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Co- 
județean Cluj al 
municipiul Cluj a 
primul ansamblu 
al tineretului. In
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Stadii prezente. O recen
tă statistică a fierului în 
România arată că, în *1968, 
producția de fontă crescuse 
de 13 ori față de nivelul a- 
nului 1938.

Perspective. Anul 1970, 
ultimul an al cincinalului, 
va aduce țării o zestre de 
6 3W000 tone oțel și 
4 10. ^00 tone fontă. Pro- 
duV a oțelului electric va 
speri de 2,2 ori, iar cea a 
oțelurilor aliate de 2,5 ori. 
Iar Ia această competiție a 
incandescentelor — alături 
de giganți ca Hunedoara, 
Reșița sau Galați — parti
cipă șl Vlăhița...

Călătorul care coboară la Vlă
hița din autobuzul de Miercurea a 
Ciuc are senzația ciudată că piu- ** 
tește printre nori. Mirajul are o 
explicație banală . stația autobu- a 
zului a fost aleasă, prin hazard, " 
toeznas pe cel mai înalt punct al 
podișului Vlăhiței — al cărei A 
peisaj aerian amețește ochiul. 
Intri apoi pe jos în sat. Case cu 
porți sculptate în același lemn A 
de brad care alături, multiplicat 
în pădure, trimite arome de ce
tină, căpițe de fîn, calmul clasic 9 
rural — iată, în continuare, im
presiile culese de călătorul care, _ 
în fața noii hărți administrative 9 
a României, a luat act de fap
tul că Vlăhita a devenit oraș.

Și totuși, aici, în acest peisaj 
care aparent nu-ți spune nimic, 
se afla una din cele mai vechi 
uzine de fier din țară, cu maeș- " 
tri vestiți, specialiști în fabricarea 
fontei. Pe măsură ce parcurgi ar
tera principală a așezării, uzina 
începe să se facă simțită. Trec ca- 
mioane înțesate cu lăzi acoperite 
de inscripții ce indică destinația 
spre export a produselor uzinei. 
Treptat, casele încep să capete 
un aspect tot mai urban, pentru 
ca, deodată, sa te trezești încon
jurat de un orășel. Magazine mo
derne, cofetării, restaurant, ate
liere meșteșugărești, alimentară 
cu autoservire, cinematograf, 
blocuri elegante și suple. O plă
cuță indicatoare așezată la mar- £ 
ginea șoselei ne avertizează că 
intrăm în Vlăhita Nouă. De aici 
nu ai decît să-ți ridici puțin pri- A 
virile, pentru a întâlni dantelăria 
metalică a acoperișurilor clădiri
lor uzinei, turnurile furnalelor. In £ 
1784, nu departe de actualele 
uzine de fier Vlăhița, la Bodvai, 
cineva a clădit un furnal. Semă- • 
na cu acele cuptoare sătești pen
tru ars var ce mai pot fi văzute 
și acum pe la munte și avea ca- 9 
pacitatea de... 8 metri cubi. Mi
nereul era luat din împrejurimi, £

ATANASIE TOMA

9 DIN INIȚIATIVA 
mitetului
U.T.C., în 
luat ființă 
de estradă 
urma unui concurs de selecție, 
s-a constituit colectivul de ar
tiști ai ansamblului, compus 
din mai multe orchestre, soliști 
și dansatori. Zilele acestea, vor 
începe repetițiile pentru pri
mul spectacol de estradă, 
care va avea loc la începutul 
lunii decembrie. (De la cores- 

, pondentul nostru).

o A FOST PUSĂ SUB TENSIUNE la Brașov, înainte de ter
men, linia electrică de 110 KV, Tractorul—Bartolomeu. Se asi
gură astfel transportul energiei electrice necesare noilor obiec
tive industriale intrate în funcțiune la Fabrica Colorom Codlea, 
Uzinele chimice Rîșnov și Uzinele metalurgice Zărnești.

De asemenea, s-a terminat construcția liniei electrice de 
110 KV Brașov—Sf. Gheorghe—Tg. Secuiesc, care va alimenta 
cu energie fabricile de amidon, de confecții și de șuruburi, afla
te în prezent în construcție la Tg. Secuiesc, precum și satele din 
această parte a țării.

L

• LA VATRA DORNEI a 
căzut prima zăpadă. In sta
țiune s-au făcut pregătiri în 
vederea asigurării unor con
diții bune de odihnă și trata
ment celor care vor veni aici 
în anotimpul friguros. Au 
fost construite noi vile și au 
fost etajate două pavilioane. 
In 6 pavilioane cu 200 locuri 
s-a introdus încălzire centrală.

EFIGIILE TOAMNEI
ECHILIBRU
ADRIAN PÂUNESCU

CONTINUITATE
GABRIELA MELINESCU

Cînd se culeg viile, cînd 
vițele sînt jefuite metodic 
de ornamentele lor, cînd 
zarea se deschide mai lar
gă printre rîndurile cu viță 
de vie, cînd miroase a bru
mă compactă în tot văz
duhul, înseamnă că toam
na a venit de mult, că ge
niul ei tulbure a vătămat 
din nou ordinea cristale
lor de diamant, 
jos, sub șopîrle, și nînă sus 
ne spinările păsărilor, a- 
junge o singură respirație 
a culegătorilor de struguri, 
cînd aceștia se bucură de 
greutatea bobului.

Nimic nu se sustrage 
mai violent pămîntului a-

O, pînă

morf ca strugurele, precum 
nimic nu reprezintă mai 
evident voința de a fi a 
pămîntului.

Cinci se culeg viile, pă- 
mîntul oferă — de fapt — 
o nouă recoltă de cristale.

•Să fii acum pe dealurile 
domoale ale Doljului, un
de ai respirat întîi, și un
de ai învățat să respiri, să 
fii acolo, și să simți tre
cerea întregii vegetații sub 
semnul odihnei, și tu în
suți să te cuprinzi de o- 
dihna aceasta, și să stră
bați o traiectorie cețoasă 
prin orizontul de care cu 
struguri !
(Continuare în pag. a IV-a)

In existența fiecărui om 
se află cîțiva ani puri, prin 
tradiție, prin acută necesi
tate, anii de școală pe ca
re îi amintești 
ori ai prilejul 
gie, cu mister, 
rare.

Trebuie să 
oricui limitările 
ziile vieții tale referindu-te 
la acești stricți ani de pu
ritate.

Fericită gîndire și înțe
lepciune aveau grecii an
tici care alcătuiau și școli 
pentru maturi, școli filozo
fice, distinse prin austera 
lor disciplină. Se vorbește, 
de pildă, despre școala pi
ta goricienilor alcătuită e-

ori de cîte 
cu nostal- 
cu înflăcă-

dovedești 
sau explo-

xact după modelul școlii 
din secolul nostru dar, cu 
legi supreme prin care o- 
mul matur, filozoful deve
nea înțelept.

Ar trebui, deci, în acest 
spirit să ne gîndim la anii 
de școală în care am în
vățat puritatea.

Dacă mai există în me
moria mea vreo 
exactă 
numai 
lor de 
zis mi 
ge un
plit, decît emoția sau spai
ma, un element vibrator în 
care pot reconstitui fieca-

amintire
ea este numai și 

aceea a începuturi- 
an școlar; propriu- 
s-a compus în sîn- 
element mai cum-

(Continuare în pag. a IV-a)

in cartierul Drumul Taberei

(Continuare în pag. a VH-a)

Foto-text: ION CUCU

Noua școală dată în folosință
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• MINISTERUL CĂILOR FERATE anunță că de la 29 sep
tembrie 1968, întregul trafic de călători și mărfuri din zona 
Porților de Fier se va desfășura pe noul traseu. Vechile gări 
Orșova, Vîrciorova și Gura Văii își vor înceta activitatea, sar
cinile lor urmînd a fi preluate de stațiile noi C.F.R. construite 
în localitățile de pe acest traseu.

• ÎN JUDEȚUL NEAMȚ au început lucrările de însămînțare 
și plantare a unui soi deosebit de legume, care se culeg toamna 
tîrziu și primăvara timpuriu. Ele se pot dezvolta și la tempera
turi scăzute, păstrîndu-și prospețimea pînă iarna, iar primăvara 
răsar foarte devreme. Concomitent, s-au însămînțat și plantat 
în solarii peste 2 500 mp cu diferite legume.

alarmă Iniîrziaiă în
labirintul „hoților msnri

Pe Mișu Bratu, elev 
clasa a Xl-a — liceul 
Călugăreni. l-am aflat, depar
te, în lanul cu porumb, pro
prietatea I.A.S.-ului Uzunu. 
Cerul se sprijinea pe umerii 
săi, mișcările sale erau ale 
unui țăran autentic. înainta
rea sa în lan era conformă 
cu perseverența pe care Mișu 
Bratu o pune în tot ceea ce

LAUDA
Șl PE
DEAPSA
FAPTEI

încercați a acredita cuiva ideea 
de vrăjitorie și efectul nu va 
întîrzia: ilaritate. Disparițiile 
oculte am crezut, țineau de do
meniul literaturii de ficțiune, or 
fi fost rodul unei fantezii în 
febră. Un grup de indivizi 
„cinstiți" au ținut să demonstre
ze însă veridicitatea disparițiilor 
misterioase și, paradoxal, au 
reușit cu tenacitate, cu calm, cu 
fantezie, cu siguranța patentului 
infailibil și avînd la îndemînă un 
cîmp de lucru necontrolat. 34 
de „vrăjitori" au izbutit ceea ce 
tratatele de specialitate numesc 
hoție perfectă. Numai că oricît 
ar fi o hoție de perfectă se to
cește, se banalizează și atunci 
devine ordinară, capătă „fisuri". 
După 155 de furturi, al 156-lea 
a „desconspirat" trucuj. Locul 
acțiunii: Magazia stației C.F.R. 
„16 Februarie“-București. Auto
rii : Diaconescu Petre, fost șef 
de tură, 17 furturi, Ionescu 
Gheorghe, fost magaziner — 43 
furturi, Cristea Ion, fost maga
ziner — 34 furturi, Dogaru Nico
lae — 18 furturi, Marin Marin — 
17 furturi, Neca Emil, fost 
magaziner — 40 furturi, Ilie 
Constantin, fost magaziner — 29 
furturi, Bucur Ion, încărcător — 
47 furturi, Alexie Nicolae, în
cărcător, 45 furturi, Chița Ilie, 
zis și: „mînă fină" — 54 de 
furturi (record absolut!) plus 
restul, „elevi" conștiincioși „în
vățăcei" totuși, cu cîte șapte, 
opt, douăsprezece furturi la ac
tiv. Suma reținută provizoriu — 
150 000 lei la care se adaugă 
prejudiciul cauzat avutului ob
ștesc prin sustragerea unor „mă
runțișuri" ca: băuturi alcoolice, 
alimente, conserve „neputîndu-se 
calcula cantitățile sustrase și pre
judiciul cauzat" (?)

Durata vrăjitoriei: 1965—1967. 
„Circumstanțe" încurajatoare : 

o magazie cu 27 de ieșiri și în-

VALERIU ARDELEAN 
NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)

Joi seara, în sala Teatrului de 
stat din Ploiești a avut loc o în- 
tîlnire între brigadieri de pe șan
tierele de muncă voluntar-patrio- 
tică de acum 20 de ani cu tine
rii brigadieri ai anului 1968 care 
au activat pe varianta șantierului 
național DN 1 Cîmpina—Comar
nic și alte mari șantiere. Cu acest 
prilej, participanta au făcut un 
rodnic schimb de impresii asu
pra obiectivelor de muncă volun- 
tar-patriotică la care au fost che
mați să participe. In cuvîntul 
său, tovarășul Constantin Oană, 
prim-secretar al comitetului jude
țean Prahova al U.T.C. a arătat 
că realizările brigadierilor muncii 
voluntar-patriotice din acest an 
sînt egale cu economii aduse pa
triei în valoare de peste 37 mi
lioane lei. Numeroși tineri din 
școli, uzine și de pe ogoare, care 
în acest timp ajută la strîngerea 
recoltelor din I.A.S.-uri, ori la 
lucrările de îmbunătățiri funcia
re, vor face ca valoarea realiză
rilor să treacă cu mult peste 40 
de milioane Iei pînă la sfîrșitul 
anului.

t i
....

