocean, se bucură de 
privilegiul de a fi amintit în 
mai toate istoriile cinemato
grafului, după cîteva date 
biografice și două-trei apre
cieri oarecari, ca realizator 
al unuia dintre cele mai 
bune producții ale filmului 
maghiar: „Undeva în Eu
ropa".

Adevărul este că acest film 
celebru îi aparține eminen
tului teoretician Bela Balazs 
poate cel mai mare esteti
cian al cinematografiei. Ro
lul lui Radvani nu a fost 
decît acela de „antreprenor" 
u ....................................construcția filmică a lui

imperiului austrUe. Ca să 
nu fie banală, narațiunea in
clude două paranteze pican
te : o legătură reală a dom
nului baron cu o secretară 
svînd vocația concubinaj elor 
cu patronii fi o legătură 
virtuală, a doamnei baron 
cu un idilic pianist speciali
zat în Chopin. Dar totul se 
termină cu bine în tradiția 
lumii de „sus", fără „scan
dal" : soția regretă, cu 
multe și dramatice lacrimi, 
frumos și insistent filmate, 
o faptă pe care nici nu o 
făcuse șl, drept răsplată, ofe
ră soțului un al doilea co
pil. Și vine un nou război, 
prilej de pelerinaj — moare 
țiul pe front — la cavoul fa
miliei Hill, vine și pacea și*

CRONICA CINEMATOGRAFICĂ
Balasz. în rest, Radvani nu 
a atins un nivel valoric deo
sebit. „Roata vieții" poate fi 
considerată în această pri
vință un etalon. E o biogra
fie banală a unui baron vie- 
nez, Rudolf Hill, urmașul u- 
nei familii de «industriași 
ceasornicari înnobilați de 
Casa de Habsburg, cu puțină 
vreme înainte de primul 
război mondial.

In ciuda cochetăriilor sale 
intelectuale — renunță ușor 
la o boemă asigurată de ba
nii familiei, încearcă să scrie 
o carte pe care, s-o dedice 
veacului XX — se integrează 
cu aplomb în circuitul în
chis, sufocant al condiției so
ciale căreia îi aparține. Cî
teva luni de front — o ulti
mă încercare de a se depăși 
și de a-și traduce în viață 
cîteva idei pacifiste — sînt 
răsplătite cu o cruce militară 
de prima clasă care-i prinde 
bine, „recomandîndu-l“ fără 
drept de apel ca un om de 
viitor pe care „lumea" sa se 
poate bizui.

Pînă la finalul lacrimogen 
■1 peliculei — rămas bătrîn 
și singur își regăsește un 
urmaș demn de tradiția și 
tupeul familiei Hill — baro
nul este urmărit în cîteva 
detalii care nu semnifică de
cît poncifele filmului bur- 
Shez. O căsnicie observată 
itre zidurile groase ce adă

postesc mobila încărcată pe 
gustul unei lumi tînjlnd după 
epoca liniștită fi sigură a

după o savant înduioșătoare 
întoarcere în timp a eroului, 
în parcul de distracții din 
Prater, vine și sfîrșitul fil
mului.

Totul „văzut" de privirea 
dulceagă a regizorului și co
mentat de înfiorata și dulcea 
neliniște a tradiționalelor 
valsuri vieneze (banda sono
ră fiind de fapt o antologia 
a acestora).

Filmul e o cronică de fami
lie și nu spune nimic ratîn- 
du-și eroul principal care nu 
sste baronul Rudi, ci impu
nătorul cavou al familiei 
Hill. Dar, Geza von Radvani 
e un regizor blajin dedat la 
deliciile filmului cu senti
mente trucate și idei absen
te. Singurul interes al aces
tui cineroman căruia nu-i 
putem omite cîteva calități 
pur tehnice (nervul unor 
replici și alb — griul imagi
nii) îl constituie apariția ce
lor doi interpret! principali: 
Maria Schell și O. W. Fis
cher.

Un regret pentru acest 
excelent actor Fischer, pe 
care nu l-am putut vedea 
decît în roluri stînjenitoare 
din filme ca: „El Hakim“, 
„Cartea de la San Michele", 
„Tatăl meu, actorul"...

Un film prost nu e decît 
un film prost. „Roata vieții*  
deși se bucură de „corecti
vul" acestor actori nu se 
poate sustrage destinului său.

TUDOR STANESCU
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LITE
RATURĂ * *

Prima reacție produ
să de întrebările noas
tre este semnificativă, 
întrebați asupra mobilu- 
rilor scrisului, scriitorii 
aduc în discuție rațiu
nea existenței concreti
zată în viață, Literatura 
este un mod de a eter
niza viața, de a face 
să-i dispară limitele na
turale, de a o elogia cu 
atît mai mult cu cît cea 
de azi este expresia unui 
timp istoric fără prece
dent. Relația stabilită 
între viață și literatură 
nu este una de subordo
nare ci de echivalență. 
„Mi se pare că literatu
ra, mai mult decît orice 
artă, se străduiește să 
dea reversibilitate timpu
lui, e ceva împotriva 
timpului... Literatura pe 
care o scriu este un act 
de supraviețuire, doresc 
să-i salvez pe cei pe care 

.i-am cunoscut cu senti- 
țnentele, cu tot ce a fost 
numai și numai al lor, 
să fie și altora exemple 
în sensul tradiției. O o- 
peră de artă e bună nu
mai dacă a izvorît din 
necesitate. Eu nu pot să 
exist fără să scriu, lite
ratura este modul meu 
sublim de existență" 
(Gabriela Melinescu).

încrederea în viață 
este temeiul dorinței de 
a o perpetua : „Nicio
dată oamenii nu au do
rit altceva mai mult de
cît tinerețe fără bătrî- 
nețe și viață fără de 
moarte" (Iulian. Neacșu). 
Punerea literaturii sub 
semnul acestei aspirații 
mitice a folclorului ro
mânesc exprimă în ace
lași timp înalta valoare 
umană pe care scriitorii 
noștri o acordă ideii de 
literatură.

Se poate urmări în 
răspunsuri convingerea 
că viața poporului nos
tru, aspirațiile lui pre
cum și munca sa pentru 
edificarea socialismului, 
tendințele progresiste 
ale epocii constituie iz
voare primordiale ale 
creației. „Adevărul pe 
care scriitorul vrea să-1 
exprime este întotdea
una strîns legat de viața 
sa, este un rezultat al 
vieții sale, contemporan, 
deci, întotdeauna cu 
scriitorul. (...) Istorică 
sau de previziune, lite
ratura își îndreaptă me
reu sensul săgeții spre 
prezent, spre lumea în 
care scriitorul trăiește** 
(Ana Blandiana). „Scriu 
pentru că sînt convins 
— declară Adrian Pău- 
nescu — că, începînd de 
astăzi, și terminînd tîr- 
ziu, litera mea va face 
fericită pîlnia de sunete 
a acestei neasemuite, 
limbi care este limba 
română". Conștiința unei 
profesiuni cu o înaltă 
responsabilitate naște 
întrebări tulburătoare: 
„pentru ce și pentru 
cine exist. Exist pentru 
că oarba încleștare a 
firii m-a ales dintr-un 
milion de semințe posi
bile. Exist pentru cei că
rora nu le este indife
rentă trecerea mea prin 
lume în scurtul răgaz 
în care respir, de la naș
tere pînă la moarte. 
Exist, și vreau să exist 
și vreau să conving, și 
vreau să înving pentru 
că înainte de toate cred 
în rezistența neamului 
meu la toate cîte se în
tâmplă, cred în durata 
lui nobilă și nealterată 
de nici un car de luptă". 
(Adrian Păunescu).

Parte integrantă a po
porului său, scriitorul 
„trebuie să fie un cetă
țean (în sensul cel mai 
înalt al cuvîntului), un 
om angajat în slujba 
progresului, un om a că
rui conduită etică să se 
poată rezuma fie și nu
mai la cuvîntul: since
ritate1 (Horia Pătrașcu). 
Consecințele abstragerii 
din viața dinamică a 
prezentului sînt văzute 
cu luciditate : „Lipsa 
opțiunii ferme la o rea
litate sau alta, lipsa ati
tudinii și a angajarăii 
deci, tentația fetișizării 
condiției de artist, de 
creator, ruperea gesticii

Șl
VIAȚĂ dintr-un 

altul e 
el cu

artistice de faptica u- 
mană, jonglarea pericu
loasă cu precara „situa
ție nobilă", pendularea 
cu capul în jos, schim
barea partenerilor, pără
sirea, cu alte cuvinte, a 
lumii reale, năuceala 
ivită din această forțată 
echilibristică subiectivă 
duce la concluzia dezar
mantă și cituși de puțin 
adevărată, a înțelepciu
nii false, „dezinteresat" 
grave a artistului (—). 
îndepărtarea de viață 
a artistului 
motiv sau 
resimțită de 
durerea de a fi fost 
exclus de Ia bucuriile 
și suferințele ei (...) O- 
pera de artă este o plăs
muire smulsă vieții, dar 
unei anumite vieți" 
(Constantin Stoiciu). Re
lația de care vorbim re
vine în sens materialist- 
istoric aproape în fie
care răspuns. Cezar Bal
tag scrie: „Rațiunea se 
eliberează prin creație, 
dar creația nu uită ni
ciodată că se sprijină pe 
datele sensibile ale exis
tenței, ale unui timp și 
spațiu anume, ale unei 
conștiințe integrative, 
ale unei realități sociale 
care ne aparține". Des
pre izvoarele inspirației 
scriitorului, Grigore Ar
bore spune : „Recreind 
o lume a lui, proprie, 
scriitorul nu ne-o înfă
țișează ca pe un tablou 
mort. El îi dă un suflu 
și, fie el epic sau liric, 
aceasta este însăși ex
presia vieții, cuprinzîn- 

du-î semnificațiile. în 
cuvîntarea rostită cu 
prilejul vizitării Combi
natului siderurgic gălă- 
țean, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sub
linia valoarea pentru 
creația artistică a minu
natelor realizări ale so
cialismului, ale oameni
lor muncii care făuresc 
destinul prosper al pa
triei noastre. (...) Scrie
rile noastre sînt sortite 
astfel să exprime o par
te din adevărul acestei 
lumi, să-1 reveleze pe 
acesta, în funcție de di
ferite circumstanțe, în
tr-o manieră specifică". 
Creația dedicată poporu
lui este aspirația de o 
tulburătoare gravitate pe 
care și-o asumă cei mai 
buni scriitori : „Scriu nu 
cu gindul la glorie ci la 
datorie, la neamul meu 
adînc și demn și neclă
tinat de toate durerile 
care l-au mușcat. Iubesc 
Dunărea — și-mi vine să 
cred că uneori intru în
tre apele ei fermecate și 
ascult cîntece vechi, pe 
care trebuie să le duc 
mai departe. Iubesc pă- 
mîntul și serile lui cal
de, oamenii și zîmbetul 
și tainele lor, iubirea 
care-i face frumoși, mi-e 
dragă vorba care sună 
pe stradă și-o fur și le-o 
aduc din nou în urechi" 
(Fănuș Neagu).

Cine este scriitorul: 
„Scriitorul este cronica
rul vremii Iui, placa 
sensibilă fotografică a 
vremii lui, urma de tal
pă apăsată în pămlntul 
prezentului, înregistrînd 
viitorul. Scriitorul este 
cel care înregistrează a- 
mintirile viitorului des
pre prezent" (Nichita 
Stănescu). Că nu este po
sibilă o creație adevăra
tă decît prin angajare, 
prin trăirea conștientă 
a vieții și nu invers, 
este și crezul lui Ale
xandru Ivasiuc: „Nu 
sîntem insule ci ființe 
adînc implantate în 
lume, nici nu știm prea 
exact unde ne terminăm 
noi și unde începe exte
riorul. Nu existăm decît 
acționînd asupra lumii, 
influențînd influențați. 
Rupți de exterior și act, 
ne-am degrada și risipi".

ROLUL
Șl FUNCȚIA 
LITERA TURII

Derivată din raportul 
specific dintre viață și 
literatură, funcția aces
teia din urmă nu poate 
fi concepută decit ca 
fiind una activă, de in
fluențare și formare a 
conștiințelor. E greu de 
imaginat un scriitor, un 
artist, care să nu nu
trească speranța că ope
ra lui va influența. va 
contribui Ia perfecționa
rea imagini: omului. 
..Scriem ca să influen
țăm. ca să ne punem si
giliul pe alți oameni, 
misterioșii cititori. Nu
mai atunci o carte de
vine mai mult decit un 
obiect de hirtie înnegri
tă. se naște și trăiește 
ca un fapt. Ideea că 

mii de 
schimbat 

poate
și-au schimbat puțin 
perspectiva asupra himil 
că au constatat o latură 
nouă, că și-au negat 
poate un obicei de gin- 
dire cîștigat prea grăbit, 
pentru că au parcuri

incon-

paginilc cărții tale, e de 
o tulburătoare responsa
bilitate" (Al. Ivasiuc). 
„Sputnicul, la care do
resc să colaborez (și la 
care colaborează mii de 
scriitori de mii de ani, 
conștient sau 
știent, voluntar sau in
voluntar) se numește 
transformarea conștiin
ței (...) Nu trebuie nea
părat să ajung unu! din
tre marii acuzatori sau 
apărători, ca cei citați de 
mine, dar sper că pot 
deveni un martor util 
pentru ei — și mă înca
drez, cu această aspira
ție, cu toată firea și gin- 
direa mea in acea filozo
fie care nu vrea doar să 
interpreteze lumea ci 
care vrea s-o schimbe, 
in filozofia marxistă. 
Un amendament nece
sar : Nu cred că scrisul 
poate să schimbe lumea,

TALENT
Șl CULTURĂ

Vorbind de locul poe
tului în viața spirituală 
a națiunii, Dan Lauren- 
țiu scrie : „Sensibilitatea 
proprie fiecărui popor și 
cristalizată în tradiția 
culturii s-a constituit în 
funcție de o serie de 
factori istorici, social- 
îconomici, geografici și 
demografici, iar poetul, 
pentru a 
biectivată 
proiecția 
rată în 
incorpora, 
nivel ontogenetic, filoge- 
nia preexistentă exis
tenței sale în lume. A- 
cest fond originar îi de
termină, într-un anumit 
sens, evoluția ulterioară 
(...) Ieșirea arbitrară 
din aceste cadre psihice 
nu este posibilă întrucît 
ele au o motivare istori
că în care miturile și 
faptele profane, legen
dele și întâmplările au
tentice, victoriile și în- 
frîngerile anterioare se 
actualizează în ființa 
poetului cu o pondere 
mai mult sau mai puțin 
pregnantă, în funcție de 
natura talentului respec-

fi măsura o- 
a acesteia, 

sa nemăsu- 
timp. o va 
repetând, la

SCRIU?
ezbb

Ideea unei literaturi 
capabile sâ inreg^rere 
frâxnintăriie. neliniștâ’-e. 
bucuriile și realizările 
prezentului. capabilă sâ 
depună rnârtur.e pentru 
ceea ce este In fața vii
torului rrăbaîe multe 
din răspunsuri. Este un 
mod de a rnămrls: cre
dința In funcția activă a 

ii, în forța ei de 
a vorbi oamenilor, ce
lor prezent’ și celor din 
viitor. In acest chip li
teratura își dezvăluie cu 
pregnanță roiul ei social 
datorită căruia își asumă 
o funcțiune activă, trans
formatoare.

liter

La ancheta noastră au răspuns:
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tiv (capacitatea de in
venție), de cultura (este
tică, filozofică) și gustul 
literar al fiecăruia (po
sibilitatea de discernere 
a valorilor), toate orga- 
nizîndu-se într-o sensi
bilitate specifică, indivi
duală. Acest contact cu 
arheologia spirituală a 
propriei națiuni se ma
nifestă în intensitatea cu 
care ea, tradiția, este 
trăită în prezent, în răs
punderea față de maxi
ma realitate estetică a 
predecesorilor". Rezultă 
de aici că pentru scrii
torul de azi cultura nu 
este atît o chestiune de 
acumulare pasivă deri
vată dintr-un respect 
abstract față de înain
tași ci o asimilare in 
deplină cunoștință de 
cauză a valorilor anteri
oare. Imaginea scriitoru
lui spontan, care nu are 
nevoie de cultură și că
ruia talentul 
ficient tinde 
sau. în orice 
neapreciată.
cultura nu poate suplini 
talentul dar acesta din 
urmă are toate șansele 