Citesc într-o revis
tă un lucru superb J 
cică lO°/o dintre de- 
ținuții închisorilor 
britanice ar fi refu- 
zînd grațierea și re
intrarea în viața ci
vilă, motivînd super
ba lehamite ce ține 
de antologia celui 
mai bun humor, care 
este și el. se știe, de 
esență britanică, ast
fel : „Să reîncepi să 
circuli cu autobuzul, 
să cauți loc în me
trou, să faci coadă, 
să folosești telefonul 
e îngrozitor..." Cele 
trei mese certe ofe
rite de închisorile 
respective dau aces
tor deținuți resem
nați un confort de 
invidiat, ei, acești 
infractori au găsit 
între zidurile pușcă
riilor o liniște de in
vidiat, ce mai vreți, 
domnilor ! Pușcăria 
noastră, căminul nos
tru ! Dacă onorabila

instituție insulară ar 
oferi și adăpostirea 
nevestelor, dar, mai 
știi, sînt și misogini 
printre hoți I confor
tul aT deveni supra
uman și firmele în
chisorilor ar putea 
purta alt nume.

Informația conține 
în ea, mi se pare, un 
aspru rechizitoriu și 
gestul celor ce refuză

libertatea ar trebui 
să-i facă să gîndeas- 
că mai profund 
sociologi. Trăim 
tr-adevăr în cea 
bună lume din 
sînt posibile ?
ajuns pretutindeni Ia 
acea înțelepciune la 
care ne-ar da drep
tul progresul științe
lor și progresul mo-

ral ? Realitățile mul
tor țări pe care le-am 
cunoscut mi-au dove
dit că răspunsul se 
cere a fi adesea ne
gativ.

Dar întîmplarea 
relatată mă îndeam
nă și la alte reflec
ții, mai puțin grave, 
vizînd erori pe care 
ni le îngăduim și noi 
dintr-o inexplicabilă 
grabă.

Robi ai televiziunii, 
ai radioului și-ai 
frigiderului, alergînd 
mereu după mărunte 
și insignifiante sa
tisfacții, nu ne iluzio
năm oare într-o exis
tență sărăcită de o 
parte din cele 
bune lucruri ?

Mergeți puțin 
țară. Priviți la 
existență exotică 
vitală. O să fiți con
traziși de orarii și

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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A. B. C. cotidian

GINDURI ÎNAINTE DE MEXIC

(scurte dialoguri cu 6 olimpici români) •

Piticii „Piticului" între

două duminici

A venit toamna, ne-am adunai 
pe la casele noastre, am eliberat 
drumurile, pentru o vreme, și 
drumurile ne-au eliberat pe noi. 
Plouă insistent de cîteva zile, în 
odăi au apărut penumbre și după 
întoarcerea de la muncă, veioza 
care toarce lumină pe colțul me
sei a descoperit teancuri de cărți 
pe care vacanța, cu toată deta
șarea ei zglobie, n-a reușit să le 
devoreze în întregime. Au rămas, 
dacă-mi dau bine seama, mai 
ales acele volume care pretin
deau cu deosebire lentile de vo
ință dotate cu puternice focare de 
concentrare a atenției, folosirea 
integrală a mecanismelor memo
riei, actul operant, incisiv al in
teligenței. Cărțile care obligă la 
autoreflecție, la autocunoaștere, 
la elaborarea de programe perso
nale privind demnitatea și ținuta 
noastră între semeni, sînt și ele 
printre acelea care cereau pentru 
lectură un timp mai așezat.

Iată, a venit acest timp, me
lancolia frunzei ne dă o altă vi
talitate interioară. Întind mîna 
spre raftul neatins încă și-mi ră
sare între degete o carte care, la 
început, mă uimește că am cum
părat-o : ,,Codul penal". Nu sînt 
jurist și discuțiile purtate cu o 
vreme în urmă pe marginea fap
telor sancționabile la bara unei 
dreptăți care este a noastră, a 
tuturor, mi se păruseră suficien
te. Probabil că achiziția volumu
lui a pornit din intenția de a 
avea adunat, între niște coperți, 
un material care nu mă interesa 
direct, dar pe care-l bănuiam 
util cunoașterii, informării. Apoi, 
termenul „penal" nu mi-a făcut 
niciodată plăcere, reminiscență, 
probabil, a copilăriei care se re
volta instinctiv împotriva zilei 
cînd cete de oameni plecau la 
„plasă", la tribunal, să se judece. 
Cu tot respectul pe care-l 
instituțiilor juridice și cu 
înțelegerea utilității lor, 
care nu este în stare să se 
leagă cu alt om de la inimă 
inimă, omul care-l tîrăște pe 
tul prin tribunale — iată un 
cru pe care nu l-am înțeles 
nu-l voi înțelege niciodată. Sim
pla trecere, din obligație profe
sională sau din întâmplare, prin 
holul Tribunalului Mare, unde a- 
tîția inși moțăie ronțăind în ei fe
rocea dorință de a intra în „sala 
de ședințe" — mă neliniștește, ca 
om, pentru o săptămînă. Cu ani 

urmă am văzut într-o pădure

port 
toată 
omul 
înțe- 

la 
al- 
lu- 
fi

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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• TEATRUL POPULAR 
DIH RiMNlCU-VELCM m 
INTWraREfi UNEI 24- 
NIVERSĂRI

Teatrul popular din Rm.-Vîl- 
cea, laureat al celui de al IV- 
lea Festival „I. L. Caragiale", a 
trecut la repetițiile pe scenă cu 
piesa iui A. Baranga „Opinia 
publică", sub conducerea regizo
rului D. D. Neleanu, de la Tea
trul Mic din București, asistat 
de profesorii D. Moțoc și Mircea 
Croitorii, vechi actori amatori 
ai acestei formații. Cu această 
piesă, teatrul vîlcean deschide 
noua stagiune, pregătindu-se 
pentru sărbătorirea, în această 
toamnă, a 75 de ani de activi
tate teatrală amatoare în cadrul 
orașului.

© CONCURS RL RRPSO-

Valoarea reală a unei Ini
țiative este conferită de timp, 
de ecoul pe care îl stârnește, 
de efectele, de viabilitatea ei. 
Prezentând, în cele ce urmea
ză, o astfel de acțiune — ini
țiată de Comitetul județean 
Cluj al U.T.C., cu sprijinul 
comitetului județean pentru 
cultură și artă, pentru cunoaș
terea vieții și activității poe
tului Octavian Goga — putem 
desprinde, după părere® noas
tră, cîteva concluzii utile, cu 
o valoare generalizatoare mai 
largă.

Acțiunea pentru cunoașterea 
vieții și operei lui Octavian 
Goga a fost concepută urmă- 
rindu-se, îndeosebi, cîteva
elemente de bază : evitarea
„lucrului de mîntuială'", a
popularizării de suprafață, fă
cută la voia hazardului. Prin 
atragerea unor cadre univer
sitare, a unor actori și recita
tori amatori „angajați" pe 
toată durata acțiunii, s-a asi
gurat, de la început, seriozi
tatea manifestării, posibilita
tea organizării ei temeinice.

Inaugurarea acțiunii s-a fă
cut prin organizarea unui sim
pozion pe tema „Opera lui 
Octavian Goga în contextul 
literaturii românești în seco
lul al XX-lea", la Dej și Va
lea Drăganului. Reliefînd ca
racterul profund patriotic al 
operei poetului transilvănean, 
nota sa originală în concertul 
liricii noastre, simpozionul a

operat, în același timp, delimi
tările critice necesare supu- 
nînd unui riguros examen 
științific limitele concepției 
și activității poetului. Au ur
mat, cam în același tâmp, o 
seară de poezie și romanțe 
pe tema „Satul românesc 
în noezia lui Octavian Goga" 
(realizată, cu concursul cercu-

indu-se și un premiu „Octa
vian Goga". La concurs s-au 
primit numeroase lucrări, care 
sînt supuse, spre selecție, unui 
juriu. Concursul de poezie se 
va desfășura, de acum înain
te, anual, iar cea mai bună 
poezie va fi premiată.

în tot cursul lunii septem
brie, la cămine culturale, în

Zilele de azi și de mîine 
vor marca momentul final a) 
acestei acțiuni. Numeroase 
mașini cu excursioniști — din 
Cluj, Cîmpia Turzii, Gherla, 
Dej, Huedin, Poeni, Călățele 
și din alte localități, precum 
și din județele Bihor, și Sălaj 
— se vor îndrepta spre Casa 
memorială „Octavian Goga"

REMEMORĂRI
UTILE

Popularizarea operelor clasice ale literaturii noastre 
în atenția comitetului județean U.T.C.

lui de recitatori ai comitetului 
județean al U.T.C., la Valea 
Drăganului, clubul „Metalul" 
din Cluj, la Gherla, Călățele 
etc.) și întâlniri cu poeți clu
jeni (la Izvorul Crișului, Cluj) 
consacrate aceleiași teme.

încă de la declanșarea acți
unii, Comitetul județean Cluj 
al U.T.C. a anunțat un con
curs de creație, destinat tine
rilor poeți din județ, institu-

școli, în cluburi, au avut loo 
simpozioane și seri de poezie, 
organizate cu sprijinul direct 
al unor buni cunoscători ai 
vieții și operei poetului. Multe 
dintre aceste manifestări s-au 
bucurat de un succes deosebit, 
nu numai în rîndul tinerilor, 
ci și al vîrstnicilor, solicitîn- 
du-se. de către participant, 
repetarea celor mai reușite 
dintre ele.

din Ciucea. Diseară, pe malul 
Crișului, la poalele codrilor de 
brad, se va aprinde un foc 
de tabără : tinerii adunați aci 
vor asculta — în ambianța 
în care acestea s-au născut — 
versurile atât de cunoscute ale 
poetului. Va avea loc, de ase
menea, un moment evocator, 
susținut de poeți clujeni: „Po
ezia transilvăneană și marii 
ei reprezentanți". Ziua se va

ZILOR POPULARI

Duminică s-a desfășurat la Că- 
linești — Vîlcea faza interoomu- 
nală a concursului rapsozilor 
populari din cadrul „Festivalu
lui strugurelui".

Inițiativa, aparținînd Casei ju
dețene a creației populare, are, 
ca scop perpetuarea tradiției 
rapsozilor populari în lumea sa
tului și valorificarea creatoare 
a comorilor de artă populară 
locală. Concurenții — selecțio
nați la faza inteTcomunaiă din 
cele 15 centre în care are loc a- 
ccst festival — își vor disputa 
întâietatea în cadrul fazei jude
țene ce va avea Lac, lunea ur
mătoare, la Drăgășani, unde 
„celui mai autentic rapsod popu
lar vîlcean" i se va decerna pre
miul „Strugurele auriu".

A
y I

VASILE RAVESCU
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DEBUT FURTUNOS
AL STAGIUNII

TEATRALE
O adevărată avalanșă de premiere teatrale 

se va rostogoli săptămîna viitoare asupra Capi
talei, punînd la grea încercare opțiunea iubi
torilor de teatru.

In viața culturală a orașului 
Satu Mare a avut Ioc, recent, e- 
venimentul inaugurării unei noi 
Instituții de artă : cenaclul plas
tic. Referindu-se la necesitatea 
înființării acestui cenaclu, deo
camdată destinat maeștrilor cre
ionului și penelului, artistul e- 
merit Paul Erdos ne-a relatat : 
„Intr-adevăr, înființarea cena
clului artiștilor plastici consti
tuie un moment important. Aici 
există o veche tradiție, aș spu
ne 3 școală a artelor plastice. 
Cîteva nume îmi întăresc afir
mația : Aurel Pop, Litecky An
drei, Nicolae Barna, Al. Szarva- 
di și alții. Noul cenaclu al Uniu
nii Artiștilor Plastici din Satu 
Mare își propune astfel să con
tinue. îmbogățindu-1. mesajul 
artistic transmis de înaintași. O- 
biectivul nostru imediat, în a- 
ceastă privință, este concentra
rea tuturor forțelor în ve
derea deschiderii expoziției ju
dețene, al cărei vernisaj va a- 
vea loc în zilele următoare. E- 
vident, expoziția despre care 
este vorba va constitui, în ace- 
lași timp, și un prim bilanț al 
activității noastre. în prezent, 
se perfectează contractarea u- 
nor lucrări de artă monumen- 
tal-decorativă destinate holului 
Filarmonicii de stat din locali
tate, frontispiciului unor edificii 
social-culturale, blocurilor de 
locuințe etc. Tn Satu Mare exis
tă, după cum se știe, un nume
ros public iubitor al acestei 
arie. Răspunzînd dorințelor lui, 
vom continua să organizăm ex
poziții personale. în acest sens. 
Muzeul de istorie din localitate 
găzduiește de cîteva zile, în 
două din sălile sale. expoziția 
graficianei Ana Litecky. Perso
nal, am în lucru o suită de com
poziții grafice pe care în curînd 
le voi expune în sălile Muzeului
județean și în alte localități. Va Ce s_a întîmplat cu Baby Jane ?“ și 
fi prima mea expoziție per»o- ...
nală la Satu Marc, loc natal din 
care am lipsit mai mult de 16 care-și consumă cavalcadele în perioada 
am ‘ VASILE MOINEAGU revoluției mexicane: „VERA CRUZ“.
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încheia cu o seară cultural- 
distractivă, organizată, la că
minul cultural, de către for
țele artistice locale, cu spriji
nul tinerei orchestre clujene 
„Diamant".

Programul manifestărilor 
din cursul zilei de mime va fi 
și mai bogat. în cursul dimi
neții vor fi vizitate - casa me
morială, mausoleul și secția 
etnografică a Castelului din
Ciucea. Manifestările vor cul
mina cu o amplă evocare a 
personalității poetului, după 
care vor fi premiați cîștigă- 
torii concursului de poezie. 
Casa de cultură din Huedin 
a pregătit, pentru această fes
tivitate, montajul literar-mu- 
zical „Balada Unirii", iar An
samblul sindicatelor din Cluj 
•— un spectacol muzicâl-core- 
grafic. Nu vor lipsi, desigur, 
momentele folclorice, susținute 
de renumite formații artistice 
de amatori.

...Această acțiune a Comi
tetului județean U.T.C. Cluj 
întrunește, după modul în 
care a fost organizată, toate 
cerințele temeiniciei. Efortu
rile serioase depuse pentru 
organizare sînt, pînă în pre
zent, răsplătite prin înseși 
succesele manifestărilor, prin 
ecoul lor.

începutul este făcut. Aștep
tăm — cu interes — urmarea.

I. RUS

O
®

©

■ Suita va fi inaugu
rată miercuri 2 octom
brie de către Teatrul de 
Comedie, care va prezenta 
în premieră celebra piesă 
a lui Eugen Ionescu „Uci
gaș fără simbrie", în regia 
lui Lucian Giurchescu. In 
Bâranger — reîntîlnire cu 
Radu Beligan. In aceeași 
seară, un debut regizoral 
la Teatrul „Bulandra" : 
Ivan Helmer, care sem
nează punerea în scenă a 
dramei lirice „Melodie 
varșoviană" de Leonid 
Zorin.

KS Același regizor, proaspăt absolvent al 
Institutului de teatru, este autorul montării 
cu „Îngrijitorul", piesa „absurdului" englez 
Harold Pinter, a cărei premieră e anunțată sîm
bătă 5 octombrie la Teatrul Mic. Tot sîmbătă, 
scriitorul Romulus Vulpescu, care a debutat 
recent în regie cu un spectacol Caragiale la 
Ploiești, re-debutează în fața publicului bucu- 
reștean, de data aceasta cu dramatizarea lui 
Mihail Sorbu după „Ion" de Rebreanu, la Tea
tral „Delavrancea".
• Vineri 4 octombrie. primul gong al Tea

trului Național : îndelung așteptata premieră 
cu „Beckett" de Anouilh, în regia 
Popescu.

lui Horea

PE ECRANE IN
O lună cinematografică aflată pe „li

nia de mijloc". Dintre cele ce am putea 
numi filme de prestigiu amintim o 
ecranizare după Tolstoi : ANA KARE
NINA. în rolul principal o actriță care 
a absentat în ultimii ani pe ecrane : 
Tatiana Samoilova. Neuitatei eroine din 
„Zboară cocorii" îi dă replica, în rolul 
Karenin, Nicolai Grițenko, cunoscut din 
trilogia cinematografică inspirată de ro
manul celuilalt —J— ■
„Calvarul".

Robert Aldrich,

Tolstoi, Alexandru :

regizorul filmelor

.Pasărea Phoenix" girează un western

Pe TATIANA SAMOILOVA a făcut-o celebră filmul lui 
Kalatozov „Zboară cocorii?. Cinefilii o mai întâlniseră în- 
tr-un rol secundar în filmul ei de debut — „Mexicanul" — 
ecranizare după o nuvelă de Jack London. A jucat apoi în : 
„Scrisoare neexpediată", „Alba Regia", „Leon Garros își 
caută prietenii". „Anna Karenina" — în care deține rolul 
principal înseamnă pentru actriță examenul de maturitate 
pe care-1 dă în fața unui public ce o așteaptă nerăbdător.

LUNA OCTOMBRIE
în distribuție • Gary Cooper, Burt Lan
caster și Sarita Montiel.

De asemenea, un film care a obținut 
în acest an Marele premiu al festivalu
lui internațional de la Karlovy-Vary : 
„VARĂ PRIMEJDIOASĂ". Soții Delon, 
Alain și Nathalie apar alături de Fran
cois Perier în „SAMURAIUL" filmul 
lui Jean Pierre Melville — autorul unei 
producții care s-a bucurat de un bine
meritat succes de public și la noi, 
„Denunțătorul".

Studiourile „Defa" vor fi prezente cu 
o dramă ce are titlu de romanță 
„SĂ NU NE DESPĂRȚIM", iar cine
aștii bulgari cu două filme. „ULTIMUL 
VOEVOD" și „SUFLETE TARI". Ul
timul este o producție în două serii

din categoiia filmelor de spionaj. 
Norman Wisdom — comicul englez ale 
cărui acțiuni au scăzut cu mult în fața 
spectatorilor noștri are ocazia să se rea
biliteze în comedia „VEȘNICUL ÎN- 
TÎRZIAT". Pentru’ copii și tineret un 
film după o carte celebră „MINUNATA 
CĂLĂTORIE A LUI NILS HOLGER- 
SON".

Studiourile noastre vor prezenta în 
premieră un film al decanului de vîrstă 
și stimă a regizorilor români, Jean 
Georgescu: „PANTOFIORH CENU- 
ȘĂRESEI". „Papa Jean" rămîne consec
vent partizan al comediei cinemato
grafice pe care a slujit-o și cu „O noapte 
furtunoasă", „Directorul nostru" și 
„Mofturi - 1900".

at ta la Început
L .................................e •

REGIZORUL -
UN ORGANIZA
TOR AL IDEILOR

FRITZ BENNEVITZ
director artistic al Teatrului Național 

din Weimar
Aflat, în cadrul u- 

nui schimb de expe
riență, la Teatrul Na
țional din Iași, pen
tru a monta „Galileo 
Galilei" de B. Brecht 
regizorul german 
Fritz Bennevitz ne-a 
acordaț un scurt in
terviu în legătură cu 
proiectele sale artisti
ce

— Spectacolul „Ga
lileo Galilei" va fi 
montat — așa cum 
se afirmă, din unele 
surse — în spiritul 
„teoriei distanțării" ?

— Am considerat 
întotdeauna greșită 
înțelegerea „distanță
rii" ca un stil sau ca 
un mijloc de interpre
tare scenică. Pentru 
Brecht, deci și pentru 
creatorii — actori și 
regizori — spectaco
lelor brechtiene, „dis
tanțarea" trebuie să 
fie un fel de-a privi 
lumea al interpreți- 
lf>'

Obișnuiesc să spun 
colaboratorilor mei 
că „de la sine înțele
sul nu trebuie să fie 
luat ca de la sine în
țeles". Altfel spus, să 
recunoști schimbarea, 
evoluția dialectică a 
lumii, și să contribui 
la, această schimbare 
cd mijloace proprii, 

Lucrăm sau nu cu 
„distanțarea"? E greu 
de spus. Ne dăm silin
ța să povestim fabule
le povestite de Brecht, 
cît mai clar, în așa fel 
incit publicul să gin-

dească, să vină el, în 
timpul spectacolului, 
cu propriul său dis
cernământ. Pentru că 
Brecht nu e un stih ci 
o metodă creatoare de 
muncă artistică.

— Ce înseamnă 
Brecht pentru dv. ?

Am lucrat, pînă a- 
cum, pe scene legate 
de tradiție, datoria 
muncii mele fiind a- 
ceea de a prezenta 
publicului clasicii ger
mani și pe marii ti
tani ai realismului: 
Shakespeare, Gorki și 
Brecht. Acest specta
col cu „Galileo Gali
lei" înseamnă, pentru 
mine, a 11-a reluare a 
unei piese de Brecht.

— Ce ne puteti : 
spune despre colecti
vul ieșean ?

— Aș vrea să nu-mi 
luați cuvintele ca o 
politețe formală. Am 
întîlnit aici un colectiv 
deosebit, a cărui uni
tate constă în contopi
rea unor personalități 
actoricești. Un colec
tiv inteligent, discipli
nat, care lucrează cu 
mult simț critic. De
seori, sînt pus în si
tuația — ideală pen-, 
tm un regizor — de-a 
rămîne 
ideilor 
mei. Am 
excelent 
persoana 
Teofil Vîlcu...

organizatorul 
interpreților 

găsit aici un 
Galileo în 

actorului

LILIANA 
MOLDOVAN

DE STAGIUNE
Publicăm în continuare răspunsurile directorilor de teatru la ancheta ziarului nostru 

privind perspectivele stagiunii 1968—1969. Reamintim întrebările — orientative — pe baza 
cărora se desfășoară ancheta :

1. Care este repertoriul teatrului dv. în sta giunea 1968—1969 ?
2. Care sînt rațiunile sale, ținind seama de raporturile cu publicul, de structura speci

fică a colectivului, de necesitățile dezvoltării profesionale a actorilor tineri ?
3. Există o linie — ideatică, tematică, estetică sau cui» preferați s-o nuiniți — a reper

toriului, care să asigure continuitatea unui program estetic al teatrului ?
4. Care este, în acest program, contribuția specitică a artei spectacolului î Tinde teatrul

dv. spre o spectacologie proprie ? .
5. Ce impedimente stau în calea realizării ideale a programului estetic preconizat

UM
RMORIM:

să
GH. LEAHU

artist emerit 
(Teatrul „Matei Millo" — 

Timișoara)

Pînă la 1 ianuarie 1969 vorn 
avea trei spectacole în premieră. 
Primul este Pădurea spînzuraților, 
dramatizare după romanul lui Li- 
viu Rebreanu, în premieră pe

țară. Spectacolul este legat de 
întâmpinarea celor 50 ani de 
la actul Unirii din decembrie 
1918. Regia va aparține Marietei 
Sadova. în aceeași regie vom 
prezenta Micul infern de Mircea 
Ștefănescu, iar în regia și sceno
grafia lui Mircea Marosin, Ctdi- 
gula de Camus.

După 1 ianuarie 1969 printre 
piesele pe care le vom juca, se 
numără Burghezul gentilom de 
Moltere, dramatizarea Micului 
prinț, de Saint-Exupâry, Baletul 
electronic de Paul Everac și, pro
babil Prețul de Arthur Miller.

Rațiunea repertoriului : să
placă și să instruiască, să forme
ze și să convingă un public dife
rențiat, care are o pondere mare 
de tineret, în special școlari și 
universitari. Să folosească adec
vat colectivul artistic destul de

omogen al teatrului, care dispune 
de personalități marcante și dife
rite ca gen. Și în același timp 
dorim să asigurăm tineretului ac
toricesc din teatru o bună școală 
profesională pe genuri diferite de 
spectacole, și ca text și ca ma
nieră regizorală.

Fără cuvinte mari și ținînd 
seama de multiplicitatea obliga
țiilor unui teatru de provincie, 
precum și de posibilitățile lui rea
le, am putea descifra programul 
estetic al teatrului nostru în stră
duința continuă să nu dezamăgim 
spectatorii, să-i ajutăm la forma
rea unei bogate spiritualități.

Dacă îmi îngăduiți să vor
besc despre o așa-zisă spectacolo
gie a teatrului nostru, veți obser
vă în activitatea noastră cel pu
țin intenția de a nu suferi de o 
îngustime provincialistă și nici de

a ne repezi spre teribilism care se 
vrea cu orice preț novator, ci de 
a totaliza adevărurile fundamen
tale ale dinamicii sufletului ome
nesc, și perenele și justificatele 
lui cerințe. Intr-un cuvînt dorim 
să fim înțeleși, să avem forță 
de pătrundere în adîncurile su
fletului omenesc.

Impedimentele care stau în 
calea năzuințelor noastre țin mai 
mult de problemele organizato
rice, de mult timp nepuse la 
punct în teatru, precum și de o 
insuficientă capacitate a noastră 
de a fi mai prezenți la pulsul so
cial al vieții. Depășirea lor depin
de de propria noastră educație, 
de ambiția continuei depășiri.