îi este su- 
să dispară 
caz, este 

Evident,

de a nu crea nimic du
rabil ignorind valorile 
estetice care l-au prece
dat Mai înainte de a re
clama asimilarea valo
rilor tradiției din respec
tul datorat acesteia — 
care există și trebuie să 
existe — tinerii scriitori 
ai în vedere că propria 
lor posibilitate de afir
mare stă în capacitatea 
de a-și găsi locul real 
in ansamblul culturii. 
Este, ca să spunem așa, 
o chestiune particulară 
vitală a fiecăruia de a-și 
câsi acest loc, piasîn- 
du-se în tradiție. în sen
sul bunei sale continuări 
dar nu pentru a-i repeta 
cu inocență acumulările. 
N's este de conceput do
bândirea conștiinței este
tice fără acest exercițiu 
fundamental care este 
studierea tradiției. Mai 
ră ignorarea acesteia 
riscă să producă confu
nd în mișcarea artistică 
a prezentului. Pentru ca 
dezideratele unei arte 
patriotice, naționale să 
fie realizate. împlinite, 
caracterul organic al a- 
similării culturii, artei 
naționale este de o mare
- r -2- z A ---as'.ă asi

milare organică și nu 
indiferentă, pasivă, sta
tică. nu se reduce la în
scriere sau citare, la 
memorare sau 
r.oașterea unor opere 
și autori Examenul 
ce trebuie trecut este al 
sesizării In toate cazu
rile a actualității reale a 
clasicilor, a forței lor 
care ne vorbește in pre

cu-

/

zent ca și and n-ar C a 
trecutului. Reflexul a- 
cestui fel de a înțelege 
cultura îl întâlnim in 
răspunsul lui Grigore 
Hagiu : „în sfîrșit, poe
tul mai scrie pentru toți 
marii artiști care-au 
creat vreodată in a- 
ceeași limbă sau in al
tele, străine. Ei sint citi
torii lui cei mai autori
tari. Am senzația acută 
că sînt citit de ei ori de 
cîte ori îmi reușește un 
vers. Ei mă citesc fără 
ființă, fără trup, cu pro
priile lor versuri, cu în
săși nemurirea lor. Și 
cum versurile lor trăiesc 
in mine laolaltă cu cele
lalte, ale mele. îmi sint 
cititor și creator deopo
trivă. Nu pot gindi un 
cuvint despre moarte 
fără să nu mi se uite 
peste umăr, in pagina a- 
bia acoperită de eîteva 
semne. pătrunzătorii 
ochi ai lui „Nu credeam 
să-nvăț a muri vreoda
tă-. Nu mă pot gindi la 
ploaie fără să n-aud ră- 
sunînd pe suprafața pâ- 
mintului ecoul haluci
nantului „Aud materia 
plingind". Nu-mi pot a- 
minti copilăria fără să 
rostesc mai întâi „Eu 
cred că veșnicia s-a năs
cut la sat". Nu trezeac In 

[(PENTRU

mine nici o imagine fără 
să simt prezența inefa
bilă, dindu-mi ocol în 
cercuri line, a versului 
„Intrată prin oglindă în 
mîntuit azur". Scriu 
pentru a scăpa de obse
sia acestor mari prezen
țe, dîndu-!e drept hrană 
propriile mele cuvinte.

PUBLIC
Șl LITERA TURĂ

în afara acestei relații, 
public-literatură, litera
tura nici n-ar putea fi 
ceea ce este, ort. tinde 
să fie : o comunicare u- 
mană, o posibilitate de 
solidaritate omenească 
întemeiată pe clarifica
rea idealurilor și adevă
rurilor epocii. Nimeni, 
sau aproape nimeni, nu 
și-a închipuit vreodată 
ori acum că operele au o 
destinație nominală, o 
adresă „poștală". Scriind 
pentru cineva, scriitorul 
nu are în vedere o ase
menea adresă. Este lip
sit de un elementar 
realism, însă, cine cre
de că poate fi ignorat. 
Publicul alege, publicul 
judecă, publicul respin
ge. Scriitorul adevărat 
își conține publicul. In- 
trucît este un om al e- 
pocii el este invadat de 
istoria și filozofia aces
tei epoci. Scriind roman 
istoric el scrie, firește, 

f

cu ideile de acum, cu 
mentalitatea prezentu
lui. Altfel, simpla evoca
re rămine literă moartă. 
Publicul nu judecă pre
cum un arbitru profesio
nist. indiferent prin im
parțialitate. Publicul 
este subiectiv pentru că 
se caută mereu pe sine, 
pentru că nu citește din 
meseria de a judeca. Pu
blicul acceptă sau res
pinge această căutare a 
sa în ceea ce i se oferă. 
Scriitorul care nu ține 
seama de această evi
dență, de această exi
stență a publicului este 
victima unei iluzii. Desi
gur, el nu există pentru 
că există publicul, dar 
a nu-1 vedea, a-1 ignora, 
a-1 declara inexistent 
echivalează cu o auto- 
anulare printr-o naivă 
mistificare. Cineva spu
nea foarte frumos că 
scrie pentru cititorii 
care există în sine în
suși. Este expresia unei 
nobile năzuințî: nă
zuința de a fi util oa
menilor. Dar nici nu 
poți fi pe deplin con
știent de tine ignorind 
publicul: „Consider că 
altfel decit scriind — a- 
ceasU e condiția mea — 
nici n-aș putea să mă 

Obiectivarea poetică, în 
acest din urmă caz, și 
poate cel mai concluderri 
din toate cîte le-am no
tat pînă acum, înseam
nă. la nivelul celor mai 
înalte formulări de poe
zie. crearea personalită
ții tale, convertită în cî- 
teva expresii memora
bile".

apropii de ceea ce nu
mesc „eu însumi". Și 
pentru a putea comunica 
ceva cuiva eu trebuie să 
mă-ntîlnesc pe mine. 
Toate imaginile grele 
de musturile lumii sînt 
niște ziduri în drumul 
meu spre mine și spre 
ceilalți. Arta adevărată 
trebuie s-aducă mărtu
rie. Ce grea pedeapsă ar 
fi să scrii o viață întrea
gă și să cunoști abia a- 
tunci că n-ai spus mai 
nimic din adevărul tău. 
Căci lectorul modern a 
detectat de mult că nu
mai prin sinceritate se 
poate creatorul apropia 
de el. Eu scriu, deci, 
pentru a mă-ndepărta 
de lucrurile indiferente, 
pentru a fi mai pur în 
ifața mea și a semenilor 
mei". (Gheorghe Pituț).

Năzuința de a da pu
blicului opere demne de 
înaintași este prezentă 
în răspunsul lui Ion

F &
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Crînguleanu: „Și de ce 
n-aș spune-o, cred mai 
mult și mai întîi în Do- 
softei, în Eminescu, în 
Blaga, în Goga, sau în 
Labiș. Și, sînt convins 
că toți cei pomeniți „ai 
noștri", sînt foarte uni
versali și aparțin multor 
timpuri viitoare. Dintre 
noi, trebuie să se ridice 
cineva la umărul lor. Și 
lumea cititorilor asta aș
teaptă, această lume a- 
tît de cinstită și reală, 
oricît ne-am tot feri s-o 
recunoaștem: cînd zic 
lume, înțeleg mulțime".

Cît privește riscurile 
asumate de așa-zisa ig
norare a scopurilor și a- 
dresei sociale a scrisu
lui, iată ce scrie A. I. 
Zăinescu: „Nu cred că 
scrie nimeni în zadar, 
fără adresă, fără cauză, 
fără a-și pune problema 
rostului său cu atît mai 
mult cu cît avem în spa
te dacă nu o îndelunga
tă tradiție a scrisului ro
mânesc, cel puțin o ora
litate a Iui exemplară, 
cu atit mai mult cu cît 
nota distinctă a fiecă
ruia se cîștigă deja greu, 
în concertul pe atâtea 
voci și instrumente la 
care asistăm". Invocînd 
simbolul bocitoarei popu
lare, poetul adaugă: 
„Mi-am adus aminte de 
ea. de acea formidabilă 
voință a ei de a spune 
totul despre om și nu 
știu dacă poezia nu i se 
aseamănă întrucitva. 
dacă nu trezește și ea 
cîteodată spaima de a nu 
putea duce, in sfîrșit, 
pînă la capăt, de a nu fi 
in stare să spunem mă
car o parte din tot ceea 
ce se constituie și se re
clamă ca adevăr ome
nesc al nostru, al oame
nilor acestui timp". La 
care Iulian Neacșu, a- 
daueă : „Scriitorul nu 
se poate despărți în nici 
un fel de cititorii săi, 
fiind mereu alături de 
ei. în aer ci nd să-i repre
zinte. Pentru cine scriu ? 
Despre oameni, pentru 
oameni. Ca scriitor ro

mân scrii pentru poporul 
in care ființezi, pentru 
limba în cultul căreia 
te-ai născut, pentru rea
litatea în care exiști, a- 
cum, aici. Actul acesta 
de responsabilitate de
termină un destin literar 
și constituie apăsarea 
grea care apleacă ume
rii celui care scrie. 
un atlet care vrea 
alerge atât de repede 
cit să depășească o 
mită de timp este con
diționat de un stadion 
plin și prieten. Scriitorul 
are ca susținători și 
prieteni pe toți oamenii 
care s-au născut, se nasc 
și se vor naște pentru 
că poartă cu el dorința 
de a nu muri niciodată".

Dedicîr.du-și opera ci
titorului, cel prezent ori 
cel viitor, șansa ei de a 
fi crezută și deci utilă 
stă și în condiționarea sa 
filozofică. Asupra aces
tui aspect insistă, îndeo
sebi, Grigore Arbore : 
„Iar faptul că artistul, 
creatorii, dispun de o 
nouă filozofie revoluțio
nară, cea marxistă, nu 
înseamnă că s-au îngus
tat posibilitățile de ex
primare, că Ia baza tu
turor operelor trebuie să 
stea un fond egalizator. 
După cum se știe, pro
cesul de adîncire al a- 
cestei filozofii este neîn
trerupt, el asimilînd și 
promovînd concepte și 
idei noi, aflate în co
respondență cu mișcarea 
cea mai cuprinzătoare a 
omenirii spre progres (...) 
Mai mult ca oricînd, In 
epoca noastră arta, lite
ratura iși afirmă condi
ția filozofică, fiind si
multan și un factor ac

Și 
să 

în-
li-

*

tiv de seamă în susți
nerea și promovarea 
ideologiei proletariatu
lui". Scriind pentru pu
blic, pentru oamenii 
epocii se înțelege că 
scriitorul acordă operei 
sale și o înaltă funcțiu
ne morală ; „Scriu deci 
pentru că sînt convins 
că arta este o formă 
complexă de cunoaștere 
și acțiune. Scriind ac
ționez, acționînd parti
cip, participînd doresc 
să fac pe alții să parti
cipe la cea mai profun
dă și specifică realitate 
umană, istoria. De aici 
rezultă o afirmare și o 
negare în același timp, o 
afirmare a noului împo
triva oricăror forme de 
încremenire, de statică 
socială care sînt con
trare omului („.). In a- 
ceastă acțiune a-ți dis- 
prețui cititorii înseamnă 
a te sinucide, pentru că 
prin ei scriitorul încear
că să existe mai mult și 
mai esențial. A nu le da 
însă decît ce știu, 
menaja și adormi 
nîndu-!e ce știu 
bine, înseamnă a te 
damna tot la izolare în
trucît nu se stabilesc 
curenți de comunicație 
decît acolo unde există 
diferențe de nivel" (Al. 
Ivasiuc). Instrument de 
cunoaștere artistică, li
teratura este și unul de 
dezbatere și transforma
re morală, întemeiată pe 
realitatea istorică a lu
crurilor. „Poeții sînt 
niște oameni care înfăp
tuiesc cea mai frumoasă 
lucrare cu putință: în
cearcă să îndepărteze 
din cugetul muritorilor 
tot ce este urit și întu
necat, încearcă să-i 
transforme în oameni 
noi; superbă, rămîne 
superbă această formulă 
banalizată care vorbește 
despre lucruri sfinte: 
despre puterea de a te 
regenera, despre autode- 
pășire, despre încercarea 
extrarodinară a comu
nismului de a-i obliga 
pe oameni să-și ciștige 

a-i 
spu- 
prea 
con-

în sfîrșit condiția uma
nă" (Florin Mugur).

Așadar, scrisul este 
pus în slujba cîștigării 
condiției umane, este in
vestit cu o demnitate 
supremă căreia adevă
ratul scriitor, i se supu
ne. „Scrisul nu este alt
ceva decît un vehicol al 
unui adevăr. Adevăr al 
unuia ; care tinde să de
vină adevăr al mai mul
tora. Aceștia din urmă 
sînt cititorii. Este un lu
cru banal dar in același 
tâmp plin de adevăr și 
de mister. Cel care-și a- 
sumă destinul de a fi 
scriitor scrie pentru citi
torii lui. In noțiunea de 
scriitor se cuprinde e- 
cuația simplă și anume 
aceea în care A scrie 
pentru tot restul alfabe
tului (...) Ce este un 
scriitor ? Cine este un 
scriitor ? Care este scri
itor ? Este acela care 
dorește cu totdinadinsul 
să comunice un adevăr 
mai mult decît iubitei 
sale sau prietenilor săi, 
cel care dorește să co
munice un adevăr ge
neros". (Nichita Stănes- 
cu). „Scriu — și nu este 
loc pentru nici o altă 
explicație — pentru oa
meni și visul meu, sen
sul vieții mele, este să 
știu că oamenii îmi des
chid cartea și au, poate, 
un gînd frumos pentru 
partea de inimă pe 
care am topit-o și am 
pus-o în fiecare rînd și-n 
fiecare literă (...). Scriito
rul, și iarăși mă gîn- 
desc la cel drept, la cel 
adevărat, la cel care 
cheltuiește lumina sîn- 
gelui său, își măsoară 
trecerea pe pămînt după 
undele de bucurie, după 
stropii de bunătate pe 
care i-a așternut în oa
meni" (Fănuș Neagu). 
Constanța Buzea, într-un 
pătrunzător eseu despre 
tăcere își dedică scrisul 
„Acestei lumi, ce are ca 
prim merit acela de a 
fi vie și diversă și a-1 a- 
vea în centrul ei pe om".

Important este faptul 
conștiinței unui public 
care ;; nu te ignoră, pe 
care-î presupui chiar 
înainte de a-i cunoaște 
reacțiile : „Poate că 
scrisul este un monolog 
uriaș în fața unui public 
(ce arareori dă răspuns 
și nici nu-i obligatoriu 
s-o facă). Te adresezi a- 
cestor oameni, pe care-i 
vezi doar în mod gene
ric, știind că ei te urmă
resc, că așteaptă tot ce e 

mai bun din viața ta. 
Dar nu localizezi un om 
sau un grup. Pentru că 
câtitorii nu sînt doar ai 
clipei de atenție, ei sînt 
generații în succesiune". 
(Ilie Constantin).

„Am fost legați de oa
meni și sîntem — și vom 
fi — legați de ei. Ei sînt 
cei care ne-au oferit — 
prin bucuriile sau neca
zurile lor — premisele 
scrisului. Indiferent dacă 
ne-au fost prieteni sau 
dușmani, ei, acești oa
meni ne-au solicitat — 
făcîndu-ne totodată posi
bilă înțelegerea (în mă
sura în care fiecare din
tre noi a putut să o rea
lizeze, firește) a lumii și 
anilor în care am cres
cut și trăim, a acestor 
ani de efervescența crea
toare, anii socialismului 
care deschid perspectiva 
unei afirmări profunde 
creatorilor ; ne-au făcut 
posibilă înțelegerea aces
tei lumi obligîndu-ne 
totodată — de Ia un caz 
la altul — să luăm ati
tudine". (Horia Pătraș
cu).