FIICARE PIESĂ - 
IM APEL 

14 UMAMTATE
MARIAN GRAflAN

(Teatrul din Ploiești):

Stagiunea acestui an o vom 
deschide cu premiera pe țară: 
Viața sus, imediat sub plafon,

piesa lui Nelu Ionescu, vom con
tinua apoi cu Cameristele (Jean 
Genet), Cartofi prăjiți cu orice 
(Arnold Wesker), Don Juan (Mo- 
liere), îhgropați morții (Irving 
Shaw). Sperăm să primim apro
bare și pentru celelalte piese 
propuse: Timon din Atena
(Shakespeare) Trandafirii roșii 
(Zaharia Bîrsan), Viceversa (Ște
fan Haralamb) etc.

Publicul nostru este, ca pretu
tindeni, eterogen și deci preferin
țele lui sînt mai greu de cunos
cut cu precizie. Ne-am străduit 
totuși ca alegînd o varietate de 
titluri să facem față gusturilor 
cele mai diverse. Nu înțelegem 
să ținem cont de preferințele pu
blicului incluzînd în repertoriu 
succese de casă ieftine. Dorind 
să atragem publicul la teatru nu 
uităm nici o secundă caracterul 
educativ al acestuia, de aceea nu 
putem face concesii pieselor sla
be, chiar dacă acestea ne-ar adu
ce — într-un anume sens — be
neficii.

Colectivul nostru este compus 
în majoritate din tineret. Reper
toriul a fost în așa fel alcătuit în- 
cît cea mai mare parte a necesi
tăților de distribuție să fie acope
rite de tineri. Pentru ridicarea 
lor profesională, pentru calitatea 
ideală a spectacolelor am reali
zat relații de colaborare cu regi
zori dintre cei mai buni, conform

concepției după care regizorul 
este nu numai un creator, ci și 
un educator. Caracterul esen
țial al repertoriului actualei sta
giuni din punct de vedere al te
maticii este că fiecare piesă re
prezintă un fierbinte apel la u- 
manitate.

în sens mai concret, însă, pro
blema unității repertoriului pri
vit în perspectiva ma| multor ani 
este dezbătută de multă vreme 
în colectivul nostru fără să. Se fi 
ajuns deocamdată 11- un rezultat 
ferm. Asigurarea unei, linii unita
re prezintă avantajul continuării 
unui profil al teatrului dar și de
zavantajul foarte important de a 
limita posibilitatea de abordare a 
întregului patrimoniu cultural.

Ținem însă ca programul noii 
stagiuni să fie realizat la cel mai 
înalt nivel posibil. Din această 
cauză în stabilirea . distribuțiiloi 
— existente la această oră pen
tru întreaga stagiune — nu s-a 
ținut seama de nici un fel de cri
terii de ordin tehnico-administra- 
tiv. A fost luată în considerație 
doar valoarea profesională a acto
rilor, cei mai buni dcținînd și 
rolurile cele mai dificile. Vrem 
să instituim un control foarte se
ver asupra fiecărui spectacol.

In amurg...
Foto: LICA IOSIF

Panait Cerna — FLOARE DE GENUNE. Cînd conside
rau că este vorba de elemente de valoare, junimiștii, prin 
Titu Maiorescu, acordau burse de studii pentru obținerea 
doctoratului în străinătate. Așa s-a întâmplat cu Eminescu, 
cu Samson Bodnărescu, la fel și cu Cerna. Ediția B.P,Ț. — 
1968 a Editurii pentru literatură (îngrijită, cu prefață și 
tabel cronologic, de Valeriu Rîpeanu) oferă citate din 
diverse scrisori aflate în manuscris la Biblioteca Acade
miei R.S.R., din care se poate conchide, în ceea ce-1 pri
vește pe Panait Cerna, o extinsă vocație pentru studiu. 
A avut acesta și o certă vocație poetică ? G. Călinescu 
l-a considerat „un modest poet trudnic în. lupta cu limba, 
conceptual, oratoric". V. Rîpeanu ne vorbește' despre o „dramă 
a creației". Ar fi vorba de o înfruntare între „fondul didac
tic al gîndirii lui Cerna și acele trăsături ațe unei vjziuni 
artistice repede reprimată de filozof, sau, cum se ^.șj&ine 
în prefață : „aripile fanteziei ținute adeseori aproap^ de 
sol" Echilibrată ni se pare și situarea lui Panait Cerna 
în contextul istoriei noastre literare : „Poetul marchează mo
mentul în care poezia didactică și retorică al cărui prim mare 
reprezentant a fost Grigore Alexandrescu, trăiește ultimele 
sale clipe. El încheie în cel de al doilea deceniu al seco

lului un mod de expresie propriu anilor de la mijlocul 
celuilalt veac. După el, cugetarea în poezia românească, 
lirica de Substanță ■'iritdlectuâlă va cunoaște o nouă fază..."

I. I. Mironescu — SCRIERI. Au apărut — în colecția( de 
tomuri voluminoase â Editurii pentru literatură, „Sc’n- 
tori români" — și scrierile medicului I. I. Mirom >‘cu 
de 'la Tazlău, un apropiat al grupului de la Viața Robxâ- 
nească. Se pâre, după cum povestesc cei ce l-au cunos«dt, 
că avea un anume talent în a povesti lucruri cu haz ; 
„Istorisea cu o naivitate prefăcută, gesticulînd ca persona
jele reprezentate, modelîndu-și vocea după nevoile situa
ției. Tot timpul, nici un zîmbet nu-i încrețea fața. Păstra 
o mină serioasă de iezuit. Umorul era sporit de contrastul 
dintre vorbe șf chip", cum spune M. Sevastos în „Amin
tiri de la Viața Românească", din care citează și prefața
torul Ilie Dan. Cititorul de azi poate observa citindu-1 pe 
I. Mironescu, cum s-a transmis și s-a amalgamat influența 
prozei lui Anton Bacalbașa,. a Sofiei Nădejde și a lui 
Vlahuță. Scriitor cu vederi democrate, a avut prieteni ce
lebri : Mih'ail Sadoveahu, Panait Istrati, G. Ibrăileanu. O 
ediție Mironescu este, firește, necesară ; că i s-a acordat 
un atât de larg spațiu pentru tipărirea unor cu totul ne- 
artistice scrieri, ar mai fi de discutat.

ADRIANA IUESCU

TELEVIZIUNE
Sîmbătă
PROGRAMUL I
16,00 — Atletism 

întâlnirea . interna
țională, România — 
Bulgaria — R. D- 
Germană. Transmi
siune de la Stadio
nul Republicii.

18.30 — „Multe dulce și fru
moasă" — emisiune 
de limbă română.

19,00 — Lumea copiilor. 
„Miiiaela între A și 
Z‘f. — 'poveste muzi
cală.

19.30 — Telejurnalul de
seară.

19,50 — Buletinul meteoro
logic.
Publicitate.

20,00 — Tele-Qnpiclopedia.
21,00 — Transmisiune în di

rect" „Enigma Oli- 
liei" de G.'t-ăllneseu

21.10 — Film serial: „Răz
bunătorii".

22,00 — Estrada' tinereții • cu 
Mariana Tendores- 
cu, Delia Lucaciu, 
Daniela' ‘ Gheorghiu', 
Adelaida ■ ••Iorddonesr 
cu, lop Dipan, Șcpti- 
miu Drâghea, Ga* 
briei Dragan, atom* 
paniați. de. o forma
ție dirijata ue Ludo
vic'Difizi.''

23,00 — Tele ju r n aiul de 
noapte.

PROGRAMUL II
20,00 — Post-scrlptum săptă- 

mînal.
20.10 —- Tcle-cinemateca u-

r.iorului : Charles
Chaplin — cofetar,,

20.30 — Parada,. .orchestrelor.
Formația condusă 
de Comei Popescu.

20,55 — Teleimprimator. . 
21,00 — Recitalul y de sîm

bătă' seara : '
Mezzo-șoptană ■ Ze- 
naid» Pally și pia
nistul Claude v Cop?

• peries (Belgia).' - ■
21,40 —• „Bis.*, pe 16 mm. !“ 

Judo.
22.10 — Rmriâh-foileton: For

syte Saga (Iii). ..

Selecțiuni din pro
gramul TV : săptă- 
mîna 29 septembrie 

5 octombrie.
DUMINICA 29 IX — (pro- 

gramul 1) o emisiune cu mul
te reușite : telemagazinul du
minical ZIG-ZAG (ora 14) — 
După piesa Ecaterinei Opro- 
iu „ Nu sini Turnul Eifel" — 
un film de Cornel Todea și 
Boris Ciobanu (ora 21.30) 
(programul 2) — emisiunea 
muzical-coregrafică „Mozar- 
tianâ“ (ora 21.45).

LUNI 30 IX — unul din 
cele măi bune filme docu
mentare „Sena întâlnește Pa
risul, realizat de Joris Yvens 
(ora 20.25). O emisiune con
sacrată stagiunii teatrale 
care începe : „Sus cortina !“ 
(ora 20.55).

MARTI 1 X — Noul an 
universitar este reprezentat 
prin emisiunea „Vivat alina 
mater" (ora 19). .Iubitorii de 

'rorîianțe pot urmări pe An
gela Moldovan și Nicolae Flo- 
-rea în recitalul intitulat „In 
rariștea de lingă vii" (ora 
20.50).
MIERCURI 2 X,— Prezența 
miilor de elevi’, din clasele a 
Xl-a la strîngerea recoltei a 
inspirat emisiunea ,,O expe
riență de viață" (ora 19). Te~ 
lecinemateca (la ora 21.20) 
prezintă „Viața lui Emile 
Zola" cu Paul Muni.

JOI 3 X — în cadrul stu
dioului 'mic o piesă dd D.R. 
Popescu : „Sanda" (ora 22.05) 
(Programul 2) — După un 
Scenăriuși o prezentare de 
Zoe . Dumitrescu Bușulenga : 
„Mihail, Eminescu : Scriso
rile" . (oră 20.50)
VINERI 4 X — Filmul ar
tistic „Zazie' îri metrou" în 
regia cunoscutului Louis 
Malle (ora 21,15).
ȘlMBATA 5 X — (Progra
mul 1) — Sorin Grigorescu 
a realizat un film cu „Jac- 
qucs. Hustin" (oră 21.15).
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EUGEN MACOVSCHI

! 0 „teorie celulara" J 

i a memoriei? !
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Una dintre problemele 
care constituie o preocu
pare constantă de cerceta
re a Institutului de bio
chimie din țara noastră 
este problema naturii ma
teriei vii.

Biostructura, structura 
materiei vii, conform con
cepției noastre, deosebită 
de concepția moleculară 
care domină biologia ac
tuală — diferă fundamen
tal de orice structură pe 
care o poate forma mate
ria nevie. Moleculele dife
ritelor substanțe se inte
grează în materia vie și de
vin componentele ei, își 
modifică comportarea și 
prezintă însușiri noi, pe 
care nu le-au avut înain
te. Legăturile corelative 
care se stabilesc între 
componentele acestei
structuri fac ca ea să apa
ră ca un „întreg" în care 
o modificare provocată la 
nivelul uneia dintre com
ponente influențează alte 
componente și se reper
cutează fie asupra unei 
porțiuni, fie asupra struc
turii întregi.

Concepția biostructurii 
ne-a permis să elaborăm 
atît o nouă teorie a per
meabilității celulare, cît și 
o teorie celulară a me
moriei. Această teorie per

mite explicarea mecanis
mului biochimic al diferi
telor fenomene psihice ca 
apariția amintirilor, amne
ziilor, iluziilor, halucinații
lor etc., pe baza particu
larităților structurii mate
riei vii și a funcțiilor am-' 
nezice ale componentelor 
acestei materii. Totodată, 
aceste elemente teoretice 
duc la interpretarea acțiu
nii farmacologice a unor 
substanțe psihotrope, suge
rează unele posibilități de 
cercetare experimentală în 
domeniul biochimiei, fizio
logiei și patologiei siste
mului nervos central și 
permit aprofundarea con
cepției cu privire la func
țiile biologice ale diferite
lor substanțe — compo
nente ale materiei vii.

Noua concepție asupra 
biostructurii ne-a dat posi
bilitatea să precizăm rela
țiile dintre toxine și medi
camente în interiorul or
ganismelor vii, precum și 
relațiile dintre medicamen
te si enzime.

I 
I
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Cercetările fundamenta
le în domeniul teoriei 
biostructurii deschid, în 
ultimul timp, perspectiva 
unor noi aplicații practice 
în diferitele domenii ale 
biologiei, medicinii și a- 
griculturii.