Iată de unde izvorăște, 
o dată mai mult, conști
ința responsabilității tâ
nărului scriitor față de 
cititorii săi (care, între 
altele fie spus, nu sînt 
pur și simplu cititori, ci 
constructori ai unei lumi 
și vieți noi. în primul 
rînd). Aceasta îl poate 
face pe Gheorghe Suciu 
să scrie : „Maî mult de
cît pe critic, mai mult 
decît pe noi înșine îl 
credem, cînd se pronun
ță asupra valorii opere
lor noastre, pe cititor".

★

Problemele asupra că
rora se poate discuta cu 
folos, acelea rezultate 
din răspunsurile primi- ■ 
te pînă acum la ancheta 
noastră nu sînt, “firește, 
numai cele pe care am 
încercat doar să le enun
țăm în pagina de față. 
Pe de altă parte, chiar 
cele abia enunțate meri
tă cu prisosință a fi dez
bătute în continuare. 
Iată de ce socotim ne- 
oesar să nu punem ca
păt discuției (mai ales că 
o asemenea discuție nici 
nu poate fi, la urma ur
mei, încheiată). Vom 
continua deci publicînd 
articole de la scriitori, 
critici, filozofi, cititori.
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Locul și rolul tînărului în viața satului contemporan
După absolvirea școlii gene

rale, tînărului de 15 ani de la 
sat i se pun în față două alter
native : continuarea studiilor teo
retice sau încadrarea în diverse 
sectoare de activitate în funcție 
de necesități și aptitudini. Nu ' 
rare sînt cazurile cînd în virtu
tea unei mentalități învechite ti
nerii aleargă spre locuri de mun
că ce le-ar permite realizarea 
imediată dar fără vreo perspec
tivă a unor cîștiguri mari, în 
schimbul unui minim efort și tot 
atît de dese sînt cazurile cînd 
organizația U.T.C. nu încearcă să 
dirijeze tineretul spre sectoare de 
maximă importanță în agricultu
ră, dar care impun un efort mai 
mare, conjugat cu pasiunea pen
tru meserie. Este lăudabil faptul 
că la sectorul mecanic al coopera
tivei agricole de producție Sea
ca, județul Olt, de pildă, brigada 
este formată numai din tineri, 
dar e curios că la sectorul 
zootehnic al aceleiași cooperati
ve lucrează numai vîrstnici. Se 
pare că aici atenția pentru pro
movarea tinerilor în sectoare ce 
necesită muncă calificată a fost 
unilateral concentrată. Mecaniza
rea continuă în agricultură re
duce forța de lucru necesară dar 
impune creșterea numărului de 
cadre calificate care să mînu- 
iască mașinile. Și e normal ce 
aceste cadre să fie tinere 
care pot să-și însușească rapid o 
serie de cunoștințe și să dea un 
randament sporit în cursul ani
lor ulteriori de muncă. Aseul- 
tîndu-1 pe tractoristul GH. ALBU 
care ne vorbea despre frumuse
țea meseriei sale, despre faptul 
că cei trimiși la școala de trac
toriști de la Radomirești s-au re
întors la Seaca dornici să pună 
în practică cunoștințele însușite 
în folosul lor și al colectivității 
din care fac parte (semnificativ 
este faptul că au fost îndrumați 
către această meserie chiar de 
către organizația U.T.C.) gîn- 
deam : cînd un tînăr din Seaca 
ne va spune lucruri asemănătoare 
despre zootehniști ?

Tinerii cu care am stat de vor
bă erau la curent cu noile mă
suri preconizate de Biroul Per
manent al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție referitoare la retribuția în 
sectorul zootehnie și stimulentele 
pentru vechimea neîntreruptă la 
locul de muncă, dar niciunul nu 
si-a exprimat dorința de a îm
brățișa această meserie. Brigadie-

rul zootehnic Radu Rogoveanu 
încerca să ne explice absența ti
nerilor din sectorul său prin „lip
sa de experiență", „dificultățile 
meseriei", „necesitatea unei în
delungate prezențe în sector4* 
etc, motivații ce nu se susțin la 
o analiză mai serioasă. Actualii 
zootehniști au fost tineri cînd au 
îmbrățișat această meserie, nu a- 
veau experiență, s-au calificat în 
contactul direct cu dificultățile 
și cerințele creșterii animalelor. 
Au primit sprijinul celor ce lu
crau deja în meserie. Și asta a 
necesitat ani de muncă.

— Ce se va întîmplă cînd vor 
trebui înlocuiți actualii îngrijitori

însă în sarcina conducerii co
operativei agricole din Seaca mai 
cad o serie de răspunderi : ușu
rarea muncii zootehniștilor prin 
introducerea parțială a mecani
zării în sector și găsirea celor 
mai adecvate forme de retribu
ție, care să constituie un stimu
lent pentru lucrători. Cineva fă
cea observația că lipsa de cadre 
tinere în sectorul zootehnic se 
datorește faptului că tinerii cau
tă să aibă cît mai mult timp li
ber. Dar cum se explică faptul 
că la Brebina, județul Teleor
man, brigada zootehnică este for
mată în majoritate numai din ti
neri care reușesc să obțină re-

bina a constituit un stimulent e- 
vident.

Următorul popas l-am făcut în 
comuna Dobrotești — județul 
Teleorman, aflată la circa 20 km 
de Roșiorii de Vede. Cu mare 
greutate ne-am găsit un loc în 
cursa de după amiază. Pasagerii, 
în majoritate tineri. Intrigați i-am 
întrebat unde merg ? Acasă, la 
Dobrotești ! Discuțiile ulterioare 
ne-au edificat pe deplin. „Co
muna noastră a ajuns să bată re
cordul în șoferi". (Afirmația a- 
parține secretarului Comitetului 
comunal U.T.C. — Alexandru 
Mâniea). într-adevăr, peste 200 
de șoferi la o comună de 5 200 
locuitori es>e o cifră foarte mare. 
E drept cooperativa nu duce lip
sa brațelor de muncă. Și este 
normal ca forța de muncă supli
mentară să nu se irosească za

ECHILIBRUL
CADRELOR
de animale, unii dintre ei aflați 
la o vîrstă destul de înaintată ?

Brigadierul a ridicat din umeri. 
Răspunsul îl dăm noi: totul va 
trebui luat de la capăt, categorie 
eu rezultate negative asupra pro
ducției animaliere tocmai din 
cauza lipsei de experiență.

— Ați încercat să atrageți în
tr-un fel sau altul tinerii spre a- 
©est sector ?

Din nou brigadierul a ridicat 
din umeri. Se pare 
ganele de conducere 
din vedere ziua de 
Este necesară prezența tineri
lor în acest sector ? într-o a- 
numită măsură da. La Seaca mai 
sînt mulți tineri care Iijprează în 
munci fără a li se cere calificare. 
Sectorul zootehnic numără la ora 
actuală peste 2 000 de ani
male, în perspectivă prevăzîn- 
du-se o creștere substanțială. 
Dacă s-ar încerca încadrarea u- 
nor tineri, cărora le-ar place me
seria trimițîndu-i în prealabil Ia 
școli pentru calificare, sectorul 
zootehnic ar avea mai întîi „o- 
mul potrivit la locul potrivit", 
în al doilea rînd cadre speciali
zate, Ia curent cu cele mai noi 
metode de muncă, și în al treilea 
rînd, implicit, o productivitate 
sporită.

că or- 
pierd 

mîine.

xultate cu nimic mai prejos celor 
„bătrîni în meserie" ? Dinu An
gela și Stancu Florina au la activ 
cîte 45 zile muncă pe lună și 
rețineți vîrsta, au numai 19 ani 1 
Pornind de la necesitatea per
manentizării cadrelor în acest 
sector — ne relata Emilia Dincă, 
secretara Comitetului Comunal 
U.T.C. — ne-am îndreptat aten
ția către tineri. în cadrul ședințe
lor, la căminul cultural, în dis
cuții de la om la om, am căutat 
să le insuflăm dragostea pentru 
această meserie. Cîțiva mai „cu
rajoși" au încercat. Asigurînd o 
permanentă prezență a specialiș
tilor, prezentîndu-le cele mai noi 
documentare (știut fiind că actua
lele broșuri de popularizare sînt 
practic depășite) tinerii zooteh- 
niști • au confirmat speranțele 
noastre. Nu sînt acțiuni ieșite 
din comun. Poate că sînt forme 
care folosite și în alte comune 
ar avea rezultate mult mai bune. 
Deci aici nu s-a mai pus proble
ma timpului liber, nu s-a mai 
invocat „lipsa de experiență" etc, 
etc. Și faptul că retribuția zoo- 
tehnlștilor, datorită condițiilor 
create — metode de lucru, cali
ficare — este superioară altor 
sectoare de la cooperativa Bre-

damic, să fie dirijată spre in
dustrie, transporturi etc. Dar a- 
cest proces de migrare trebuie să 
aibă o maximă justificare econo
mică. Nu subestimăm importanța 
meseriei de mecanic auto, știut 
fiind că muncitorii din transpor
turi au un rol important în eco
nomie, iar localitățile învecinate 
oferă destule posibilități pentru 
ca tînărul să se califice într-un 
anumit domeniu. Urgentarea de 
către organele locale a înființării 
unui atelier de reparații pentru 
mașini și tractoare (deocamdată 
în studiul de proiect) cu o rază 
mare de activitate ar duce la un 
dublu rezultat pozitiv : folosirea 
forței de muncă a tinerilor direct 
în agricultură (în unele sectoare 
nevoia de cadre este evidentă), 
mărirea duratei timpului liber 
prin eliminarea navetei, timp ce 
ar permite tineretului manifestări 
culturale, alcătuirea unui bogat 
program instructiv-educativ. (A- 
firmația noastră se bazează pe 
faptul că și în condițiile exis
tente în prezent tinerii din Do- 
brotești au o renumită echipă de 
fluierași, au participat la nume
roase acțiuni de muncă patrioti
că prin construirea unui baraj 
de irigații, plantarea viței de vie 
etc). Atunci se va ivi un alt im-

pediment: nu toți șoferii sau me
canicii auto, vor putea fi folo
siți în muncă. Va fi necesară și 
acoperirea unor posturi ce nece
sită o calificare specială : maiștri, 
tehnicieni, etc. Or la ora actuală 
semnalăm doar meseria de șofer. 
Ce vor face atunci unii dintre ei: 
se vor califica într-altă meserie, 
cheltuind din nou fonduri pentru 
școlarizare ?

Antitetic, se prezintă situația 
în comuna Peretu — județul Te
leorman. Foarte puțini din cei 
1200 de tineri prestează muncă 
necalificată. Nu există sector al 
cooperativei de producție în care 
să nu lucreze și tineri. Și aici a 
apărut Ia un moment dat forță 
de muncă excedentară, în special 
prin numărul mare de tineri, ab
solvenți ai școlii de cultură ge
nerală. Și atunci comitetul 
U.T.C., împreună cu organele de 
conducere ale comunei au înce
put să dirijeze tineretul spre cele 
mai diverse profesii : muncitori 
ceferiști, mecanici auto, țesătoa
re, operatori chimiști care acum 
lucrează în centrele industriale 
învecinate : Tr. Măgurele, Roșio
rii de Vede.

Am vorbit mai sus de răspun
derile ce revin organelor de con
ducere ale cooperativelor de pro
ducție. La Radovanu, județul II- 
tov., am întîlnit un caz aparte : 
tehnicianul agricol Iacob Dumi
tru, care a stat cîțiva ani prin 
școli (școala agricolă, școala teh
nică agricolă) la ora actuală nu 
lucrează. Motivează că nu i se 
plătește munca în bani ci în pro
duse. Președintele cooperativei 
invocînd o hotărîre a consiliului 
de conducere — refuză să-i sa
tisfacă cererea. în felul lor, a- 
mîndouă părțile au dreptate. Dar 
un cadru calificat, pentru a cărui , 
pregătire s-au irosit mii de lei, j 
stă acasă, iar conducerea se a- ' 
gață de o portiță lăsată de Uniu- . 
nea Națională a Cooperativelor 
de Producție. N-ar fi bine ca a- ' 
cest organ să emită niște ins trac- < 
țiuni care să reglementeze clar 
remunerația tehnicienilor agri- 1 
coli ? Mai ales că cele semnalate . 
la Radovanu nu , sînt singulare 
(am mai menționat astfel de a- 
nomalii nu de mult). i

Pentru calificarea tinerilor în 
diverse meserii, dirijarea lor în 
diverse sectoare de activitate, din i 
mediul rural sau urban, nu se 
pot da rețete. Poate doar un în
demn la inițiativă creatoare, a- t 
dresat comitetelor U.T.C. și ce- I 
lor direct răspunzători de pro
blemele economice și sociale ale j 
satului contemporan. |

ION IOSIF .

i RESPONSABILITATEA generației tinere

Vedera da pe Marte P Peisaj 
lunar ? Nu. Vulcani, li puteți 
vedea și dumneavoastră luind 
trenul pînă la Buzău și de acolo 
încă cițiva kilometri spre Ne- 
hoiași.

Așadar, sub Carpațti Buzăului 
vulcani activi! Acesta e adevă
rul, după cum încearcă să v-o 
confirme și imaginea alăturată. 
Unele studii de specialitate îi 
consemnează sub denumirea spe
cifică de Vulcani noroioși. Lo
calnicii le spun simplu fierbătoa- 
re. E adevărat, ceva mai mici de
cît omonimii lor din Filipine sau 
Japonia care aruncă în cer lavă 
fierbinte și cenușă, dar totuși 
vulcani. La Pîclele Mici, pe o 
suprafață de mai multe hectare, 
pămîntul e arid, vegetație săra
că. Nu crește deCît o singură 
plantă, și aceea ciudată și rară, 
Nitrariâ Shoberi. In acest peisaj 
neobișnuit, se înalță conurile, cu 
căuș clocotitor în vîrf, ale vul-

orgii o ase Intîlnite In oale, tron*-  
formîndu-le in noroi.

Așa au luat naștere vulcanii 
noroioși de care ne ocupăm. U- 
nii, cît un mușuroi de furnici și 
cu craterul nu mai mare decît 
căușul palmei, se nasc, am putea 
spune, sub chiar ochii vizitatoru
lui. Pe cînd alții, ajunși de mult 
la maturitate, se întîmplă să-și 
înceteze brusc activitatea sau își 
schimbă înfățișarea după legi 
încă necunoscute, și capricioase. 
La Piele, unul din vulcanii cei 
mai activi, care în cîțiva ani 
schimbase configurația platoului 
prin cantitatea masivă de noroi 
aruncată în jur, la un moment 
dat se părea că a „murit*.  Insă 
după un anumit timp s-a văzut 
că-și crease un crater și canale 
de scurgere subterane.

In cratere, izbucnirile au loc 
la perioade scurte și neregulate; 
întîi se formează bășici ce ajung 
pînă la diametrul

VULCANI Unul din zecile de vulcani noroioși, în acțiune

NOROIOȘI
cânilor noroioși. Craterele celor 
mai mulți formează adevărate o- 
chiuri de lacuri în continuă fier
bere. Cum s-au format ? De cînd 
datează și ce le rezervă viitorul ? 
Întrebările și le-au pus, înaintea 
noastră, geologi și geofizicieni 
cunoscuți, de astăzi și din trecut, 
veniți aici să cerceteze și să pros
pecteze terenul. Din însemnările 
lor, unele tipărite în secolul tre
cut, se- degajă în primul rînd mi
rarea în fața acestui fenomen rar 
al naturii. Astăzi conurile vulca
nilor ajung pînă la zece metri 
înălțime. Dar noroaiele solidifica
te care le formează sînt relativ 
recente — recent răbufnite din 
adînc căci altfel ele antrenează 
la suprafață sfărîmături de roci și 
adesea chiar fosile din mezozoic, 
pliocen și oligocen. Mecanismul 
mișcării gazelor și noroiului din 
adînc la suprafață a rămas însă 
neschimbat pînă astăzi: în stra
turile cutate ce cuprind zăcămin
te de petrol și în cele impermea
bile care le acoperă se formează 
fisuri prin care gazele se strecoa
ră la lumina zilei. La Lapotaii, 
o localitate apropiată, gazele ies 
uscate prin crăpăturile și porii so
lului, ies uneori gata aprinse, 
dînd naștere la așa-numitele 
focuri vii sau focuri nestinse. 
Aici, la Beciu și Pîcle, gazele îm
ping în sus și apa sărată ce w 
află la baza zăcămintelor și care, 
la rîndul său, înmoaie straturile

80 de centimetri, uneori și 
mai mari, pe urmă se sparg 
împrăștiind miros specific de 
țiței și sulf. Aprinzînd un 
chibrit deasupra, gazele ard 
fără fum degajînd o mare canti
tate de căldură. Cercetătorii au 
dovedit că ele au aceeași compo
ziție chimică și aceeași origină 
ca și gazele de sondă (de reți
nut că fierbătoarele de lingă Bu
zău au revelat specialiștilor și oa
menilor de știință români multe 
amănunte cu privire la confor
mația geologică a terenului, i-au 
ajutat să formuleze, înaintea al
tora, ipoteze, unele confirmate 
de practică, în legătură cu exis
tența zăcămintelor de țiței în ve
cinătatea masivelor de sare). 
Odinioară erupțiile au (ost mult 
mai violente și mai dese. O do
vedesc, între altele, depunerile 
de noroaie și sare de pe platou
rile pe care se înalță azi vulca
nii noroioși. Peisajul oferă o mare 
varietate de forme geologice. Vi
zitatorul — și nu ne referim doar 
la specialiști — se simte proiec
tat în epoci îndepărtate de inten
să și febrilă mișcare geologică, 
într-un cadru fantast. Sub ochii 
săi se nasc și se distrug reliefuri. 
E martorul ocular al mecanicii 
terestre în acțiune, vede și înțe
lege fenomene pentru care în ge
nere oamenilor le-au trebuit 
mulți ani spre a le intui și dove
di științific.

GH. BACIU

La 30 august a.c., se împli
nesc două decenii de la înființa
rea aparatului securității sta
tului nostru. Sub conducerea 
partidului și cu sprijinul oame
nilor muncii, cadrele aparatului 
de securitate au prevenit și li
chidat în decursul anilor multe 
cazuri în care elemente dușmă
noase au atentat la cuceririle 
revoluționare ale poporului. în 
această complexă luptă pentru 
apărarea liniștii noastre crea
toare, de un real folos au fost 
și sesizările unor tineri adre
sate organelor de securitate. 
Redăm mai jos un episod din- 
tr-un caz rezolvat, ca urmare 
a unei astfel de sesizări.

★
Era ultima zi a anului...
Oboseala i se citea vag pe 

față, după încheierea unei zile 
febrile de muncă, după rezol
varea unui noian întreg de pro
bleme, care de care mai în
curcate.

în biroul încălzit de peste zi, 
mocnea un ușor iz de tutun. 
Scrumiera ticsită cu mucuri de 
„Litoral" lîncezea pe o masă 
bine lustruită, alături de un te
lefon care, prlntr-un zbirnîit 
prelung, sparse liniștea din în
căpere.

Deranjat din lectura filelor 
unui dosar, căpitanul de secu
ritate Dumitru Ivancu ri
dică micro-receptorul. La capă
tul celălalt al firului, o voce în- 
gina fapte și situații oarecum 
neclare. Un singur lucru reținu 
ofițerul. Un tînăr, al cărui nume 
nu-l înțelese bine, comunica că 
undeva, într-un sat așezat în 
creierul munților, un dușman 
se interesează de date ce con
țin secrete de stat...

Pașii repezi pe care-i făcea 
prin birou alternau cu zeci de 
gînduri, chinuindu-l întrebarea

la care încă nu putea găsi răs
puns.

— Despre ce poate fi vorba ? 
Cum trebuie acționat ?

Pentru a găsi soluția cea mai 
potrivită, începu să șe sfătuias
că cu singurul coleg care mai 
era în birou, tînărul locotenent 
Traian Sorociuc...

Distanța pînă acolo era ex
trem de mare, iar ultimii cinci- 
șase kilometri nu puteau fi stră
bătuți decît de păsul unui cal 
huțul obișnuit cu drumurile 
Brodioarei, Bobeicuței și Izvoa
rele Sucevei.

★
Oboseala de pe chipul ofițe-

preună cu locotenentul Traian 
Sorociu și șoferul, înaintau că
lare, căutind să. ferească văgău- 
nele și hrubele adînci încărcate 
de zăpada, viscolită.

Sforăitul cailor, comportarea 
lor neînțeleasă la un moment 
dat, dădu de bănuit.

— Lupii! strigă șoferul îngro
zit. Trageți!

Din stingă și din dreapta se 
auziră niște urlete și văzură, 
năvălind spre ei, din desișuri 
împădurite, o droaie de jivine 
negre. Cinci focuri de pistolet 
și o rafală scurtă de automat, 
potoliră înaintarea lupilor, iar

posibilitățile ei de a da un pro
dus de calitate superioară.

în anul acesta am avut secetă 
și, cu toate acestea, activitatea și 
munca depusă de către țărănimea 
cooperatistă, de muncitorii, me
canizatorii, de agronomii și tehni
cienii din agricultură a făcut po
sibil ca producția agricola să fie 
asigurată la un nivel mediu. De
sigur nemulțumirea noastră față 
de secetă trebuie să determine pe 
tinerii din agricultură să lucreze 
și mai intens, pe baze științifice, 
să contribuie cu toate forțele la 
înfăptuirea măsurilor de irigare, 
peste tot unde asemenea posibi
litate există. Răzbunînd astfel 
nemulțumirea noastră față de se
cetă, vom asigura recolte și mai 
mari în anii viitori și nu vom mai 
fi ținuți de capriciile naturii.

în privința tinerilor intelectuali 
se pun aceleași cerințe. Dacă un 
student sau un elev care învață 
își va da silința nu numai pentru 
a obține o notă de trecere, ci pen
tru a acumula cît mai multe cu
noștințe de cultură generală și 
știință în profesia pe care și-a a- 
les-o, luînd parte din tinerețe 1*  
cercurile de studii, de cercetare, 
muncind cu abnegație, cu spirit 
de răspundere, va obține fără nici 
e umbră de îndoială satisfacții 
deosebite prin foloasele aduse 
societății, științei, progresului u- 
man.

Construcția socialismului fi a 
comunismului este un ctmp vast 
de muncă si luptă pentru progre
sul omenirii.

însușind experiența vîrstnicilor, 
dezvoltînd-o pe baza mijloacelor 
noi și nelimitate, ce le stau la 
dispoziție, tinerii noștri pot în
făptui fapte eroice de care sînt 
capabili numai marii patrioți care 
au înțeles adevărata menire a 0- 
mului în \dață și societate.

înfăptuind socialismul ri co
munismul, desăvîrșind opera în
cepută, tineretul nostru, de astăzi 
va fi mîine de invidiat.

X.

(Urinare din pag. I)
trai al U.T.C.-ului (asasinat în 
1944 la Rîbnița), s-a organizat 
editarea unui manifest al P.C.R., 
care trebuia răspîndit în oraș. 
Editarea unui manifest nu era un 
lucru simplu ; trebuia găsită o 
locuință conspirativă adecvata, 
procurată hîrtie, un multiplicator, 
cerneală și cite altele, loate a- 
cestea nu erau lucruri simple. 
Odată manifestul tipărit, șe pu
nea sarcina răspîndirii lui, astfel 
ca fiecare exemplar să ajungă în 
mîha celor cărora le era adresat. 
Din nenorbeire, după ce Bernat 
Andrei și ceilalți uteciști lucraseră 
manifestul, ei au fost arestați de 
către agenții Siguranței din Arad. 
Și pentru ca în acest proces să 
existe dovezi suficiente pentru 
condamnare, Bernat Andrei a fost 
silit să ia în brațe cele cîteva 
sute de manifeste și să le ducă la 
Siguranță.

Mai tîrziu, în închisoare, Ber
nat Andrei, relatîndu-mi cele de 
mai sus mi-a spus că, mergînd 
pe stradă cu brațele pline cu ma
nifeste, necăjit că după atîta tru
dă. manifestele vor ajunge la Si
guranță în loc să ajungă în mîini- 
le tinerilor muncitori s-a hotărît 
să încerce a repara ceea ce pro
babil greșise în legătură cu ares
tarea. „Simulînd că m-am împie
dicat — spunea el — am căzut 
jos, în mijlocul pieții și toate ma
nifestele din brațele mele s-au 
risipit, ajutat fiind și de un mic 
vîntuleț. Cu toate încercările a- 
genților din jurul nostru, foarte 
puține au mai putut fi strînse 
pentru Siguranță. După cum bă
nuisem de la început, așa s-a și 
întîmplat; simularea nu a rămas 
fără pedeapsă, fiind bătut zdra
văn la poliție. Dar cu toată bă
taia mi-a rămas pentru toată via
ța o deosebită satisfacție că am 
reușit ca majoritatea manifestelor 
să ajungă în mîinile muncitorilor 
din Arad".

Un alt fapt care ilustrează —• 
după părerea mea — romantis
mul revoluționar de care eram 
stăpîniți și. care ne determina la 
acțiuni curajoase, pline de riscuri, 
dar și de satisfacții, înfruntînd 
pericole care adesea se soldau cu 
pierderea libertății sau — și mai 
grav — chiar cu pierderea vie
ții. s-a petrecut la Timișoara în 
1924.

Era după ilegalizarea partidu
lui comunist, cînd Comitetul oră
șenesc U.T.C. a organizat o ac
țiune. de șablonare pe pereții ca
selor din oraș a unor lozinci, cum 
erau : „Trăiască Partidul Comu
nist", „Trăiască U.T.C.", „Tră
iască Uniunea Sovietică". Munci
torii mai vîrstnici ne învățaseră 
că lozincile noastre vor rezista 
mai mult dacă vopseaua roșie va 
vi preparată cu ulei.

Noaptea tîrziu, — înlr-o «îm
băta — cîte doi tineri, înarmați 
cu șablonul confecționat din car
ton sau tablă în care se tăiaseră 
secera și ciocanul și lozinca res
pectivă, ferindu-se cu grijă, im
primau cu vopsea lozinca pe 
ziduri, pe vitrinele unor magazi
ne din centrul orașului, demon- 
strînd astfel că, cu toată teroa
rea, partidul comunist, Uniunea 
Tineretului Comunist existau și 
activau.

A doua zi dimineața, dumini
că, îmbrăcat în haine de sărbă
toare, m-a;n dus să văd cum va 
reacționa publicul Ia lozincile 
noastre. Trebuie să spun, că la 
început am încercat o oarecare 
dezamăgire, văzînd că nu se se
sizează nimeni de lozincile noas
tre. La un moment dat însă, un 
sergent de stradă, observîndu-le 
pe cele de pe vitrinele magazi
nelor, a intrat în panică, intere- 
sîndu-se de proprietar, ca să vină 
repede să-și curețe vitrinele. A- 
ceasta a făcut ca mulți trecători 
să se oprească, să vadă ce va 
face polițistul cu aceste lozinci.

După mult timp pierdut, în 
care trecătorilor li se atrăsese a- 
tenția, după ce comerciantul a 
fost găsit, acesta a adus o căl
dare cu apă si o cîrpă ca să 
șteargă lozinca de pe vitrină. Us
cată în timpul nopții, vopseaua 
devenea strălucitoare sub cîrpa 
negustorului care transpira, îm
preună cu polițistul freeînd-o
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tică din occident, l-a întîlnit în 
bufetul satului. Au servit îm
preună cîteva pahare. La ieși
re, domnul „W“ i-a arătat un 
pumn de bancnote și un aparat 
foto. I-a spzis scurt: „Ești des
curcăreț. Fă-mi două poze ale 
depozitului din... Iată banii, sînt 
ai tăi!“

— Mi-a mai cerut, continuă 
brigadierul, să-i dau niște amă
nunte și despre șantierele de 
pe valea Moldovei...

Ofițerul află în continuare de 
la interlocutorul său ora și mo
dul în care spionul dorește să 
.se facă nevăzut de pe raza co
munei, planurile sale de antre

ULTIMA NOAPTE
rului dispăruse. Adulmecînd ae
rul rece și înfruntînd rafalele 
viscolului, G.A.Z.-ul se avîntă 
să parcurgă, fără oprire, cei 
peste o sută de kilometri.

Meditativi, ambii ofițerii ală
turi de șofer zburau înainte, în 
mijlocul unui vîrtej-alb care 
creștea cu cît se apropiau de 
Izvoarele Sucevei. Din fericire, 
crivățul sufla din spate. Cîte- 
odată însă, aveai impresia că 
mașina era pur și simplu ridi
cată în aer de puterea viscolu
lui.

Cu treizeci de minute după 
miezul nopții, G.A.Z.-ul intra 
printre casele din marginea co
munei Izvoarele Sucevei. Dru
mul trebuia continuat.

...Vîntul se mai potolise parcă 
Iar sforăiturile și gîfîiala cailor 
se puteau auzi pînă departe. Că
pitanul Dumitru Ivancu. îm

caii speriați o zbughiră înainte, 
fără țintă...

Zorile mijeau undeva la ori
zont cînd căpitanul cu cei doi 
însoțitori intrară în satul Bro- 
dioara. Nici cîinii nu lătraseră 
cînd ofițerii trecură în zori de 
zi pe uliță. După petrecerea de 
peste noapte a revelionului, nu 
se mai vedea pe nicăieri nici 
un suflet de om.

Intr-un singur loc, din între
gul sat, într-o casă mărginașă, 
a cărei, streașină înconjurată cu 
țurțuri de gheață, aparenta li
niște era falsă.

Căpitanul Ivancu asculta cu 
răbdare relatările tînărului bri
gadier de pădure Octav Coz- 
miciuc. Printre altele acesta a- 
răta că doar cu două ceasuri 
înainte de a face apelul telefo
nic din seo'a precedentă, dom
nul ,.W“ despre care satul știa 
că sosise într-o călătorie turis

fără să obțină rezultatul scontat. 
Vă închipuiți ce haz s-a. stîr- 

nit în rîndul trecătorilor adunați. 
Și vă închipuiți, de asemenea, 
bucuria și satisfacția mea pentru 
cele văzute.

*
Lupta comuniștilor în fruntea 

maselor muncitoare a ieșit victo
rioasă. Trăim astăzi într-o țară 
liberă, lipsită de exploatarea lo
mului de către om. Dînd viață 
politicii partidului comunist 
poporul român își făurește viito
rul, construind cu pasiune socia
lismul.

Sînt cunoscute marile noastre 
rezultate în economie și cultură 
în îndeplinirea sarcinilor puse de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Dar, noi, comuniștii tineri și 
vîrstnici, niciodată -nu sîntem 
mulțumiți cu rezultatele noastre. 
Oamenii care doresc progresul 
patriei lor, trebuie să aibe în per
manență sentimentul că trebuie 
făcut mai mult, mai bine, mai 
fiumos, pentru ca nevoile mereu 
crescînde ale societății să poată 
fi satisfăcute în tot mai mare 
măsură.

Pe acest teren, al luptei pentru 
cucerirea forțelor naturii și su
punerii lor în folosul oamenilor, 
tineretul nostru își poate desfă
șura energia, lăvîrșind fapte șl 
mai minunate. Putem spune cu 
mîndrie că imensa majoritate a 
tineretului nostru — ducînd mai 
departe și dezvoltînd tradițiile 
luptei pentru libertate și progres 
— își îndeplinește cu cinste me
nirea.

Cinstind aceste tradiții, tinere
tul nostru muncitor nu este de 
ajuns să lucreze în fabrică, să-și 
facă norma : el trebuie să caute 
a depune energie, spirit inovator 
și inventiv pentru a descoperi noi 
calități mașinii la care lucrează, 
pentru a-i mări randamentul și

Clocotul oțelului gălățean

(Urmare din pag. I)

oțelari din jurul convertizorului, 
ca maistrul Gheorghe Baba sub 
â cărui îndrumare este elaborat 
oțelul. Pentru dînsul Hunedoara 
e o dimensiune căreia i-a adău
gat una mai mare și mai proas
pătă, pe cea a Galațiului.