Prof
TUDORD. IONESCU

i Invenție brevetată ;

I în cîteva țări și •
. i

[ sursele ei !

Prof. dr. DAVID DÂVIDESCU

membru corespondent al Academiei

Lingă izvoarele 

noii fertilități
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Impetuoasa dezvoltare a 
tuturor ramurilor de pro
ducție materială, în clima
tul revoluției științifico- 
tehnice contemporane, ri
dică o seric de probleme 
majore, complexe, care se 
cer soluționate in timp util 
și în condiții tehnico-eco- 
nomice corespunzătoare. In 
cadrul acestor preocupări, 
chimia contemporană a 
înscris recent o realizare 
tehnico-științifică româ
nească care furnizează so
luții optime pentru un 
complex de probleme pri
vind atît deșeurile de fa
bricație cît și apele rezi
duale ; este vorba de va
lorificarea integrală a zgu
rilor metalurgice, invenție 
brevetată în multe țări ale 
lumii, ca Anglia, Suedia, 
Japonia, India etc.

Prin aplicarea acestui 
procedeu românesc, din 
imensele cantități de zguri 
metalurgice — nefolosite 
azi — care se acumulează 
an de an, se poate obține 
un gel de silice utilizabil 
ca material absorbant pen
tru uscarea gazelor, sau ca

material de schimb ionic 
pentru recuperarea meta
lelor din apele reziduale și 
decontaminarea apelor con- 
ținînd izotopi radioactivi.

Concomitent, se obține 
un produs ieftin și foarte 
eficace pentru epurarea a- 
pelor industriale și rezi
duale.

Rezidurile de zguri me
talurgice, cu deosebire 
cele de la metalurgia me
talelor neferoase, îmbogă
țite în metale valoroase — 
cupru, zinc, plumb, ar
gint, aur etc. — pot fi re- 
folosite în procesele me
talurgice pentru recupera
rea acestor metale. în 
perspectiva aplicării indus
triale a acestui procedeu, 
zgurile metalurgice, azi a- 
proape fără valoare, devin 
materii prime foarte va
loroase, contribuind la 
sporirea randamentelor de 
extracție a metalelor din 
minereurile respective — 
implicit, la reducerea pre
țului de cost — cu im
plicații pozitive de impor
tanță primordială în dome
niul epurării apelor.
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Continuînd suita noastră de pagini speciale consacrate 
realizărilor științei contemporane ramânești — domeniu 

' .n care se reflectă din plin, cu o deosebită vigoare, spi
ritul creator al poporului nostru — deschidem, în acest 
număr, coloanele ziarului unor orizonturi de cercetare 
dintre cele mai pasionante : CHIMIA.

Răspunzînd la întrebarea: „CARE VI SE PARE CEA 
MAI SEMNIFICATIVĂ REALIZARE DIN SECTORUL 
DV. DE ACTIVITATE interlocutorii noștri —_ spe
cialiști din diferite compartimente de cercetare chimică 
— ne oferă un ansamblu de informații de viu interes, 
ilustrînd stadiul actual al cercetărilor românești în cî- 
teva domenii de bază ale chimiei.

Folosirea îngrășăminte
lor chimice în agricultură, 
pentru obținerea unei can
tități sporite de produse, a 
ajuns să servească — deși 
numai orientativ — ca in
dicator al nivelului general 
de dezvoltare economică a 
unei țări. Bineînțeles, tre
buie să se evite și supra
aprecierea în acest domeniu, 
dar de acțiunea com
plexă de fertilizare pe care 
o aduce utilizarea îngrășă
mintelor chimice și de 
creșterea eficienței produc-

ției agricole sînt convinși 
chiar și nespecialiștii.

In țara noastră, dezvol
tarea acestui sector al chi
mizării agriculturii s-a 
făcut în mod intens, mai 
ales in ultimii 15 ani, o 
dată cu dezvoltarea întregii 
economii naționale. Astfel, 
de la un consum de 0,2 kg. 
îngrășăminte la hectar fo
losite in 1928 și 0,8 kg. la 
hectar in 1938, agricultura 
a consumat — în anul 
trecut — în medie 170 de 
kg. la hectar.

Pe linia sporirii calita
tive și cantitative a pro
ducției agricole, în cadrul 
Sectorului de agrochimie 
din Institutul de cercetări 
agronomice s-au făcut în 
ultimii ani studii privind 
influența îngrășămintelor a- 
supra calităților recoltelor 
de grîu și porumb, consta- 
tîndu-se o creștere a pro
teinei sub influența îngră
șămintelor cu azot și o mo
dificare a componentelor 
proteinelor care se îmbogă
țesc în unii aminoacizi cu 
rol esențial în alimentație.

De asemenea, în cadrul 
Institutului agronomic 
„Nicolae Bâlcescu", Ia ca
tedra de agrochimie, se 
fac cercetări cu privire la 
calitățile vinurilor sub in
fluența îngrășămintelor și 
a altor factori de mediu 
din punctul de vedere al 
CQnținutului în microele- 
mente.

Aceste cercetări, care ur
măresc îndeaproape modi
ficările calitative ale re
coltelor de pe aceeași uni
tate de suprafață, permit 
obținerea unor cantități de 
produse agricole destinate 
industriei alimentare cu

cantități nutritive mult mai 
ridicate. Dacă socotim că 
procentul de proteine în 
grîu ar crește numai cu 
1 la sută, la un hectar se 
va obține cu 20 de kg. 
proteină mai mult decit se 
obține in prezent. La su
prafața cultivată din țara 
noastră, aceasta ar aduce 
o creștere de 60 000 de tone 
proteină anual. Or, se știe 
că un om consumă zilnic, 
în medie, 90 de grame de 
proteină totală, din care 
30 pînă la 40 de grame 
proteină animală și 50 pînă 
la 60 de grame proteină 
vegetală.

Ce înseamnă acest lucru 
pentru industria alimentară 
și pentru satisfacerea ne
voilor de hrană ale popu
lației — cred că nu mai 
necesită nici comentarii, 
nici explicații suplimen
tare. Ca și faptul că, prin « 
dobîndirea unor asemenea 
rezultate cărora oamenii 
noștri de știință le închină 
eforturi deosebite —, eco
nomia noastră socialistă va 
înregistra noi plusuri de 

‘dezvoltare, răsfrînte pe pla
nul bunăstării poporului.

Prof dr. docent MIHAI BOGDAN

• Proprietăți

spectaculoase
Este îndeobște cunoscut că 

principala cale de chimizare 
a petrolului este astăzi obți
nerea etilenei, care este fo
losită ca punct de plecare 
pentru sinteza celor mai dife
rite produse. Cel mai impor
tant consumator de etilenă 
este însă actualmente polie
tilena, masă plastică cu cele 
mai largi utilizări tehnice și 
industriale.

Calitățile deosebite care o 
fac aptă necesităților tehnicii 
contemporane au făcut ne
cesară găsirea unor căi ren
tabile de sinteză a polietile
nei — ieftine, și in același 
timp adecvate scopului ur
mărit.

La realizările înregistrate pe 
plan internațional în acest do
meniu se adaugă, ca o im
portantă contribuție, noua 
metodă de sinteză a polie
tilenei de joasă presiune ob
ținută prin polimerizarea eti
lenei în prezență de amil -— 
sodiu, metodă pusă la punct 
de către un colectiv de cer
cetători din cadrul Centrului 
de chimie organică al Aca
demiei R.S.R.

Produsul românesc se deo
sebește de alte tipuri de po
lietilenă obținute la presiu
nea joasă sau ridicată prin 
aceea că posedă o structură 
partial reticulată, fapt care 
îi conferă proprietăți ce per
mit utilizarea sa în condi
țiile unor temperaturi mai ri
dicate, ale unor medii cu

acțiune corozivă mai puterni
că sau ale unor solicitări 
mecanice mai intense. In fine, 
noul produs are caracteristici 
electroizolante remarcabile, 
fapt care face ca aplicabili
tatea sa ca izolant în elec
trotehnică să fie extrem de 
largă.

Proprietățile — pe care nu 
vom ezita să le numim spec* 
taculoase — ale polietilenei 
românești, al cărei procedeu 
de obținere este astăzi breve
tat în mai multe tari ale lu
mii, permit utilizare^ ei mul
tiplă și complexă în construc
ția de conducte și căptușeli 
pentru vase de reacție, ca 
material pentru construcția 
unor piese ce lucrează în 
medii organice corozive, pen
tru piese de mașini supuse 
unor intense solicitări meca
nice sau unor temperaturi ri
dicate. Și după părerea mea, 
posibilitățile folosirii acestui 
produs cu remarcabile calități 
nu sînt încă pînă la ora de 
față suficient explorate.

Experiențele — încununate 
de succes — efectuate la sca
ra producției unei instalații- 
pilot au permis proiectarea si 
realizarea unei instalații ro
mânești de mare capacitate 
pentru producerea polietilenei 
de joasă presiune, instalație 
care va intra în producție în 
anul 1970 și ale cărei rezul
tate — s-o mai spunem ? — le 
așteptăm cu legitimă nerăb
dare...

Industria de obținere și 
prelucrare a produselor ma- 
cromoleculare (mase plas
tice, rășini sintetice, elas- 
tomeri, fibre și fire sinte
tice) cunoaște, in secolul 
nostru, o dezvoltare însem
nată in lumea întreagă. 
Țara noastră, care dispune 
de o bogată bază de materii 
prime, se înscrie, prin cer
cetare și producție, pe un 
loc de frunte în acest do
meniu. Astfel, in anul 
1970, se prevede atingerea 
unei producții de 180—200 
mii tone mase plastice și 
rășini sintetice, 60 mii tone 
cauciuc sintetic și 70—80 
mii tone fibre și fire chi
mice. Pentru perioada de 
după anul 1970, menținerea 
ritmului înalt de creștere a 
producției se va împleti pe 
baza cercetării științifice, 
cu modernizarea tehnologii
lor de fabricație, precum 
și cu realizarea de noi 
tipuri și sortimente de pro
duse macromoleculare, cu 
calități superioare și posi
bilități de extindere a do
meniilor lor de utilizare. 
O înaltă caracteristică a 
perioadei menționate o va

constitui aplicarea, într-o 
proporție însemnată, de noi 
tehnologii, pe baza cercetă
rilor proprii, unele intr-un 
stadiu avansat de experi
mentare.

Astfel, în rîndul poliole- 
finelor se prevede reali
zarea de instalații de po
lietilenă de presiune joasă 
și de polipropilenă, pe 
baza unor tehnologii puse 
la punct în țara noastră.

Din categoria rășinelor 
vinilice putem sublinia 
creșterea în continuare a 
producției de PVC, adop- 
tîndu-se o nouă tehnologie 
de sinteză — plecînd de la 
etilenă în loc de acetilenă 
— precum și dezvoltarea 
producției de poliacetat de 
vinii.

Pe baza unor cercetări 
in curs de desfășurare se 
prevede obținerea, în viito
rul apropiat, a unor copo- 
limeri ai etilenei, propile- 
nei, clorurii de vinii, clo- 
rurii de viniliden, acetatu- 
lui de vinii, acrilonitrilu- 
lui etc., polimeri clorurați 
și sulfoclorurați, compoun- 
duri de polimeri cu proprie
tăți fizico-mecanice supe-

Ing, TIBERIU ARDELEANU

Ofensiva maselor 

plastice
rioare celor pe care le po
sedă actualii polimeri.

O altă preocupare este 
aceea privind producerea 
unor noi polimeri plecînd 
de la materii prime cu 
totul diferite de cele utili
zate pînă în prezent și 
care conferă acestor poli
meri proprietăți speciale 
termo și fonoizolante, re
zistență la temperaturi ri
dicate, greutate specifică 
redusă etc. în această ca
tegorie intră poliuretanii și 
policarbonații.

In încheiere, vorbind 
despre fibre sintetice va 
trebui să consemnăm pers
pectiva realizării unor noi 
tipuri de fibre (polipropi- 
lenice), simplificarea unor 
tehnologii (sinteza rășinilor 
poliesterice plecînd de la 
acid tereftalic în loc de 
dimetiltereftalat), grefări 
de monomeri pentru îmbu
nătățirea capacității tincto- 
riale, mărindu-se astfel 
gama acestor produse tot 
mai solicitate pe piață.