■— Oțelăria, ne spune maistrul 
Baba, este încă în probe tehno
logice, dar zilele trecute am ela
borat o șarjă în numai 32 de mi
nute față de 51 minute cît pre
văd parametrii.

Maistrul Baba ne spune toate 
acestea cu o mulțumire potolită. 
Știu, însă, că e foarte mîndru de 
acest prim mare succes al oțe
lurilor gălățeni. Da, al oțelarilor 
gălățeni, fiindcă putem vorbi a- 
cum de așa ceva. Cu cîteva luni 
în urmă era doar nucleul: un 
grup de specialiști veniți de la 
Hunedoara, Reșița și Oțelul 
Roșu, Mircea Brad, Al. Stoica, 
Nicolae Dascălu și ceilalți oa
meni maturizați în lupta cu me
talul au format nucleul. în jurul 
lor au începiit să graviteze cei 
tineri care nu au cunoscut alte 
cetăți de foc, cei plini de mirare 
în fața oțelului incandescent. 
Acum Marin Tarpală, Grigore 
Cristo fan, Gh. Marin și alții ca 
ei își spun oțelari și sînt cu a- 
devărat. Ei constituie prima ge
nerație de oțelari gălățeni. Di
mensiunile viitoare le vor adăuga 
acestei generații.

— Nici eu nu mă așteptam ca 
munca să meargă atît de bine de 
la început, mărturisește maistrul 
Baba retrăgîndu-șe lingă noi in
tr-o clipă de răgaz. Noi, oțelarii 
de aci, pășim pe un drum nebă
tătorit : niciodată la noi în țâră 
nu s-a elaborat astfel oțelul. E 
un procedeu cu totul nou pe care 
ni l-am însușit repede, incit acum 
dă rezultate excelente.

Vorbind despre noul procedeu

de elaborare a oțelului simți că 
aceasta e noua dimensiune cuce
rită de maistrul Baba, dimensiu
ne adăugată celor mai vechi, de 
pînă la inaugurarea oțelariei. Ne 
dăm seama că dacă am uni în- 
tr-un anume sistem toate dimen
siunile dobîndite de curînd a tu
turor miilor de Oameni care înal
ță acest edificiu industrial am 
căpăta uriașa, inedita și comple
ta dimensiune a Combinatului si
derurgic din Galați. y*

...Intre timp convertizorul a 
fost iarăși încărcat cu fier vechi 
și fontă topită. Elaborarea con
tinuă. Oțelarii își privesc ceasu
rile și zîmbesc. In lupta cu 
timpul ei sînt uniți prin același 
surîs. Sînt încredințați ca vor măi 
cîștiga un minut. Adică o dimen
siune nu numai pentru ei, ci și 
pentru întregul combinat, pentru 
toți colegii de breaslă de pe 
toate meleagurile țării, Fiindcă 
acestea înseamnă oțel mai mult 
și mai bun. Și nu sînt cuvinte 
care să redea pe deplin o aseme
nea victorie.

Se dă un semnal. Au trecut 50 
de minute și șarja trebuie des
cărcată. Un minut cîștigat față 
de parametrii proiectați și trebuie 
să ținem seama că e încă eta
pa probelor tehnologice, a reglării 
și redării utilajelor. Mîine ca mai 
fi cîștigat un minut și în curînd, 
în zilele 
țeni vor 
scurt să 
oțel.

Topitorul Mircea 
propie de un pupitru și apasă 
manetă. Convertizorul se ‘ 
nă. în oala de turnare curge un 
șuvoi de foc, Jos lingotierele aș
teaptă pregătite să dea oțelului 
forma dorită. A fost cîștigat un 
minut, o dimensiune prețioasă. 
Acum, cînd oțelarii de la Galați 
și oțelul elaborat de ei trăiesc 
primul August al devenirii lor.

următoare 
ajunge în 
elaboreze

oțelarii gală- 
timp și 
șarjele

mai 
de

Brad se a- 
pe 

încli-

„confrate de concepții cu care 
lucrase pentru „Abwehr" și 
care, printre membrii fostei 
„Gărzi de fier", era cunoscut 
un fanatic. B. Mihai, „amicul" 
la care venise domnul „W“ nu-t 
putea fi de mare folos. în afara 
găzduirii și a unor relații vagi, 
se impunea să-i recomande o 
legătură utilă. S-a oprit la tî
nărul O. Cozmiciuc. Obișnuit să 
vorbească mult „după un pa
har". om cu acces în împreju
rimi și care invocase față de 
B. Mihai, doar cu dovă-trei zile 
înainte, necesitatea de a face 
rost de niște bani, Cozmiciuc d 
lăsat impresia că el este cel de

SPIONULUI
nare la activitatea ilicită a unui 
„prieten" vechi cu care reluase 
relațiile.

Sesizarea prezenta importan
ță deosebită. Verificarea ei și 
respectiv, adîncirea investiga
țiilor se impuneau a fi rezol
vate cu multă operativitate.

împreună cu Sorociuc, căpi
tanul Ivancu stabili „planul de 
bătaie".

★
Domnul „W" plecase din țară 

încă în perioada ultimului răz
boi mondial. împrejurările în 
care dispăruse erau neclare. 
Element cu un trecut politic 
dubios, trădător al neamului 
său încă din perioada cînd ac
tivase în slujba „Abwehr"-ului 
în străinătate s-a pus în slujba 
unui alt serviciu de spionaj.

„Stăpînii" au hotărît să-l tri
mită drept „turist" și să „pe
treacă" revelioul alături de un

care domnul „W" ar avea ne
voie. Și, astfel, în seara de re
velion, spionul a făcut prima 
încercare. S-a sfătuit și cu 
B. Mihai. Știau că e riscant, 
dar scontau că vor rezolva ușor 
și repede. Mai scontau și pe a- 
dormirea vigilenței oamenilor în 
acele zile de sărbătoare... în lo
cuința lui B. Mihai, dom
nul „W", cu știrea și accepțiu
nea primului, ascunsese și alte 
obiecte „strict personale"; ci
fruri, notițe și microfilme des
pre obiective militare și econo
mici, drumuri de cale ferată și 
cîte altele, adunate pînă la acea 
dată.

★
Faptele deci începură să se 

contureze. Acțiunea dușmanu
lui se impunea a fi curmată, 
înainte ca acesta să părăsească 
comuna.

Raportul căpitanului D. Ivan

cu, transmis cu text convențio
nal, prin radio, șefului său, fu 
analizat cu toată seriozitatea. 
Se hotărî trimiterea unei echi
pe de rezervă pentru a da po
sibilitate surprinderii spionu
lui și a complicelui cu toate 
datele care atestau activitatea 
trădătoare desfășurată. Acțiu
nea în sine urma să fie reali
zată abia în cursul nopții cînd 
domnul „W“, avea să coboare 
călare pînă la locul unde îl aș
tepta mașina, pentru a fugi.

— ...Treceți la acțiune !
Acesta fu ordinul primit de 

echipa de ofițeri condusă de că
pitanul D. Ivancu.

W
...Zăpada acoperise noapișa 

peste tot clădirile și dealurile 
din jur. \

Sus, undeva pe o uliță măr
ginașă, în casa de „peste dealu 
ce a găzduit în cursul zilei o 
mulțime veselă, nu mai răsu
nau acordurile „huțulcii" îndră
gită de localnici. Era locuința 
lui B. Mihai. Cu atenția încor
dată, locotenentul Traian Soro
ciuc, „plasat" undeva în apro
piere, asculta în casca de pe 
urechi vocea străinului care, 
precaut, dădea ultimele in
strucțiuni complicelui.

— Eu plec, încheie el. Vom 
continua însă a ține legătura 
prin...

Un stai prelung îl amuți.
Inteligența e de partea 

dv.. conchise domnul „W“. 
Poftim... Cu un gest larg, pre
dase căpitanului D. Ivancu 
chiar și ultima radiogramă pe 
care o primise de la centrul său. 
Numai că „WM nu cunoștea fap
tul că ofițerul aflase de conținu
tul ei cu mult înaintea lui...

PETRE HLADCHI- 
BUCOVINEANU
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vreau să subliniez 
importantă posibi- 
acordată nouă, ti- 
— aceea de a ne

spune cuvîntul în politica 
țării, de a face politica ce 
corespunde intereselor și 
năzuințelor poporului nos
tru.

(Urmare din pag. 1)

Fotbaliștii româniCONCURSUL DE ADMITEREI intîlnescI
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vor avea loc la da
tele comunicate : 6
noiembrie la Bucu
rești și 15 ianuarie 
1969 la Londra.

1N LICEE
campionii mondiali

— Vor deplasa en
glezii „garnitura de 
aur“ World — Cup’ 
66?

INFORMAȚII
SOSIREA UNEI DELEGAȚII

A P. C. DIN REUNION
Luni a sosit în Capitală o de

legație a Partidului Comunist din 
Reunion, alcătuită din tovarășii 
Paul Verges, secretar general al 
partidului, Angelo Lauret, mem
bru al Biroului Politic, secretar 

Plecarea spre Helsink
a unei delegații 

aP.Ck.
Luni la amiază a plecat spre 

Helsinki delegația Partidului Co
munist Român compusă din to
varășii Gheorghe Stoica, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R„ și Grlgore Co- 
martin, secretar al Comitetului 
Județean Argeș al P.C.R., care, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Finlan
dez, va participa la manifestările 
prilejuite de cea de-a 50-a ani
versare a întemeierii acestui 
partid.

al C.C. al P. C. din Reunion, șl 
Maurice Labenne, mesnbru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C, 
din Reunion, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, va face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prlm-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpree) Se lucrează la modernizarea șoselei din Cheile Bicazului

Primire la Ministerul

Afacerilor Externe
Luni, 19 august, George Maco- I 

Vescu, prim-adjunct al ministru- | 
lui afacerilor externe, a primit în 
audiență pe dl. Nguyen Duc Van, 
în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare, ca 
șef al Reprezentanței permanente 
a Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud în Re
publica Socialistă România.

Ministerni învățămlntului co
munică :

Concursul de admitere, sesiu
nea de toamnă, în liceele de 
cultură generală, liceele de spe
cialitate, învățămîntul profesio
nal și învățămîntul tehnic pen
tru anul școlar 1968—1969, va a- 
vea loc după cum urmează :

Sosirea unei delegații

a Asociației de prietenie

sovieto-române
Luni dimineața a sosit în Ca- I 

pitală o delegație a Asociației | 
de prietenie sovieto-române, 
condusă de V. P. Moskovski, 
membru al Comisiei centrale de 
revizie a C.C. al P.C.U.S., re
dactor șef al ziarului „Sovet- 
skaia Rossia", care, la invitația 
Consiliului General ARLUS, Va 
participa la sărbătorirea celei 
de-a XXIV-a aniversări a elibe
rării României de sub jugul fas
cist.

Din delegație fac parte V. P. 
Pasiuk, președintele Sovietului 
raional Kalinin din Moscova, 
M. D. Mikaelian, șeful isectoru- 
lui țări socialiste din filiala U- 
niunii Asociațiilor de prietenie 
din Armenia, A. P. Cehovskoi, 
șeful biroului de proiectare a 
Uzin'’ de automobile din Minsk, 
F. A. Belozerov’, lăcătuș la Uzi
na „SeVernaia Cerni" din orașul 
Veliki Ustiug, N. I. Koniaeva, 
actriță la „Mossoviet".

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întâmpi
nată de Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului General 
ARLUS, și de alte persoane 
oficiale. Au fost de față A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri 
ai Ambasadei.
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(Agerpres) i
Plecarea unor

delegații de tineret
Ieri au părăsit Capitala, în-

dreptîndu-se spre patrie, dele
gațiile tineretului din Brazilia,
Costa Rica, Guatemala, Haiti, Li
ban, Maroc, Pakistan, Sierra 
Leone și Somalia care, la invita
ția Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, au fă
cut o vizită în țara noastră. De
legațiile au vizitat întreprinderi 
industriale, unități agricole și o- 
biective social-culturale, au avut 
întîlniri cu tinerii din țara noas
tră.

(Urmare din pag. I)

ceste dialoguri cu satisfacție. 
Dacă aș fi întîlnit o opinie una
nimă. liniștitoare, m-aș fi gîn- 
dit că e vorba de un consens 
superficial. Frămîntarea avea 
însă ceva viu, creator, era des
chisă tuturor constatărilor po
zitive 
mare, 
tățiri.

sau negative, și, prin ur- 
aptă de a sugera îmbuna-

Caruselul 
buletinului

Așadar, valoarea reală a 
cercetătorului a devenit, la re
partizarea din acest an a fizici
enilor. o noțiune de importanță 
cel puțin egală cu cea veche, 
„valoarea mediei de absolvire". 
Reprezentanții Academiei, ai 
Institutelor de fizică atomică 
din București, Cluj au venit, 
de pildă, .cu liste nominale gata 
alcătuite. „De ce-au mai venit, 
atunci ? se întreabă conferenția
rul Nicula. „Numai ca o for
malitate ? Se pare că nu, de 
vreme ce Institutul clujean de 
pildă și-a modificat unele pre
ferințe cînd a întîlnit cadre și 
mai potrivite cu nevoile sale...

În3ă în fața obiectivități! și 
elasticității preferințelor, s-a 
ivit un obstacol mic, dar redu
tabil. Bucureștenii au ales bu- 
cureșteni ; timișorenii, timișore
ni. Orașele închise au cerut, ex
pres, buletine de identitate lo
cale ; dar dacă o valoare științi
fică superioară nu avea un ase
menea buletin ? Dar dacă aceas
ta ducea, paradoxal, la torpila
rea criteriului de bază al repar
tizării cercetătorilor — omul cel 
mai potrivit la locul cel 
potrivit ?..

Cei din urmă 
vor fi cei dinții?
în fața „măruntei" dificultăți, 

jpomlaia a cedat, e® pare, în cel®

mai

I
I
I

I
I
I

VALORI pe care ni le-a
dat SOCIALISMUL

tru aduc idei modeme, 
soluții noi, îndrăznețe, care 
împletite cu experiența 
solidă, îndelungată a ce
lor maturi, printr-o per
fectă conlucrare, duc la 
rezultate aproape totdea
una absolut meritorii.

Eu, deși tînără, sînt 
membră a P.C.R. Acest 
lucru corespunde de mult 
unei mari dorinți care mi 
s-a împlinit. Și, în felul 
acesta, 
o altă 
litatai 
nerilor

O valoare supre
mă : certitudinea

O coordonată de seamă 
a socialismului, pe care 
ne axăm însăși condiția 
noastră, e certitudinea, ne 
spune PETRE TELE- 
MAN, inginer construc
tor. La noi există totala 
siguranță a zilei de mîine, 
garantată prin posibilita-

tea de a-ți exercita integral 
capacitatea profesională, 
prin posibilitatea de a te 
manifesta liber în orice 
domeniu, de a crea valori 
și de a te bucura de ele. 
Concurența, lupta acerbă, 
luptă dusă cel mai adesea 
cu arme neoneste, așa cum 
se petrece în capitalism, e 
exclusă. Ca și contradic
țiile grav antagonice din
tre vîrste. Ca și conflictele 
grave și injustițiabile din 
tre cei de aceeași profesie, 
dar cu interese oponente. 
Eu, de pildă, cînd am ab
solvit Institutul de cons
trucții am fost sprijinit,

îndrumat, ajutat de cei mai 
în vîrstă cu toată gene
rozitatea unor oameni de 
principii noi. Dușmănia, 
teama de a nu lua altuia 
locul, păstrarea înverșuna
tă a secretului profesional 
nu le-am cunoscut. Dim
potrivă ; am întîlnit din 
primele luni numai solici
tudine. Și dacă din grijă 
pentru noi, tinerii, solici
tudinea ni se părea la un 
moment dat împovără
toare pentru manifestarea 
capacității proprii, am știut 
și noi și maturii să ne 
oprim la timp ; ei acor- 
dindu-ne încredere în e- 
fectuarea unor treburi se-

rioase, noi pornind eu în
drăzneală, pe propriile pi
cioare și cu toată răspun
derea, la rezolvarea lor.