Ing. V. STOICA

Biosinteza si
*

alimentele viitorului
Lupta împotriva foametei, 

a subnutriției ce face încă 
ravagii în unele zone geogra
fice ale Pămîntului, găsirea 
celor mai adecvate mijloace 
de prelucrare a resurselor de 
materii prime necesare indus
triei alimentare și, îndeosebi, 
asigurarea unor alimente de 
un înalt nivel calitativ con
stituie astăzi una din preocu
pările majore ale activității 
de cercetare științifică în do
meniul chimiei alimentare.

Una dintre cefa mai impor
tante căi de sporire a resur
selor naturale de proteine —

spre a acoperi deficitul cu 
caracter cronic al acestora — 
este realizarea, prin biosinte
za, a proteinelor, glucidelor 
și lipidelor alimentare, cu
noașterea și dirijarea proce
selor enzimatice de mare im
portanță în industria alimen
tară. Realizările de pînă acum 
creează premise certe pentru 
dezvoltarea industriei alimen
tare într-un sens nou, al teh
nologiei moderne de produ
cere a alimentelor, bazată 
pe cunoașterea aprofundată 
a biochimiei și chimiei ali
mentare.

Incadrîndu-se în aceste 
preocupări de larg interes ge
neral, cercetarea științifică 
din domeniul chimiei alimen
tare și-a adus, în țara noas
tră, un aport prețios la fun
damentarea și îmbunătățirea 
tehnologiei alimentare. Aș 
menționa în acest sens, cîte
va dintre laturile activității 
desfășurate în Institutul de 
cercetări alimentare : biochi- 
mismul proceselor de satura
re a făinurilor, a cărnii și 
preparatelor de came, a pro
duselor din pește, a brînze- 
turilor ; studierea și obține
rea de preparate enzimatice 
amilolitice, proteolitice, inver- 
toză ș.a., studierea și folosi
rea emulgatorilor în industria 
alimentară ; studii privind 
comportarea biochimică și 
chimică a unor produse con
servate prin frig ; studiul ac
țiunii conservante a radiații
lor ionizante asupra unor pro
duse alimentare ; chimismul 
acțiunii unor conservanți sau 
antibiotice asupra unor pro
duse alimentare, studiul sta
bilității biologice a vinurilor, 
berii, sucurilor de fructe și a 
tratamentelor de asigurare

a acesteia, studiul valorifică
rii unor noi resurse de pro
teine și o serie de alte ase
menea preocupări, cu conse
cințe fertile pe planul practi
cii.

Folosirea metodelor moder
ne de analiză chimică a per
mis determinarea pigmenți- 
lor specifici vinurilor de 
hibrizi, a aminoacizilor din 
făinuri, din came, din zerurile 
rezultate la fabricarea zahăru
lui, a compoziției unor ule
iuri eterice, a acizilor grași 
din uleiurile vegetale, con
trolul procesului de hidroge
nam a uleiului de floarea 
soarelui și de producere a 
margarinei ș.a.

Preocupări importante ale 
cercetării din domeniul chi
miei alimentare s-au materi
alizat pe planul interacțiunii 
dintre produsele alimentare 
și ambalajul lor, în special al 
acceptabilității diferitelor ma
teriale plastice, în scopul sta
bilirii compatibilității acestor 
materiale în cadrul schimbu
lui chimic dintre ambalaj și 
produs cu evitarea toxicită
ții și alterării calității acestu
ia din urmă.

Condiția tinereții 
și condițiile 
afirmării

Se vorbește tot mai mult, 
în prezent, despre importan
ta contribuție pe care tinerii 
cercetători pot și trebuie s-o 

yaducă la procesul de dezvol
tare ascendentă a științei în 
țara noastră.

Ca o contribuție la aceste 
discuții, inaugurăm astăzi, în 

• cadrul paginii noastre de
știință, o rubrică nouă, „Tri
buna tînărului cercetător*', 
dedicată tinerilor oameni de 9 știință din țara noastră, efor
turilor și succeselor lor, pro
blemelor care-i preocupă, 

• proiectelor de viitor.
Interlocutor : dr. MIHAIL 

ȘERBAN șef de sector la In- 9 stitutul de Biochimie al Aca-
w demiei. f

— Vă rugăm să ne vorbiți 9 despre direcțiile de cercetare 
investigate în lucrările dv. 

• și ale colectivului pe care il 
conduceți.

— Am abordat în aceste 
cer
tară 
bio-

A lucrări un domeniu de
" cetare relativ nou în

noastră, si anume cel al9 chimiei comparate.
în cadrul institutului de

_ biochimie, cercetările noas-9 tre au fost consacrate carac
terizării, sub raportul bio
chimiei comparate, a protei- 
nelor biologic active din 
creier și stabilirii corelațiilor 
dintre evoluția moleculară a 

• acestora și evoluția filogene- 
tică a vertebratelor.

•
 Informațiile obținute pot 

facilita precizarea unor căi 
de înțelegere și aprofundare 
a mecanismelor intime de 9 funcționare a creierului, res
pectiv pot furniza date im
portante despre 

A funcției sistemului 
central la diferitele 
din scara biologică.

evoluția 
nervos 
specii

•
 Am avut satisfacția să con

statăm, cu prilejul schimbu
rilor de păreri prilejuite de 
diferite reuniuni științifice 9 internaționale de specialitate 
la care am participat, că lu
crările noastre sînt întîmpi-

•
 nate cu interes.

— Care ar fi, după păre
rea dv., calitățile obligatorii 

• ale unui tînăr cercetător ?
— Cred că un astfel de 

tînăr trebuie să-și pună, cu 
toată sinceritatea, cu toată 9 răspunderea față de sine în
suși, întrebarea : de ce m-am 
dedicat, sau vreau să mă de
dic muncii de cercetare ști- 
ințifică ? în funcție de răs- 9 punsul pe care și-1 va da (și 
repet : cu deplină maturitate 

• și sinceritate) el va trebui 
să-și aleagă calea de urmat 
în viață.

A Pe de ’altă parte, intervin 
aici niște factori externi de 
cea mai mare însemnătate.9 Este necesar ca acești tineri
cercetători înzestrați, cu vo
cație, să fie căutati cu răb-

•
 dare și perseverentă. Cate

goric, criteriul „mediei celei 
mai mari“ sau al disponibili-

•
 tații locurilor, ori al ne

ajunsurilor ridicate de pri
mirea unui tînăr într-un 

_ mare centru urban cînd el9 s-a născut într-o altă re
giune a tării nu constituie 
și nu trebuie să constituie 

A un factor ,.orb“, exclusivist,
care să hotărască dacă unul 
sau altul din tinerii absol- 
venți ce se prezintă în fața 9 comisiei de repartizare va
lucra sau nu într-un institut 
de cercetări. în domeniul 9 chimiei, de pildă, pot spune
că există încă, din păcate, la 
noi, mari unități și combina- 

• te industriale ale căror uti
laje și tehnologii complexe 
suferă adesea împotmoliri și 

• defecțiuni; ele sînt lipsite de 
aportul cercetătorului, toc
mai datorită acestui fel în- 
gust, explicat mai sus, de a 9 vedea lucrurile.

— Odată ajuns în locul de 
muncă pe care și l-a dorit — și 

pregătit în

TRIBUNA 

TÎNĂRULUI 

CERCETĂTOR

anii studenției — ce perspec
tive are, după părerea dum
neavoastră, tînărul cercetă
tor pentru a se forma ca om 
de știinfă ?

— Nu voi spune deloc o 
noutate amintind că tînăru
lui cercetător trebuie să i se 
creeze, în institutul sau în 
colectivul în care lucrează, 
un climat propice, dezvoltă
rii sale ca specialist, ca om 
de știința. Timp de un an, 
doi, el să fie ajutat, îndru
mat, orientat în însușirea 
principiilor fundamentale ale 
muncii de cercetare, fără 
a aștepta sau a-i cere în mod 
insistent, în această perioa
dă, rezultate sau producții 
științifice originale deosebi
te. Fără doar ji poate că ele 
vor veni după această peri
oadă de ucenicie si vor fi cu 
atît mai eficiente, cu cît 
tînărul cercetător va fi aju
tat să ia „startul*' in condi
ții mai bune. Reîntorcîn- 
du-mă la _ domeniul chi- 
miei, știință prin excelentă 
„tînără**, mobilă, cu cotidiene 
deschideri de orizonturi spre 
domenii noi, nimic nu este 
mai util pentru cercetătorul 
începător — pus deodată în 
fața unor solicitări și che
mări intense, multiple, din 
perspective diverse — decît 
această „reglare a respira
ției" care să permită aborda
rea temeinică și lucidă a sar
cinilor care-i revin.

— O ultimă chestiune : 
cum vedeți dumneavoastră 
finalizarea acestui proces de 
formare a unui cercetător ?

— Ceea ce este, după pă
rerea mea, necesar — aș 
spune, de o mare și obiectivă 
necesitate — e faptul ca, la 
sfîrșitul anilor afectați înde
plinirii stagiaturii în cerce
tare, să existe o apreciere ri
guroasă și obiectivă a mun
cii tînărului cercetător. Con
cursurile de atestare care, 
din păcate, în cercetarea ști
ințifică din domeniul chi
miei, și nu numai aici, sînt 
încă de multe ori formade, 
lipsite de un caracter con- 
cluziv și selectiv — trebuie 
să devină criteriul hotărîtor 
în aprecierea muncii cercetă
torului. Această apreciere — 
care se cere a fi făcută cu 
maximum de responsabilita
te și exigență — trebuie să 
dea un răspuns categoric la 
întrebarea : este tînărul res
pectiv apt pentru munca de 
cercetare — sau nu ? In ca
zul în care răspunsul este 
negativ, el trebuie îndrumat 
spre alte domenii de activi
tate. unde-și va putea aduce 
contribuția în concordanță 
cu calitățile și posibilitățile 
sale. Această „operație" este, 
poate, uneori, dureroasă, dar, 
repet, extrem de necesară. 
S-ar asigura astfel un proces 
riguros și continuu de purifi
care și de „înnobilare" a 
corpului de cercetători, ast
fel ca ei să devină — așa 
cum de altfel o și impun sar
cinile lor de exploratori ai 
domeniilor încă neumblate 
ale cunoașterii — adevărați 
oameni de știință, promotori 
ai noului.

Interviu realizat de
PETRE JUNIEpentru care s-a
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MIHAIL EMINESCU

CONȘTIINȚA

Există, după cum se știe, în
tre forma în care exprimăm o 
ipoteză, o teorie, o concepție, 
mai mult sau mai puțin gene
rală despre lume, între stilul de 
gindire și intimitatea gîndirii, o 
legătură care se realizează nu 
într-un singur sens și nu pe a- 
celeași căi: complexă, dialecti
că, relația dintre limbajul in 
care se surprinde adevărul ști
inței și al filozofiei și „soarta" 
acestui adevăr nu e ușor de pus 
în evidență și orice normare a 
competenței sau a întemeierii' 
logice și științifice a unei teorii, 
în raport cu cantitatea de eru
diție vizibil pusă în evidență, 
sau pe baza raportului dintre 
frecvența termenilor de specia
litate și a celor considerați de 
uz comun este artificială, doar 
de interes lingvistic, neputind 
sta, însă, la baza judecății de 
valoare. Cu toate acestea, multe 
motive de alarmare nu există 
întrucît eroarea nu a fost legi
ferată în practica aprecierii ști
ințifice sau în critica filozofică. 
Pe de altă parte, a acorda formei 
în care Sînt exprimate diferitele 
teorii științifice și concepții fi
lozofice funcția de determinant 
direct și necesar al conținutului 
acestora și, In ultimă instanță, 
al adevărului sau neadevărului 
lor este iarăși o eroare de prea 
redusă circulație. Dar faptul că 
aprecierea unei scrieri drept 
științifică sau filozofică după 
cantitatea de bibliografie citată 
și după publicația în care apare 
— revistele zise de cultură sau 
publicațiile care nu au un profil 
de specialitate fiind considerate 
improprii pentru a găzdui în pa
ginile lor dezbateri de un anu
mit nivel — este o practică ad
ministrativă curentă, dovedește 
nu numai că această idee, fără 
a fi exprimată astfel, este ac
ceptată ci și că se ignorea
ză un factor a cărui exis
tență ar trebui avută iri vedere 
nu numai din considerente de 
pedagogie socială.

Dacă beletristica se susține 
prin existența cititorilor, pînă 
la o limită indiferent de eru
diție (ce mare greșeală a se con
sidera că orice cititor poate șl 
trebuie să citească orice litera
tură !), literatura științifică (mai 
ales cea științifică) și filozofică 
sînt în mod obiectiv și, bineîn
țeles, numai dintr-un anumit 
punct de vedere, o corespon
dență între specialiști. Și tot în 
mod obiectiv, această corespon
dență este de foarte multe ori 
atît de intimă, îneît, chiar cir- 
culînd în alte medii, ea nu este 
înțeleasă și 
nespecialist 
tfmplător.

Știința și __________
tip aparte de afectivitate, o altă 
bucurie a cunoașterii, certitudi
nile lor și, poate, în mai mare 
măsură, incertitudinile lor, cre- 
înd alte zone de meditație decît 
cele ale beletristicii, oricît de 
„tezistă" ar fi aceasta din ur
mă. Constatarea nu e nouă și 
nu poate fi interpretată nici ca 
un reproș adresat realității. în 
mod normal a?a trebuie să fie, 
implicit așa e bine să fie și, din 
această cauză, așa va fi, iar ori
ce protest nu poate avea decît 
semnificația sa izolată și mobi- 
luri particulare. Totuși, civiliza
ția modernă, cultura modernă, 
au creat necesitatea, nu numai 
abstract socială ci resimțită ca 
atare de un număr din ce în ce 
mai mare de oameni — necesi
tate care se manifestă atît în 
planul profesiei intelectuale cît 
și dincolo de aceasta — de a 
priceoe barometrul cunoașterii 
științifice și de a avea posibili
tatea să convertească realitatea 
în filozofie. S-a creat chiar o 
prejudecată (aici reproșul nu e, 
credem, deloc hazardat) că ac
cesibilitatea filozofiei nu impli
că atît de multe greutăți ca ac
cesibilitatea științei. Nu punem 
în discuție acest aspect al pro
blemei, dar amintindu-1 vrem să 
subliniem că e legat, mai ales, 
de modul concret în care 1 se 
descoperă cititorului nespecia
list adevărurile științei și ale 
filozofiei. Pentru știință s-au 
creat două tipuri de tălmăcitori: 
oamenii de vocație științifică 
neangrenați în cercetare, pre- 
dispuși spiritual să converteas
că limbajul științific într-un 
limbaj de o cît mai întinsă cir
culație. o cît mai mare plastici
tate, și cei, fără un calm știin
țific suficient, înclinați să gă
sească în aparențe semnificația 
adevărului șl în dinamica lui 
exterioară premisele prevederii 
științifice. Aceștia din urmă nu 
fac o prea mare deosebire între 
fantezia comună și imaginația 
științei și. din această cauză, a- 
cordă limbajului un sens con
vențional. Literatura lor de 
popularizare înlocuiește drama
tismul cunoașterii științifice, cu 
anecdota științifică ajungînd, de 
fapt, la vulgarizare. în sensul 
Inferior al cuvîntului. Intențio- 
nînd o apropiere cît mai per-

nu prezintă pentru 
decît un interes in

filozofi» creeazS un

rubrică în care să fse adăpostite dezbateri de idei care să vizeze 
gîndirea științifică în formare și aspirația spre certitudini filozofice 
a tinerilor capătă, piin forța lucrurilor, accente grave și dimensiuni 
care, vrînd nevrînd, mută orice problematică pe terenul ei inițial, 
obligînd gîndirea să se manifeste în ipostaze mature, creatoare. 
Nu există, cu alte cuvinte, o problematică științifică și filozofică a 

tineretului, ci un mod aparte al acestuia de a ritma cunoașterea, un plus afectiv 
și de entuziasm investit in cercetarea realității. Din această cauză, nici un aspect 
al dezvoltării științei contemporane și nici o manifestare a gîndului pur nu pot 
f« situate alături ele interesul tinărului aflat la vîrsta marilor întrebări. Surprizele 
d? a oferi marilor întrebări răspunsuri pe măsură nu sînt, de fapt, surprize. 
Cantitatea de inteligență investită de tineri este dublată, în numeroase cazuri, 
de o erudiție completă și de o probitate științifică incontestabilă.

Sînt evidente, în rîndul tinerilor, importante mutații de interes. Filozofia 
contemporană, înfruntarea dintre materialism și idealism, dezvoltarea filozofiei 
marxiste, sînt domenii intelectuale de un interes major, în care nu se mani
festă numai tendința tinerilor de a ridica probleme, ci, așa cum o demonstrează 
dinamica culturii noastre, de a oferi soluții, răspunsuri.

Deci, problematica la care invităm, spre dezbatere. în cadrul acestei rubrici 
de «idei și repere“ intenționează să îmbrățișeze domenii științifice și filozofice 
vaste. Sugestia titlului va fi concretizată prin abordarea concretă, de interes ma
jor și imediat, a reperelor de gindire și a ideilor filozofice viabile, a dinamicii 
acestor idei.

Dacă se vorbește tot mai insistent de mesajul filozofic al culturii, de 
pulsația ideilor în artă și literatură, de obligativitatea atît a orizontului larg 
cil și a strictei specializări, nu e din motive pedagogice, cantitatea de reve
lații a civilizației moderne fiind atît de mare incit e nevoie de o triere, prin 
necontenite confruntări spirituale, a tot ceea ce e marginal, fără perspectivă, A 
de interes minor. Posibilitatea care se oferă tinerilor de a deveni cunoscătorii, 
și intr-o Însemnată măsură animatorii acestor fenomene, ni se pare — prin forța 
lucrurilor, dar și din cauze care pot fi anulate — încă insuficientă uneori. Ceea 
ce ne-am propus, deci, prin rubrica de față este să oferim o tribună de idei și o 
posibilitate de orientare în peisajul complex al dezvoltării gîndirii contemporane, 
dintr-o perspectivă consecvent marxistă. A

fectă de simțul comun, limba
jul acestor scrieri este, depășind 
măsura, artificial, inadecvat, 
deci.

Se instituie, în acest fel, un 
fel de artizanat al ideilor știin
țifice și al gîndirii filozofice.

Achizițiile gîndirii nu trebuie, 
însă, coborî te la un nivel redus 
ca fond ci, aducînd forma la un 
anumit nivel de accesibilitate, 
să dăm iluzia că am făcut o 
concesie. Observația aparține, 
pare-se, lui Descartes și trebuie 
reținută, dar mai trebuie adău
gat că, în condițiile revoluției 
tehnico-științifice și a creșterii 
puterii de pătrundere în mase a 
ideilor filozofice, problema care 
se pune nu e aceea de a crea 
ideilor un simplu mediu de re
cepție. Gîndirea științifică și fi

lui adevărat

ACCESIBILITATEA ECHILI
(Urmare din pag. I)limbajului științei

și al filozofiei
lozofică găsește în mase mediul 
său creator, și, ameliorată in 
acest fel, se poate reîntoarce la 
izvoarele cercetării cu noi ipo
teze și, mai ales, cu noi posibi
lități de rezolvare a ipotezelor 
deja exprimate.

Este și aceasta un motiv pen
tru care simplificarea ideilor 
care închid în ele o infinită 
complexitate a fenomenelor gîn- 
dite, surprinse în noțiuni pen
tru a 11 se crea un plus de ac
cesibilitate, nu trebuie să fie o- 
pera unui intermediar, în afară 
de cazurile în care acesta din 
urmă posedă o incontestabilă 
vocație științifică dublată de o 
imaginație creatoare și o indis
pensabilă abilitate stilistică. 
Limbajul științei și al filozofiei, 
veștmîntul lor, nu trebuie să fie 
de împrumut. Cu alte cuvinte, 
creatorii autentici în știință șl 
filozofie trebuie să fie autorii 
propriilor lor texte difuzate 
printre nespecialiști, care, to
tuși, formează — mai ales în 
condițiile climatului cultural din 
societățile bazate pe o deplină 
echitate socială și o maximă po
sibilitate de dezvoltare a apti
tudinilor creatoare ale tuturor 
membrilor săi — nu numai un 
mediu de recepție, ci și unul de 
creație, de înțelegere și partici
pare la elaborarea gîndirii știin
țifice și filozofice.

Interesul tineretului pentru 
gîndirea științifică și filozofică 
este, credem, mult mai mare de
cît lasă să se bănuiască lectu
rile de specialitate. Altfel, cum 
se explică faptul că beletristica 
purtătoare de autentic mesaj fi
lozofic se bucură de o asemenea 
popularitate îneît demonstrarea 
acestei afirmații devine în mod 
evident inutilă ? Este, e drept, o 
deosebire esențială între 
loacele, ,2 22___
literaturii și a filozofiei, 
realitatea că se citește mult 
multă literatură filozofică 
mult mai puțină filozofie 
datorește, credem, faptului 
la noi filozofia este aproape 
nulată de exegeza și critica 
lozofică. Se scrie foarte puțin 
„de" și foarte mult „despre". în 
acest fel, limbajul devine ste
reotip, lstoricizant, descriptiv, 
plat.

într-o anchetă cu un număr 
de 75 de studenți de la facul
tățile de filozofie ale Universi
tății din Cluj, și de la filologie 
a Universității din Craiova, în 
care le ceream să indice — 
după lectura prealabilă a unor 
ample fragmente din scrierile 
unor tineri filozofi români — 
titlul și autorul unui fragment 
format, de fapt, din fraze mai 
mult sau mai puțin omogene 
luate din toate celelalte, fără 
nici o excepție am descoperit 
în persoana autorului colectiv 
un autor individual, părerile a- 
supra identității acestuia fiind, 
firește, împărțite. întrebați care 
consideră a fi principala cauză 
a acestei erori, majoritatea s-au 
referit la identitatea limbajului, 
la lipsa personalității stilistice, 
la o topică similară de gîndire.

TOt pe baza unei anchete 
ne-am dat seama că limbajul fi
lozofiei, sistemul său notional 
consacrat, este înțeles în sensul

___  mij- 
scopurile și finalitatea 

Dar 
mai

Si 
se 
că 
a- 
fi-

său propriu de către foarte pu- A 
țini nespecialiști. ™

Un fragment mai amplu din
tr-o scriere a lui Mihai Ralea A 
— filozof accesibil, după păre- “ 
rea noastră — a fost prezentat 
unui număr de 50 de studenți A 
de diferite specialități, cu in- W 
dicația ca după lectură să con
semneze : 1) noțiunile al căror 
sens nu-1 înțdleg ; 2) noțiunile ® 
al căror sens le este nebulos (să 
le indice și să consemneze sen
sul așa cum îl înțeleg) ; 3) da- A 
că textul a fost atractiv și ar 
dori sâ revină asupra unor lec
turi similare. între noțiunile 
neînțelese aproape, în unanimi- 
fate erau : „epistemologie", „on
tologie", „metafizică", „com
prehensiune", „judecată apodic-

Deci, pe de o parte, se im
pune necesitatea ca modul de 
exprimare al științei și filozofiei 
să nu fie artificial accesibilizat, 
iar, pe de altă parte, se consta
tă, la un număr notabil de citi
tori, în special tineri, dificulta
tea evidentă de a parcurge tex
te filozofice relativ simple, de 
ținută stilistică, dar în care, în 
mod fatal necesar, apar noțiuni 
consacrate ale filozofiei. Una 
din cauze poate fi căutată în 
inexistenta practică a unui dic
ționar filozofic de termeni. Deși 
a fost tradus un „Mic dicționar 
filozofic", existenta sa nu poate 
fi citată ca o realizare în acest 
domeniu, deoarece utilizarea a- 
cestui instrument de cultură ar 
crea in mintea cititorului nesue- 
cialist derută și confuzii. Nict 
dicționarul filozofic al profeso
rului Fanu Al. Duțulescu, tipă
rit cu două decenii în urmă, nu 
poate fi utilizat. Deși superior, 
din multe puncte de vedere, ce
lui menționat, acest prim și 
unic dicționar românesc de ter
meni filozofici a apărut într-un 
tiraj neînsemnat, ceea ce a fă
cut posibilă omiterea numelui 
lui Fanu Al. Duțulescu din toate 
istoriile filozofiei românești, a- 
părute pînă acum.