Certitudinea, siguranța 
zilei de mîine, de care 
vorbeam mai sus, sa re
flectă sau chiar se reper
cutează asupra întregii 
noastre vieți: iată, do 
pildă, pe mine unul acea
stă atmosferă de siguranță 
și optimism m-a determi
nat să-mi întemeiez de 
foarte timpuriu o familie, 
iar astăzi, deși foarte tî
năr, am trei copii pe caro 
știu că am posibilitatea 
să-i cresc în liniște și pace» 
după voia mea.

I. Pentru cursurile Ia zi, Ia:
— liceele de cultură generală, 

liceele de specialitate (indus
triale, agricole, economice și 
sanitare), școlile profesionale, 
pregătirea prin ucenicie la locul 
de muncă și școlile de maiștri 
— între 2 și 9 septembrie ;

— liceele pedagogice de edu
catoare, liceele de cultură ge
nerală cu profil artistic sau cu 
program de educație fizică — 
între 28 august și 9 septembrie ;

— institutele pedagogice de 
învățători și școlile de specia-

lizare postliceală — între 23 șl 
30 septembrie.

II — Pentru învățămîntul se
ral, Ia ;

— liceele de cultură genera
lă — între 25 șl 30 august:

— liceele de specialitate, șco
lile profesionale și școlile de 
maiștri — între 2 și 9 septem
brie.

III Pentrn învățămîntul fără 
frecvență, la :

— liceele de cultură generală 
•— între 20 și 30 septembrie.

— liceele de specialitate (eco
nomice și agricole) — între 2 și 
9 septembrie ;

— institutele pedagogice de 
învățători — între 23 și 30 sep
tembrie.

Informații cu privire la con
dițiile de admitere și înscrierea 
la concurs pot fi obținute de la 
inspectoratele școlare sau de la 
unitățile școlare respective.

Amănunte despre meciul România
Anglia de la 6 noiembrie

SEMNIFICAȚIA
UNEI

Comitetul județean U.T.C. Dolj 
în colaborare cu Casa Armatei 
din Craiova a organizat o fru
moasă duminică cultural-sportivă.

...Pe vastul platou campestru, 
situat în imediata vecinătate a 
Craiovei, la punctul numit „Bal
ta verde" s-au strîns, încă din 
primele ore ale dimineții, zeci de 
tineri: elevi, muncitori din
întreprinderi craiovene, coo
peratori 
militari.
20 de 
vintele 
rea 
ve de către colonelul Dumitru 
Roșu, iar apoi salutul rostit de 
Iuliu Baicu, șeful biroului de tu
rism, sport și pregătire militară 
din cadiul comitetului județean 
U.T.C.

„Pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei —- spunea vor
bitorul 
noastre 
nite să

muncitori 
craiovene, 

din satele județului, 
Tineri 

ani au 
adresate 

duminicii

și tinere sub 
ascultat cu- 

în deschide- 
cultwal-sporti-

— a inspirat organizației 
inițierea unei acțiuni me- 
orienteze și să canalizeze

INIȚIATIVE
preocupările tinerilor aflați la 
vîrsta premergătoare stagiului 
militar spre cunoașterea ac
tivității militarilor — ca o da
torie de onoare față de partid 
și popor".

Participanții au avut pri
lejul să asiste la o serie 
de probe de veritabilă virtuozi
tate, executate de militari în ca
drul unui amplu complex de 
pregătire fizică. Cea mai 
spectaculoasă probă, aceea a 
patrulelor de urmărire (cîști- 
gător, sergentul Dumitru Tase), 
a stîmit un unanim și mo
tivat interes prin îmbinarea 
măiestriei cu dificile probe de o- 
rientare, rezolvarea rapidă a di
verselor situații virtuale prin a- 
pelul îndreptățit la cunoștințele 
teoretice ale fiecărui militar. 
Proba cuprinde, pe lingă pro
bleme cu caracter militar, o te
meinică cunoaștere a unor ches
tiuni de interes general. Capti
vante și inedite în acest context

al probelor sportive au fost în
trecerile de judo. Trecînd 
în revistă principalele ma
nifestări (meciurile de fotbal 
între selecționatele comunelor 
Coșoveni și Seaca de Pădure, 
cele de volei care au antrenat e- 
chipa tinerilor din Coțofenii din 
Dos și o selecționată militară, e- 
xercițiile demonstrative la apa
rate, susținute de militari și ti
neri din numeroase localități), 
care au constituit punctul forte 
al acestei duminici, nu facem de- 
cît o sumară evidențiere a date
lor unui eveniment care merită 
din plin aprecierile cuvenite. La 
festivalul artistic care a ur
mat au contribuit formațiile 
artistice ale comunelor Coșoveni 
și Seaca de Cîmp, precum și o 
formație orchestrală a Casei Ar
matei din Craiova. Subliniem, 
în încheiere, că a fost o acțiune 
ce merită continuată.

ROMULUS DIACONESCU

• •••••••••
din urmă, asaltului realității. 
După ce a aplicat cu severitate 
criteriul de mai sus, a început, 
treptat, să cedeze : unele locuri 
continuau să rămînă libere și 
numărul cadrelor valoroase se 
împuțina... Drept care, buletinul 
nu a mai fost criteriul hotărîtor ; 
drept care, .absolvenții care au 
urmat, au beneficiat de o atitu
dine mai elastică. Dar... cei mai 
buni erau deja repartizați !.. 
Nu s-a ajuns, firește la situația 
extremă, inspirată de dictonul

iată că Academia renunță brusc 
la problema buletinului, alegînd 
un alt absolvent, tot valoros 
dar cu mai puține drepturi pri
oritare. Cine a pierdut, în a- 
ceastă oscilație a criteriilor ? 
Nu cumva cercetarea științifică 
însăși ?...

Departe de mine, ca și de in
terlocutorii mei, orice intenție 
de minimalizare a celor aleși, în 
cele din urmă, de către institu
tele de cercetare. în fond, via
ța va tria de-abia de acum îna-

e vorba de un post de cerceta
re. Atunci, despre ce este vor
ba ? In alternativa clasică, cer
cetător sau profesor de liceu s-a 
ivit, pare-se o a treia ipoteză, 
la fel de puțin clară absolven
ților ca și studenților înșiși : la
boratorul uzinal. în teorie, su
nă admirabil : cadre de fizicieni 
care să dea un nou impuls mo
dernizării producției... în prac
tică, este adeseori vorba de 
simpli executanți, echivalați 
tehnicienilor și subordonați in-

Știrea foarte laco
nică potrivit căreia 
reprezentativa de 
fotbal a Angliei, 
campioană mondia
lă, va evolua la 
București în compa
nia naționalei noas
tre, la 6 noiembrie, 
a făcut senzație. Ci
titorii vor, firește, să 
afle amănunte. în 
acest scop ne-am a- 
dresat prof. Angelo 
Niculescu, unul din
tre antrenorii echi
pei noastre :

— Cum a fost per
fectat acest meci?

— în dorința de a 
oferi fotbaliștilor 
noștri contacte cu 
fotbalul de prim 
rang am dus tratati
ve. printr-un împu
ternicit, cu federația 
engleză. Spre bucu
ria noastră, răspun
sul a fost favorabil 
și cele două partide

— Pe fotbaliștii 
noștri îl așteaptă, 
deci. în toamnă mari 
examene !

— Intr-adevăr, pe 
parcursul a mai pu
țin de o lună repre
zentativa noastră 
susține trei meciuri 
grele. în prelimina
riile campionatului 
mondial, la 26 oc
tombrie. întîlnim 
Portugalia la Lisa
bona ; peste 10 zile 
urmează „amicalul" 
cu campioana lumii; 
iar la 23 noiembrie, 
la București, tot în 
preliminariile cam
pionatului mondial, 
vom juca cu Elveția.

— Nu-1 vom între
rupe. Vrem să im
primăm fotbaliștilor 
noștri un ritm com- 
petițional similar cu 
cel din țările cu fot
bal avansat.

— Mai mult ca si
gur că da. Depinde 
însă de forma jucă
torilor în acel mo
ment. Dacă judecăm 
după principiile lui 
Alf Ramsey — care 
nu schimbă prea des 
echipa — la Bucu
rești nu vor lipsi 
cîștigatorii Cupei 
mondiale ca : Bobby 
Moore, portarul 
Banks, frații Bobby 

Charlton, 
Nobby

și Jackie 
mijlocașul 
Styles.— Campionatul 

fi întrerupt în 
ceasta perioadă ?

Pîrcălab și Ghergheli la aflarea veștii că vom juca cu 
mondialicampionii

Foto: C. CONSTANTIN

tut reduce pierderile de milioa
ne ale întreprinderii* 4. Dar tî- 
nărul în cauză fusese repartizat 
ca profesor, la Sighișoara...

Așadar : este cercetătorul ști
ințific o valoare esențială a 
producției? Dacă da, de ce nu s-a 
manifestat aceeași exigență la 
alegerea lui ? Dacă da, de ce nu 
și-au precizat exact uzinele ti
pul de cercetător de care au ne
voie ? („Ce nevoe era de un 
cercetător în fizică teoretică la 
Săvinești ?“ se întreabă nedu-

CARE ABSOLVENȚI DEVIN
CERCETĂTORI STAGIARI ?

O

biblic notat în subtitlu ; nu s-au 
ales cei mai slabi în locurile 
cele mai bune, dar nici nu se 
mai poate spune că valorile ma
xime, care au avut...‘ghinionul 
să treacă primele prin fața co
misiei. au beneficiat cel mai 
deplin de dreptul de alegere a 
locului.

în ancheta de acum un an 
și jumătate scriam, între alții, 
despre studentul Ivan Mosco
vici, înzestrat cu mari posibili
tăți de cercetare teoretică. Ab
solventul de astăzi a avut me
dia 9,98. clasîndu-se al patrulea 
pe țară. Refuzat de Academie 
pe motivul „buletinului", alege 
un post de cercetător în Minis
terul Muncii ; nu știe prea bine 
ce va avea de făcut acolo, este 
posibil să fie pus în valoare, 
însă e tot atît de posibil ca pos
tul să fie inferior posibilităților 
sale de teoretician. Dar defila
rea absolvenților continuă, șl

inte valorile. Dar șovăiala, am
bivalența criteriilor, au ridicat 
de pe acum semne de întrebare, 
care se puteau evita. Și care 
mai ales, trebuie evitate în 
itor

Ce înseamnă
„cercetare 
uzinală" ?

vi-

întrebarea aparține conferen
țiarului Nicula, și pleacă de la 
o realitate : dacă în genere, me
dia minimă de la care s-a por
nit în alegerea cercetătorilor a 
fost 8, unele uzine și-au ales ca
dre cu o școlarizare mai slabă, 
uneori chiar fără examen de 
stat. Ministerul Construcțiilor de 
Mașini, de pildă, șî-a motivat 
alegerea spunînd că, de fapt, nu

ginerilor. „întrepătrunderea din
tre activitatea fizicienilor și 
chimiștilor pe de o parte, cu a 
inginerilor pe de alta, este 
poate domeniul cel mai deficitar 
al industriei noastre și ne costă 
multe rămîneri în urmă", de
clară cu convingere conferenți
arul Nicula, care a avut prile
jul să compare situația de la 
noi cu cea din mai multe țări 
avansate ale lumii. Un alt fi
zician, conferențiarul Iuliu Pop 
relatează exemplul concret al 
combinatului de cauciuc „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, unde o defec
țiune de folosire a catalizatoru
lui K 16 generează mari rebu
turi șl o flagrantă ridicare a 
prețului de cost. „Un bun absol
vent al facultății noastre putea 
remedia ușor această deficiență, 
dar întreprinderea nu are un 
asemenea post" în timp ce po
vestește, un tînăr străbate în
căperea : „Uita, el ar li pu-

meriți interlocutorii mei. Poa
te se înșeală, poate nevoia e 
reală, dar atunci, de ce nu au 
fost documentați din timp ?). Și 
în sfîrșit, dacă această ne
voie e într-adevăr esențială, așa 
cum ar trebui să fie și este, 
în multe țări avansate industri
al, de ce fizicianul sau chimis
tul cercetător nu poate avansa 
ca răspundere și salarizare 
același ritm ca inginerul 
aceeași întreprindere ?

în 
din

Ce a fost rău 
și ce e bine

Problemele se complică, 
aspecte colaterale, contradicții 
caracteristice unei prime peri
oade de aplicare a unor princi
pii noi. Dar dincolo de toate la
turii» problemei, se desenează

apar

limpede concluziile, asupra că
rora interlocutorii cad de a- 
cord.

— în esența lor, noile princi
pii sînt admirabile. Ele dau fos
tului student, care și-a dovedit 
din facultate aptitudini de cer
cetător, posibilitatea să și le 
dezvolte. în locurile de muncă 
cele mai potrivite, folosindu-se 
criteriul valorii omului ca un 
corectiv al valorii pur aritmeti
ce a mediei.

— Totuși, media de absolvire 
își păstrează importanța ei : 
faptul de a nu fi aplicată ca o 
selecție mecanică, rapidă, nu în
seamnă că se poate trece arbi
trar peste valoarea școlară. Așa
dar, o corelare suplă inteligen
tă, obiectivă, între cele două 
criterii

— Cînd este vorba ca unele 
alegeri să se facă anticipat, pe 
baza cunoașterii aptitudinilor 
deosebite de cercetător ale stu
dentului, trebuie să se evite ris
cul subiectivismului. O preala
bilă consultare pe plan repu
blican, propusă de conf. Nicula 
prin care să se informeze șefii 
institutelor principale de cerce
tări asupra valorilor cele mai 
deosebite ale promoției din 
toată tara mi se pare deosebit 
de binevenită.

— Cel puțin în cazul valorilor 
de vîrf, obstacolul „buletinului 
de indentitate" este anacronic. 
A avea pe cel mai bun cercetă
tor, în postul care-i dezvoltă la 
maximum aptitudinile, este un 
obiectiv mult mai important de- 
cît dificultățile de ordin admi
nistrativ.

— Folosirea forțelor proaspe
te crescute în lumina celor mai 
noi date ale științei, este un 
interes național, pe care noile 
criterii ale repartizării absolven- 
țiilor trebuie să-1 albă în vede
re în primul rînd.

Nu consider problema închisă 
Fără îndoială că abia de acum 
înainte experiența folosirii ti
nerelor cadre de cercetători în 
institute șl uzine ne va mai re
leva aspecte not

• Jucătorii români Iile Năs- 
tase șl Ion Tiriac au dominat 
turneul internațional de tenis 
de la Viareggio reușind să cîș- 
tige trei probe.

La simplu bărbați, Ilie Năsta- 
se a obținut o victorie de presti
giu în fața reputatului tenis- 
man iugoslav Bora Iovanovici, 
pe care l-a întrecut în patru se
turi : 5—7, 8—6, 6—0, 6—3. In 
primele două seturi, disputa a 
fost echilibrată, dar în urmă
toarele două Ilie Năstase a ju
cat fără greșeală, învingîndu-și 
adversarul de o manieră care 
i-a atras aprecierile și aplauze
le Dublicului spectator.

Finala probei de dublu mas
culin a opus cuplurile Ion Ti
riac — Ilie Năstase (România) 
și Bora Iovanovici — Zelko Fra- 
nulovici (Iugoslavia). în formă 
excelentă perechea română a 
cîștigat clar în două seturi : 
6—1, 6—2.

în proba de dublu mixt, Ion 
Tiriac și Susan McLennon (An
glia) au cîștigat cu 6—2, 6—8,

MIRW8AN
SPORTIV

6—4 în fața cuplului Ilie Năsta
se (România) — Irene Sandberg 
(Suedia).

• La Ulan Bator s-a încheiat 
turneul internațional feminin 
de șah la care au luat parte 12 
jucătoare din 8 țări. Pe primul 
loc, la egalitate, s-au clasat A- 
lexandra Nicolau (România) și 
Eva Karakas (Ungaria) cu cîte 
9 puncte din 11 posibile. Locul 
trei a fost ocupat de olandeza 
Fanny Heemskerk — cu 8 
puncte.

• Luni * luat sfîrșit la Bra
șov turneul internațional mas
culin de volei. Victoria finală a 
revenit echipei României, care 
a totalizat 8 puncte. în ultimul 
joc voleibaliștii români au în
trecut cu scorul de 3—0 (15—7, 
15—10. 15—5) echipa Iugoslaviei. 
România B clasată pe locul doi 
cu 7 puncte a învins cu 3—2 
(15—2, 13—15. 15—10, 13—15, 18— 
14) echipa Ungariei. Premiul 
pentru cel mai bun coordonator 
de joc a fost atribuit jucăto
rului român Drăgan. 
miu special a primit 
rul maghiar Buzek, 
cel mai bun în atac.

Un pre- 
șl jucăto- 
considerat
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DEUTSCH : Probleme actua
le ale editării cărții de 1®- 
torie.

FIȘIER
Colecția „Bibliotheca His- 

torica Romaniae44 la 5 ani de 
existentă.

Scurt metraje românești 
programate în Capitală

ÎN PERIOADA 19-25 VIII 1968
— FURNALUL cinema Timpuri Noi
— DIGUL cinema Timpuri Noi
— HISTRIA, HERACLEEA ȘI LE 

BEDELE
cinema Patria 
cinema Capitol 
cinema Flamura

— VIZITA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID ȘI DE STAT ÎN cinema Flacăra 
JUDEȚELE GALAȚI Șl BRĂILA cinema Dacia

— VIZITA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT ÎN IU
GOSLAVIA cinema ProKresul

— CASA LUI CALINESCU cinema Volga 
cinema Luceafărul 
cinema Central 
cinema Doina grădină

— MOARA VISELOR cinema Capitol 
cinema Lumina 
cinema Grivița 
cinema Circul de stat

— ANUL REVOLUȚIONAR 1848 cinema Crîngași 22—25 
VIII.

— LUMEA LOR cinema Festival 
cinema Tomis 
cinema Bucegi

— ÎNTRE DOUA BOMBARDAMEN
TE cinema Arta

— MICII ÎNOTĂTORI cinema Doina
— LUCIAN GRIGORESCU cinema Timpuri Noi
— PERMANENȚE cinema Timpuri Noi
— CINTECE IN LEMN cinema Feroviar 

cinema Excelsior
— BUCUREȘTI ORAȘUL MUZICII cinema Moșilor
— ATENȚIUNE. CIUPERCI cinema Timpuri Noi
— O NUNTA LA OLTENI cinema Timpuri Noi
— ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 4 cinema Pacea
— IDEM NR. 5 cinema Cotroceni
— IDEM NR. 6 cinema Popular 

cinema Ciulești 
cinema Unirea

— MICA PANTERA ȘI PRIETE
NUL EI cinema Pacea 22—25 

VIII.
— ZIUA PIONIERILOR cinema înfrățirea
— GATEALA CAPULUI cinema Munca
— PRIVELIȘTI CARPATINE-CER- 

BUL cinema Flacăra
— OLIMPIADA FOCULUI cinema Vitan
— EFEMERE ' cinema Dr. Sării
— FLORI PENTRU LITORAL cinema Progresul-parc
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Atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi

începînd cu zorii zilei de 
duminică, unitățile patriotice 
sud-vietnameze au lansat o se
rie de atacuri succesive asupra 
a 18 obiective militare în trei din 
cele patru regiuni tactice sud- 
vietnameze. Cele mai violente 
ciocniri par să fi avut loc pe 
malurile Mekongului, unde tru
pele americane au fost surprin
se de tirul patrioților într-o ac
țiune de debarcare.

Alte două ciocniri s-au înregis
trat aproape simultan în împre
jurimile fostei capitale imperiale, 
Hue, precum și în apropiere de 
Tay Ninh. In aceeași perioadă, 
la 35 kilometri de Saigon, pa- 
trioții au bombardat o unitate de 
infanterie și cartierul general al 
celei de-a 25-a divizii saigoneze 
de infanterie.

★

într-un 
versării a 
luția din .. ___
calea întemeierii Republicii De
mocrate Vietnam, la 2 septem
brie 1945, ziarul „Nham Dan“ 
scrie că cei 31 de milioane de 
compatrioți și combatanți sînt 
ferm hotărîți să ridice tot mai 
sus spiritul revoluției din au
gust, pentru a realiza cuvîntul

articol consacrat ani- 
23 de ani <Je la revo- 
august, care, a deschis

Primă de
încurajare

de ordine „totul pentru victoria 
asupra imperialiștilor americani".

Reamintind evenimentele do 
acum 23 de ani, ziarul „Nham 
Dan" relevă că succesul revolu
ției din august se datorește apli
cării juste a principiilor marxist- 
leniniste la condițiile concrete 
din Vietnam, rezolvării judicioa
se a problemelor privind etapele, 
obiectivul, forța motrice, sarci
nile și metodele revoluției. îm
pletirea strînsă între lupta arma
tă și cea politică a dus la o o- 
fensivă puternică pe toate fron
turile, la insurecția generală ar
mată care a triumfat la 19 au
gust 1945. în acea zi, în plin 
centru Hanoiului, drapelul roșu 
cu steaua de aur a fost înălțat 
anunțînd întregii omeniri progre
siste victoria poporului vietna
mez. Născută în circumstanțe 
extrem de complexe și dificile, 
R. D. Vietnam a învins succesiv 
toate obstacolele în drumul său, 
drapelul său fiind astăzi simbo
lul independenței, suveranității, 
unității și integrității teritoriale 
a Vietnamului.

Dejucînd toate planurile mili
tare și politice ale imperialiștilor 
americani, care poartă pe terito
riul nostru un război barbar în 
speranța deșartă de a reîntoarce 
roata istoriei, arată ziarul, po
porul vietnamez este ferm încre
zător în linia luptei împotriva a- 
gresiuhii americane, pentru sal
varea națională, în conducerea 
clarvăzătoare și sigură a partidu
lui, este hotărît să învingă, fiind 
gata la orice sacrificiu pentru in
dependență și libertatea patriei, 
pentru reunificarea ei pașnică.

Vizita tovarășului 
Corneliu Mănescu

Manifestări con-
sacrate zilei

NOTE <•

in Algeria de 23 August Fiordurile
Ministrul afacerilor externe al 

României, Comeliu Mănescu, a 
sosit luni la Alger, într-o vizită 
oficială la invitația ministrului a- 
facerilor externe al Algeriei, Ab
delaziz Bouteflika.

La sosire, pe aeroportul Dar el 
Beida, ministrul român a fost sa
lutat de Abdelaziz Bouteflika,

MEXIC î In timpul unei 
manifestații revendicative 
a studenților din capitala 

mexicană. I

Declarațiile

PARIS 19 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al delegației 
nord-vietnameze la convorbirile 
oficiale de la Paris dintre R. D. 
Vietnam și S.U.A., Nguyen 
Thanh Le, a denunțat luni, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
violarea repetată de către Statele 
Unite a ansamblului acordurilor 
de la Geneva, în special a statu
tului zonei demilitarizate. La 11 
august, a arătat el, forțe ameri
cane au ocupat regiunea sudică 
a acestei zone. în timp ce vor
besc despre „dezescaladare", 
Statele Unite își intensifică răz
boiul de agresiune din Vietnam, 
în luna iulie, avioanele america
ne au efectuat 6 400 raiduri a- 
supra R. D. Vietnam, de aproa
pe trei ori mai multe decît în 
luna martie, înainte de anunțarea 
de către președintele Johnson a 
„limitării" operațiunilor aeriene. 
Nguyen Thanh Le a reafirmat 
poziția guvernului R. D. Viet
nam, după care convorbirile ofi
ciale de la Paris nu pot înregis
tra progrese dacă S.U.A. nu pun 
capăt bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam.
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Varșovia

„Duminică
a

românești"
VARȘOVIA 19 — Cores

pondentul Agerpres, I. Du- 
mitrașcu, transmite: Pe 
scena unuia dintre cele mai 
mari parcuri din Varșovia 
— Bielany — împodobită 
cu steaguri românești și po
loneze a fost organizată o 
duminică a culturii româ
nești. La spectacol și-au dat 
concursul membrii ansam
blului artistic din țara 
noastră, prezent în Polonia 
cu prilejul zilelor culturii 
românești. Spectacolul s-a 
bucurat de un frumos suc
ces.

In același parc a fost or
ganizat un concurs ghici
toare „Cine cunoaște Ro
mânia ?“. De-a lungul alei
lor parcului au fost insta
late panouri înfățișind ve
deri pitorești din țara noas
tră ca și grafice reprezen- 
tînd succese ale oamenilor 
muncii, obținute în cei 24 
de ani după eliberare.

Tot duminică, la comple
xul recreativ Powsin, de 
lingă Varșovia, a fost pre
zentat un program de mu
zică și dansuri românești. 
Seara, în cadrul aceluiași 
complex a fost prezentat un 
recital de poezie și de mu
zică românească în inter
pretarea artiștilor polonezi.

Luni seara, ansamblul 
de cîntece și dansuri al o- 
rașului București a prezen
tat pe scena Teatrului cla
sic din Palatul culturii și 
științei din Varșovia un 
spectacol de gală la care 
au asistat reprezentanți ai 
vieții artistice și culturale 
varșoviene, numeroși invi-

de funcționari superiori ai Minis
terului Afacerilor Externe, amba
sadori și membri ai corpului diplo
matic acreditați la Alger. Pe ae
roport se afla, de asemenea, Ni
colae Șipoș, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Al
ger și membru ambasadei.

La sosire, Comeliu Mănescu- a 
făcut ziariștilor o declara
ție în care și-a exprimat 
convingerea că vizita sa în 
Algeria, contactele și întreve
derile pe care le va avea vor con
tribui la întărirea relațiilor româ- 
no-algeriene, la lărgirea lor în 
spiritul prieteniei între cele două 
popoare, conform intereselor lor 
și cauzei păcii mondiale.

în aceeași zi, Corneliu Mănescu 
a fost primit de Houari Boume- 
diene, președintele Consiliului 
Revoluției, cu care a făcut un 
schimb de păreri asupra proble
melor privind relațiile dintre cele 
două țări, precum și asupra unor 
aspecte ale situației internațio
nale.

După aceea, Comeliu Mănescu 
a avut întrevederi cu Abdelaziz 
Bouteflika, cu Nouarredine Del- 
lici, ministrul comerțului, și cu 
Ahmed Ghozali, director general 
al Societății naționale algeriene 
pentru transportul și comerciali
zarea hidrocarburilor.

Cu prilejul zilei de 23 August, 
la Cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia coreeano — 
română" a avut loc o seară a 
prieteniei dintre cele două țări 
și popoare. Despre importanța 
acestei sărbători și despre prie
tenia dintre popoarele român și 
coreean au vorbit președintele 
cooperativei și ambasadorul 
României la Phenian, Nicolae 
Popa.

Cu ocazia zilei de 23 August, 
s-a deschis la Tel Aviv expozi
ția „O zi din viata unei uzine 
românești". La ceremonia des
chiderii a participat Shaari Ye
huda, ministru adjunct în Mi
nisterul Dezvoltării, membri ai 
conducerii Histadrutului (orga
nizație sindicală) și ai Asociați
ei de prietenie Israel — Româ
nia, reprezentanți 
partide, ziariști.

A fost de față 
chescu, însărcinat 
a.i. al României în Israel.

ai diferitelor

C. Dumltra- 
cu afaceri

In sala bibliotecii „Kirill ?i 
Metodiu" din Sofia a fost des
chisă o expoziție a cărții româ
nești, organizată de Comitetul 
de Stat pentru Cultură șl Artă. 
Au fost prezenți oameni de artă 
și cultură din capitala bulga
ră. Au fast de față, 
nea, Nicolae Blejan, 
rul României la 
membri ai corpului

de aseme- 
ambasado- 
Sofia, și 

diplomatic.

Conflictul nigeriano
biafrez

Pe malul rîului Imo, în sec
torul Owaza, la aproximativ 30 
kilometri de Aba, se desfășoară 
de cîteva zile lupte violente între 
trupele federale și cele biafreze 
— informează un comunicat bia
frez. Militarii biafrezi încearcă 
cu îndîrjire să oprească înainta
rea forțelor federale — mențio
nează comunicatul. Luptele se 
desfășoară chiar pe drumul ce 
leagă Port Harcourt-ul de Aba, 
ultima fortăreață importantă ce 
se mai află sub controlul bia
frezilor.

Acum, cînd forțele federale 
au reușit sa traverseze rîul Iomo, 
care era o adevărată barieră de-

fensivă naturală a biafrezilor, si
tuația militară a trupelor lui 
Ojukwu a devenit și mai dificilă. 
Observatorii politici consideră că 
luptele ce au loc în momentul 
de față, destul de aproape de 
Aba, ar putea fi decisive pentru 
evoluția conflictului ce durează 
de peste 14 luni.

în același timp, ca urmare a 
recrudescenței luptelor, noi con
voaie de refugiați se îndreaptă 
spre Aba.

sudului
Străjuită de o mie de 

insule — un adevărat con
tinent risipit pe ape care 
amintește puzderia peticelor 
de uscat liliputan al Ocea
niei, coasta dalmată, sinuoa
să și abruptă, prilejuiește 
privitorului atracții peisagis
tice unice. O simplă călăto
rie cu autobuzul pe moder
na șosea asfaltată care ur
mărește capriciile litoralului 
Adriaticei, întortochiat ca un 
labirint, cale de piatră și bi
tum cățărată pe versanți ab- 
rupți sub care la adîncimi 
ce te amețesc, odihnesc ape 
limpezi — devine pur și sim
plu excursia memorabilă a 
unei vieți de om. Dărnicia 
naturii e aici aproape neve
rosimilă. Marea are culorile 
ciudate ce fac din pietrele 
prețioase podoabe rîvnite, 
iar munții cu piatră albă și 
moale de calcar au fost cio
pliți de ploi și vreme în for»- 
me ce amintesc o expoziție 
de sculptură modernă. Să
racă pe straturile sterpe ale 
pietrei munților, vegetația 
devine luxuriantă de cum a- 
junge pe malul mării. Agave 
uriașe cu flori văzute numai 
în atlasele botanice, păduri 
de măslini, de lauri (cîte cu
nune s-ar putea face aici

încăperile clădirii, cu vanita
tea de a duce acasă medica
mente cumpărate din una 
din cele mai bătrîne spițerii 
ale Europei.

Și tot turiștii pot realiza 
o plimbare unică, pentru 
modesta taxă de 3 dinari : o 
excursie pe zidurile late ce 
înconjoară cetatea. Plimba
rea este lungă, cetatea fiind 
de fapt un oraș destul de în
tins. dar panorama ce se 
dezvăluie de pe ziduri răs
plătește efortul. Circuitul ce
tății pe ziduri durează o 
oră, o adevărată lecție de 
arhitectură medievală, din 
care ieși amețit cu noțiuni 
și cuvinte noi : fort, contra
fort, donjon, Kagia etc., etc.

Și dacă ne continuăm că
lătoria pe autostrada Adria
ticei, o adevărată autostradă 
a soarelui, în panorama a- 
ceasta în continuă mișcare 
și schimbare, drumul nostru 
va consemna și conturul ciu
datului fiord sudic numit 
Boka-Kotorska. La capătul 
final al pungii cu ramifica
ții alcătuite de fiordul a că
rui geometrie amintește frun
za stilizată a unui trifoi, se 
află localitatea maritimă și 
balneară Kotor. Este proba
bil, unicul port la mare din

Cele mai mari companii e- 
lectrotehnice din Statele U- 
nite vor trebui să plătească 
amenzi de aproape un milion 
dolari. Aceasta e sentința pro
nunțată de tribunalul federal 
din Philadelphia.

Acuzația adusa celor „șapte 
mari" (așa numește presa a- 
mericană cele șapte monopo
luri implicate în respectivul 
proces) este foarte precis for
mulata. Ele sînt considerate 
vinovate de a se fi înțeles în 
secret, cu scopul de a ridica 
prețurile la o serie de utilaje 
electronice și, în consecință, 
de a fi încălcat legea anti
trust (legea Sherman).

Sentința a stârnit senzație 
și nu Iară temei. Legea Sher
man a fost adoptată în Sta
tele Unite cu mulți ani în 
urmă dar, așa cum remarcă 
presa americană, cazurile de 
trimitere în judecată pe baza 
legislației anti-trust se pot nu
măra pe degetele unei singure 
mîini. De fapt, chiar și in a- 
cele foarte puține cazuri, vi
novății au rămas total nepe
depsiți.

Ziarele americane sublinia
ză că desfășurarea și sentința 
în procesul de ia Philadelphia 
este fără precedent în felul 
său. Cît despre Henry Ganey, 
președintele completului de 
judecată, el a socotit necesar 
să releve importanța aproape 
istorică a acestui proces. Ga
ney a declarat că este vorba 
de „prestigiul sistemului ame
rican al liberei inițiative" și 
despre „felul cum apare acest 
sistem în ochii lumii".

Un singur amănunt furni
zat de presa new-yorkeză re
duce însă la adevăratele di
mensiuni „istorice" sentința 
de la Philadelphia și perora
țiile d-Iui Henry Ganey. A- 
flăm, astfel, că „profiturile 
ilicite" obținute de companii
le incriminate, ca urmare a 
mașinațiilor care au făcut 
obiectul procesului se ridică 
la aproape un miliard dolari, 
în această lumină amenda de 
un milion dolari pare mai cu- 
rînd o primă de încurajare dc- 
cît un avertisment împotriva 
unor noi mașinațiuni ale mo
nopolurilor care, după cum se 
vede și din acest exemplu, se 
bucură de deplină „libertate 
de inițiativă".

e PENTRU prnna oară, 
mul prototip al avionului 
personic „Concorde", construit 
la Uzinele Sud-Aviation din 
apropiere de Toulouse, a rulat 
duminică cu propriile-i mij
loace. Directorul de experimen
tări, Andre Turcat, a pus în 
funcțiune cele patru reactoa
re — ,,Olympus 593 b“ — ale 
aparatului și a condus pe o dis
tanță de 200 de metri, cu o vi
teză de 15 kilometri la oră, 
avionul din cale pînă la han
gar.

Avionul „Concorde" cîntă- 
rește 140 de tone. Reactoarele 
sale, de 12 tone, au o putere 
superioară motoarelor pache
botului ..Queen Elizabeth II". 
Agenția France Presse anunță 
că miercuri, aparatul va fi în
cercat pe pistă cu o viteză de 
200 kilometri pe oră.

• DUMINICĂ s-a deschis la 
Veneția Festivalul internațional 
al filmelor documentare și pen
tru copii. La ediția din acest an 
sînt prezentate filme din 18 
țări, printre care și din Româ
nia, selecționate de o comisie 
specială a festivalului.

® POTRIVIT ziarului boli
vian „PresenciaJ4. ziaristul fran
cez 
de 
de 
de 
de o------- — — ____v
cu cîteva zile o tentativă de eva
dare, eșuată. Ziarul adaugă că

Regis Debray, condamnat 
autoritățile boliviene la 30 
ani închisoare sub acuzația 
a fi oarticioat la mișcarea 
guerilă ar fi făcut în urmă

E. R.

Debray a fost transferat la în
chisoarea din Viancha, situată 
la cîteva zeci de kilometri de 
La Paz, unde se află o puter
nică garnizoană.

Ansamblul folcloric român 
„Balada" din București și-a 
început sîmbătă seara tur
neul în Franța, prezentînd 
primul spectacol în cadrul 
celui de-al XI-lea Festival 
internațional de folclor de la 
Montrejeau în apropiere de 
Toulouse. Spectacolul ansam
blului „Balada" a fost întîm- 
pinat cu căldură. Presa loca
lă i-a consacrat numeroase 
articole și reportaje. Artiștii 
români îșî continuă turneul 
în mai multe orașe franceze.

• DUPĂ CUM s-a anunțat 
oficial la Madrid, la 22 sep
tembrie în Guineea ecuatorială 
spaniolă vor avea loc alegeri 
prezidențiale. Totodată, Ia 
această dată vor fi aleși 
deputății pentru adunarea le
gislativă și pentru consiliile 
provinciale.

• GENERALUL Eisenhower 
a suferit duminică două noi a- 
tacuri de cord, în ciuda trata
mentului electric ce îi este apli
cat pentru regularizarea ritmu
lui bătăilor inimii, anunță ulti
mul buletin medical publicat de 
spitalul militar „Walter Reed" 
din Washington.

® LA DAMASC a avut loc o 
întrevedere între Ibrahim Mak- 
hos, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al 
afacerilor externe al Siriei, și 
Mustafa Al Madani. ambasa
dorul Sudanului în Liban. 
După această întrevedere, Mak- 
hos a declarat, relatează agen
ția Reuter, că Siria respinge ac
țiunea de mediere a Sudanului 
sau a oricărei alte țări în con
flictul ivit cu Libanul ca ur
mare a hotărîrii guvernului 
sirian de a adopta o serie de 
măsuri în domeniul economic 
și comercial.

• O DEMONSTRAȚIE de 
protest organizată de sute de 
refugiați din regiunile Siciliei, 
care au avut de suferit de pe 
urma cutremurului, a avut loc 
în centrul orașului Milano. Si
cilienii au ocupat Galeria Vic
tor Emanuel și au rămas în in
cintă toată noaptea, împreună 
cu soțiile și copiii, declarînd că 
nu vor evacua pînă ce reven
dicările lor nu vor fi satisfă-

Conferința de presă 

a lui J. Hajek
în cadrul unei conferințe 

de presă, Jiri Hajek, ministrul 
afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, a arătat că stabi
lirea de relații diplomatice cu 
R. F. a Germaniei este o pro
blemă complexă, legată de 
securitatea europeană în ge
neral. Problema frontierelor, 
recunoașterea celor două sta
te germane, nevalabilitatea 
încă de la început a acordu
lui de la Munchen, a spus el, 
reprezintă cele mai importan
te aspecte în care guvernele 
R. S. Cehoslovace și R. F. a 
Germaniei au poziții diferite, 
ceea ce împiedică stabilirea 
relațiilor diplomatice într-un 
viitor apropiat. Dimpotrivă, 
crearea unor misiuni comer
ciale constituie premiza dez
voltării relațiilor în domeniul 
comerțului și al economiei. 
Hajek a menționat că, de alt
fel, asemenea relații există și 
se dezvoltă atât între cele 
două state germane, cît și în
tre R.F.G. și țările socialiste 
cu care aceasta nu întreține 
relații diplomatice. El a rele
vat, de asemenea, că partici
parea Cehoslovaciei la 
C.A.E.R. nu constituie o pie
dică pentru dezvoltarea con
tactelor sale economice 
alte țări.

Comitetul Internațional al Cru
cii Roșii (C.I.C.R.), va organiza 
în scurt timp un pod aerian me
nit să forțeze blocadă instituită 
de forțele federale nigeriene și să 
permită ajutorarea populației bia- 
freze, a făcut cunoscut luni un 
reprezentant al Organizației Cru
cii Roșii din Olanda. Această de
clarație a fost făcută după ce 
Crucea Roșie olandeză s-a con
sultat cu C.I.C.R.

De la 15 august, cînd s-au în
tâlnit pentru ultima oară repre
zentanții celor două părți nigerie- 
ne în conflict, negocierile de la 
Addis Abeba continuă să se afle 
într-un punct mort. Antnony 
Enahoro, șeful delegației federa
le, se află în momentul de față 
la Londra, unde a purtat convor
biri cu ministrul de stat bri
tanic al problemelor Common- 
wealthului, lordul Shepherd. Alte 
două personalități reprezentând 
partea federală, Allison Ayida și 
Akilu, au părăsit, de asemenea, 
capitala etiopiana, pentru a se 
consulta cu membrii guvernului 
de la Lagos în legătură cu pro
blema ajutorării populației civi
le din Biafra, grav afectată de 

1 război.
Pînă la înapoierea celor doi re

prezentanți ai guvernului de la 
Lagos, în capitala etiopiana se 
fac tot felul de supoziții în le
gătură cu eșecul sau reușita ne
gocierilor dintre cele două părți 
nigeriene. In absența oricăror 
date concrete care să îndreptă
țească comentariile, se remarcă 
totuși, menționează observatorii 
de presă, tot mai puținul opti
mism manifestat în legătură cu 
rezultatul acestora.

Cereri pentru legalizarea
P. C. din Germania

După cum relatează corespon
dentul din Diisseldorf al agenției 
A.D.N., în numeroase orașe din 
Republica Federală a Germaniei 
au fost difuzate zeci de mii de 
manifeste și scrisori deschise care 
cheamă populația să se pronunțe 
pentru legalizarea Partidului Co
munist din Germania. Aceste ac
țiuni au loc în cadrul campaniei 
desfășurate în ajunul împlinirii a 
12 ani de la interzicerea Parti
dului Comunist din Germania.

în una din piețele centrale ale 
orașului Diisseldorf a avut loc o 
discuție publică la oare au parti-

cipat reprezentanți ai diferitelor 
organizații obștești ale orașului. 
Tema discuției a fost anularea 
interzicerii Partidului Comunist 
din Germania. Mitinguri și dis
cuții. similare au avut loc în alte 
orașe din R.F. a Germaniei.

In orașul Hanovra, autoritățile 
au interzis desfășurarea unei con
ferințe de presă la care organi
zatorii intenționau să vorbească 
populației din landul Saxonia in
ferioară despre situația politică 
din R.F.G. și necesitatea strin
gentă de a legaliza partidul co
munist SUEDIA : Imagine din Stockholm

Aspect din cetatea Dubrovnik-ului

pentru poeți I), pilcuri de 
palmieri în fiecare așezare 
omenească, flori cu numiri 
necunoscute și arome ciuda
te, toate îți creează impre
sia că le atli intr-o imensă 
grădină botanică în care 
domnește un climat de seră. 
Și apoi arhitectura. Arhitec
tura aceasta pe care soarele 
arzător și piatra albă de 
calcar aflată aici în cantități 
imposibil de evaluat au năs
cut-o pe întreaga coastă me
ridională a continentului, de 
la Gibraltar la Dardanele, 
orașe și cetăți la fel de so- 
larizate ca și pînzele picto
rilor impresioniști ai sudu
lui.

O asemenea cetate a soa
relui este Dubrovnikul, ve
che așezare romană fondată 
în secolul VII de către re- 
fugiații din Epidauruin, go
niți de năvălirile barbare 
care curînd aveau să nă- 
ruiaseă pc rînd imperiul a- 
pusean și apoi pe cel bizan
tin, care a reușit totuși să-și 
mențină supremația în Du
brovnik 
cetatea a

pînă la 1204, cînd 
devenit stat liber. 

„Regina" necontestată a A-
Dubrovnikul — adriaticei, 

dat istoriei multe pagini — 
cunoscut în evul mediu mai 
ales sub numele de „Golfo 
di Ragusa" și a fost cel mai 
temut rival al atotputerniciei 
republicii venețiene. Dubrov
nikul i se dezvăluie călăto
rului de departe, grație ser
pentinelor ce înconjoară o- 
rașul. Cetatea milenară este 
intactă. Văzută de sus, Du
brovnikul vechi apare ca o 
aglomerare paroxistică de a- 
coperișuri. Stilul arhitecto
nic sudic a îngrămădit ca
sele de parcă o forță uriașă 
ar fi comprimat cetatea. 
Străzile înguste și în amfi
teatru abia pot fi deslușite 
din umbra pereților, adeseori 
acoperiți de umbrelele sol
zoase și abundente ale pal
mierilor. Printre cele mai 
remarcabile monumente ar
hitectonice ale renașterii din 
Dubrovnik privirea îți este 
oprită de Palatul Prinților, 
Palatul Sponza, Turnul Oro
logiului, Coloana Iui Roland, 
Fîntîna lui Onufirie, de nu
meroasele basilici (a Domini
canilor, a Franciscanilor etc.) 
clădiri ce adăpostesc fres
co și tablouri de Tizian 
și Rafael, incunabule și bi
blioteci de valoare. tȘiiul din 
punctele de atracție turisti
că îl constituie clădirea far
maciei deschise aici în anul 
de grație 1318. Clădirea păs
trează ceva din soliditatea 
utilitară a castrelor romane, 
eăreia i se adaugă o incon
testabilă grație florentină. 
Construită în plină înflorire 
a renașterii, ea este susținu'- 
tă de superbe coloane, sala 
peristilului fiind considera
tă de specialiști aproape un 
unicat. Muzeul de aici e și 
instructiv și amuzant, prin 
amestecul acela aparte de 
alchimie și vrăjitorie pe care 
îl aveau în evul mediu far
maciile. In orice caz, turiștii, 
au sau nu au nevoie, cumpă
ră plini de îneîntare anti
nevralgice sau aspirine de Ia 
farmacia modernă ce-și are 
și acum sediul în una din

lume, situat într-o căldare 
înconjurată din toate părțile 
orizontului de munți stincoși, 
apele strecurîndu-se de așa 
manieră prin văi adinei, in
cit ai impresia că te afli pe 
malul unui lac. Veche vatră 
a ilirilor, ce făceau parte și 
ei din marele neam al traci
lor (cel mai mare dintre 
toate — după indieni și perși 
— spunea Herodot), așezarea 
a devenit colonie grecească, 
pentru ca în anul 476 să fie 
cucerită de romani, iar mai 
târziu să intre sub domina
ția bizantină. Situarea sa 
strategică, apărată din spate 
de lanțul munților Munte
negreni și fortificații, iar din 
față de ford, Rotorul, în 
mod paradoxal, nu și-a pu
tut menține independența, 
căci marile puteri vecine 
rîvneau ia acest avanpost al 
Adriaticei. Rotorul sau „Gol- 
fo di Cattaro", cum era cu
noscută în evul mediu — a 
trecut mereu de la o suze
ranitate la alta.

Vechea cetate a rămas in
tactă. Este un frumos și 
cochet oraș medieval născut 
din dragostea pietrei, a soa
relui și a apelor. Atît orașul 
vechi cît și zidurile cetății 
apar în fața vizitatorului de 
azi, așa cum le apărea eu 
sute de ani în urmă neguță
torilor venețieni. Locuințele 
vechii cetăți sînt perfect 
conservate, în ele trăind și 
azi o bună parte a populației 
orașului. Interesul cel mai 
mare însă îl provoacă la 
Rotor, Muzeul Maritim (căci 
la Kotor a fost înființată în 
anul 809 Uniunea Marinari
lor din Boka, numită Bo- 
kelyska Mornarica). Muzeul 
atestă că vikingii sudului, 
marinarii din fiordul Roto
rului, au dat mărilor și 
oceanelor generații după ge
nerații de lupi de mare. 
Cînd Petru cel Mare al Ru
siei s-a hotărit să alcătuiască 
prima flotă în Baltica, și-a 
trimis ofițerii la Kotor pen
tru a studia arta navigației. 
După mai bine de un mile
niu de existență, Uniunea 
Marinarilor din Rotor trăieș
te și azi. „Devotament și 
onoare" — aceasta era de
viza bravilor marinari din 
Kotor care de mai bine de 
un mileniu străbat mările 
și oceanele lumii. Blazonul 
cinstit prin muncă al navi
gatorilor din Kotor păstrea
ză și azi deviza amintită și 
o dată pe an au loc aici mari 
serbări populare la care oa
menii participă în vechile și 
pitoreștile costume ale Uniu
nii de navigație. Vechea he
raldică însă a suferit modi
ficări esențiale. Emblemei 
Kotorului, ca de altfel tutu
ror așezărilor de pe coasta 
dalmată, trebuie să li se a- 
dauge elemente noi : soare
le, nisipul plăjilor, hoteluri
le, ca un corolar al acestei 
imense și bănoase industrii 
care este turismul și care 
atrage în fiecare an sute de 
mii de vizitatori de pe toate 
meridianele pămîntului.

ATANASIE TOMA
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