Un dicționar se consultă mai 
ales pentru termenii de mare 
dificultate, nu pentru noțiunile 
de bază, care formează osatura 
limbajului științific. Cunoaște
rea acestora ar trebuie să o o- 
fere școala : manualele școlare 
și cursurile universitare. Ma
nualul de filozofie pentru li
ceele de specialitate, apărut re
cent. este totuși o dovadă con
cretă că noțiunile elementare 
de filozofie care se transmit e- 
levilor sînt insuficiente ca vo
lum. incomplet explicate. Subli
niam. cu altă ocazie, că această 
insuficiență se datorește de fapt 
accepției particulare pe care 
autorii o acordă filozofiei : <im- 
provizînd o definiție a filozofie! 
cu un gen proxim aproximativ, 
în care, după părerea noastră, 
lipsesc diferența specifică și 
precizia științifică a termenilor: 
„Filozofia este un ansamblu de 
idei și reprezentări despre lu
mea înconjurătoare (natură șl 
societate), privită sub aspectele 
ei cele mai generale, este o con
cepție generală despre lume". 
Pornind de aici, nedumerirea, 
prezumptivă, a celui care nu a 
învățat filozofie are toate șan
sele să se transforme în derută. 
Poezia, știința nu pot fi consi
derate tot ca un ansamblu de 
idei și reprezentări despre lu
mea înconjurătoare ? Filozofia 
„gîndește* numai aspectele ge
nerale ale lumii înconjurătoare 
(natură șl societate) ? Lumea in
terioară nu e de competența fi
lozofiei ? Aspectele e-i cele mai 
generale (ale lumii înconjură
toare) sînt, de fapt, aspectele 
sale esențiale ? Orice filozofie 
trebuie să fie o concepție gene
rală despre lume ? „De la în
ceputurile sale — citim, în con
tinuare — ea a încercat să dea 
un răspuns unor asemenea pro
bleme ca : ce este lumea lncon-

jurătoare, există aceasta dintot- 
deauna sau a fost creată cînd- 
va de cineva, ce este omul și ce 
loc ocupă el în această lume, în 
ce raport se găsește gîndirea, 
conștiința Iui, față de lumea în
conjurătoare, poate fi cunoscută 
această lume de către om etc.". 
Sublinierea acestui „etc". așa 
cum ușor se poate bănui, ne 
aparține. Abia din acest loc lu
crurile s-ar fi putut limpezi, 
pentru că pînă aici problematica 
filozofiei nu este deloc delimi
tată de cea a religiei și a mito
logiei».

Dacă științele particulare au 
un alfabet mai strict, traduce
rea lor în termeni de circulație 
generală este, totuși, mai ușoa
ră. Sorin Stati a oferit, prin 

- cartea „Călătorie lingvistică în 
țara muzelor", un model în a- 
cest sens, justificînd în totul 
motto-ul arghezian : „Să nu lă
săm cuvintele nici să doarmă, 
nici să zacă, nici să moară. Ele 
sînt comoara noastră de mare 
avuție". Filozofia nu poate fi, 
însă, dizolvată în limbajul co
mun, și reușite similare nu pu
tem cita în acest domeniu.

S-ar părea, din cele spuse 
pînă acum, că este vorba de un 
cerc vicios : pe de o parte, o 
anumită categorie de cititori nu 
poate urca pînă la nivelul la 
care accesibilitatea noțiunilor și 
a ideilor le-ar da posibilitatea 
să se miște cu lejeritate în 
cîmpul științei și al filozofiei ; 
pe de altă parte, încercarea de 
a coborî nivelul formal și de 
conținut al acestora eșuează în
că, de multe ori, în vulgarizare. 
Dar numai aparent situația e 
fără ieșire. Eforturile de ame
liorare a sistemului de învăță- 
mînt sînt evidente, cum tot evi
dente sînt implicațiile pozitive 
ale acestor eforturi. Din punct 
de vedere al literaturii științi
fice de mare accesibilitate și de 
evidentă consecvență științifică 
există certe succese editoriale. 
Andrâ Bonard propune, în „Ci
vilizația greacă* (din care pri
mele două volume au apărut în 
românește), o ipoteză („nu a 
existat un miracol grec") pe 
care o dezvoltă într-un limbaj 
accesibil, a cărui principală ca
racteristică este uimitoarea pu
tere de Convertire a abstractu
lui în concret. în metaforic. E- 
vident, în astfel de cazuri, sti
lul de gîndire, arhitectura și lo
gica întregului pot să treacă pe 
planul doi al greutății de înțe
legere. datorită termenilor teh
nici (în sensul lingvistic al cu- 
vîntului).

Nu considerăm necesar să fa
cem un inventar al scrierilor 
științifice șl filozofice al căror 
limbaj le împiedică să capete 
viață, deoarece utilitatea acestei 
operații ni se pare îndoielnică. 
Problemele ridicate de accesibi
litatea limbajului științei și al 
filozofiei fiind, în perspectiva 
dezvoltării culturii noastre și a 
instruirii tinerei generații, de 6 
importanță majoră, nu consi
derăm inutile alte intervenții 
care să-și propună relevarea și 
a altor aspecte.

Istoria, biogra

fia dialectică a

18 veacuri sînt de cînd viața latină a 
fost sădită pe acest pămînt, unde sintem 
noi in ciuda zguduirilor prin care a tre
cut ; această viață înaintează mereu, 
sporind și întărindu-se. S-a păstrat însă 
și crește această viață nu pentru că 
erau mulți și puternici aceia care con
lucrau la întemeierea ei, ci pentru că 
fiecare din cei puțini era mîndru de 
munca înaintașilor săi. De cînd este su
flet român pe fața pămîntului, românul 
a fost mîndru de a fi român și, chiar 
atunci cînd lumea îl privea cu dispreț, 
el își cînta doina, și în conștiința puteri
lor pe care le purta în sine privea mîn
dru împrejurul său.

Sămînța, din care a răsărit acest 
popor e nobilă, poporul nu va pieri, de
cît atunci cînd românii vor uita no
blețea seminției lor.

fără de care vii'

torul nu poate fi

numit cu numele

(Urmare din pag. I) 

de obiceiuri, de lip
sa de lăcomie față 
de produsele cele 
mai obișnuite ale a- 
limentației Nu vreau 
să întorc pe nimeni 
la Rousseau și nu re
comand pescuitul în 
natură în locul holu
rilor de minister, dar 
cer să Judecăm și să 
punem în drepturile 
pe care le merită 
fructul odihnei ade
vărate.

Alergăm prea mult, 
avem poate prea 
multe vanități, vrem 
să obținem ceea ce 
în general nu ne tre
buie. Ne conduce u- 
neori — de ce ? — un 
orgoliu păgubitor ce 
ne ruinează : vrem 
o casă mai bună ca 
a lui X, o femeie

CUPE

Iii I VIIE CONTINUITATE
mai frumoasă ca a 
Iui Y, o mașină mai 
luxoasă decît a lui 
Z. Iar prețul obține
rii lor nu odată este 
necinstit. într-o via
ță de om se intîmplă 
ca uneori numai gîn- 
dirii asupra existen
ței să 1 se acorde atît 
de puțin ! De ce ?

Intr-un defunct 
program școlar exis
tau ore de medi
tație cînd profe
sorii nu te contro
lau ce faci. Puteai să 
visezi, să construiești 
avioane de hîrtie, să 
smîngălești hîrtia, să 
sari pe fereastră în 
grădină, ce nu puteai 
face...

Nu e cazul să 
reinventăm în 
înșine aceste ore 
meditație ? Multe 
mai afla despre 
și despre alții...

GRIGORE TRAIAN POP

ie 
noi 
de 

am 
noi

LAUDA $1 PEDEAPSA FAPTEI
(Urmare din pag. 1)

un flăcău care se spinzurase fi
indcă unii, o bandă de tîlhari, 
furînd niște lucruri duseseră „ur
mele44 spre el, spre a scăpa ne
vătămați. Flăcăul acesta, neputînd 
face dovada nevinovăției, lăsase 
un bilet in care scria că prefera 
moartea „rușinii de a fi purtat 
prin tribunale44. Sfîntă dorință de 
puritate a onoarei, în care cred 
cu toată sinceritatea! Ce bine ar 
fi s-o reedităm pe scară mai lar
gă, căci prea mulți s-au învățat 
cu nerușinarea judecății, sau chiar 
a pedepselor. Sînt unii pentru 
care, acolo, o lună-două de în
chisoare nu contează mai mult ca 
o ducere la Tulcea, la pescuit...

Se va înțelege, deci, de ce e- 
xistența între cărțile mele, de vi
sare, a volumului cu coperți tu- 
tunii — „Codul penal44, a născut

Biografiile popoarelor lu
mii, care au semnat acte pe
rene de existență universală, 
dovedesc cu prisosință locul 
și rolul fundamental al senti
mentului patriotic în fluxul 
catalizator al majorelor acte 
social-istorice. Căci patriotis
mul este respectul pentru tre
cut, care înlesnește creșterea 
viitorului, este conștiința lim
pede a continuității, element

coagulant al faptelor prezente 
și viitoare la zestrea lăsată de 
generațiile trecute, oglinzile 
fidele ale unui profil spiritu
al colectiv, aflat în perma
nente eforturi de înfrumuse
țare spirituală. Există, în viața 
unui popor, o „pedagogie a 
etnicității" sale — și aceasta 
nu poate fi alta decît istoria ! 
— cu o neprețuită valoare o- 
rientativă, crescută din lup
tele generațiilor, o pedagogie 
care conferă actelor eroice 
caracterul conștient al devo-

Să auzi mustul fierbînd 
într-o pivniță cu geamul 
cotropit de pîclă și să ieși 
în curte cu o cană 
nă 1 Să te uiți la 
să nu-1 mai vezi I

Să înceapă să plouă pe 
la prînz și să vezi siluete 
de oameni trecînd în fu
gă, cu haine aruncate în 
grabă peste cap, să auzi 
un ceas bătrîn bătînd in
diferent pe un perete 1

O, se culeg viile 1 Sufle
tele noastre sînt acolo, în 
podgoriile mari și în viile 
mici, acolo printre stru
guri altoifi ori printre 
struguri zaibăr, acolo în

în mî- 
cer și

acolo în

(Urmare din pag. I)

re început de an școlar cu bio
logia lui aeriană.

Mai intîi școala care mi se 
părea după vacanțe teribil de 
schimbată și celelalte părți ale 
ei: curtea, subsolurile, gardul din 
grilaj de fier și mai ales porta
rul, același, aproape simbolic și 
personalul de serviciu care ne 
cunoștea pe fiecare în parte, 
necunoscîndu-ne pe nici unul. In 
legătură cu aceasta mereu îmi 
aminteam explicația prin com
parația cu ciobanul care-și cu
noaște toate oile deși nici una 
în parte n-are ceva foarte dis
tinct și evident. Apoi apariția 
spontană a băieților'schimbați de 
la un an la altul; gingași, im- 
pertinenți; și, fără îndoială, feri
cirea noastră secretă. Noutățile 
lor de băieți — adolescenți ne 
făcea să ne gîndim că anul a- 
cesta e greu și hotărîtor pentru 
cariera noastră profesională.

semne de exclamație. L-am răs
foit, totuși, surpriza fiind aceea 
de a mă vedea în fața unei lu
crări care mi s-a părut, deodată, 
de o importanță excepțională, o 
carte pentru fiecare casă, pentru 
fiecare om. Tot ceea ce societa
tea pretinde de la indivizi, mem
brii săi, întregul elogiu al faptei 
hune, dorite, este adus ' aici în
tr-o formă concretă: arătîndu-i-se 
fiecăruia ce-l așteaptă dacă va 
proceda altminterea. Nu știu dacă 
am citit o carte cu mai multă pe
dagogie într-însa ca aceasta, ma
joritatea manualelor etice rămt- 
nînd pînă la urmă în sfera foarte 
vagă a prezumțiilor sub formă de 
recomandări. „Nu e bine să 
furi44; „nu e bine să-ți neglijezi 
copiii44; „nu e bine să falsifici 
acte4 — etc., devin aici, niște 
realități încărcate de toată greu
tatea actului care contrazice nor- 

țiunii supreme, nu numai Câ 
o solicitare imediată a tim
pului contemporan, dar și 
că model viitorimii.

Dimîtrie Cantemir, voievo
dul cărturar al neamului, e, 
pentru noi, în fruntea acestei 
serii: „Slujească-se dară cu 
ostenințele noastre neamul 
românesc, și, ca într-o oglin
dă curată, chipul și statul, 
bătrînețele și cinstea neamu

lui sau privindu-și, îl sfătu
iesc ca nn în trudele și sîn- 
gele moșilor strămoșilor săi 
să se mîndrească; ce, în ce 
a scăzut din calea vredniciei, 
chiar înțelegînd. urma și băr
băția lor rîvnind, lipgele să-și 
plinească și să-și adu
că aminte ca, precum o- 
dată, așea acum, tot aceia 
bărbați sînt, cari cu mult mai 
cu fericire au ținut cinste-și 
a muri, decît cu chip de cin- 

ia lor nevred- 
oria trecutului

dulcea pîclă a toamnei îm- 
brobonate.

Dintr-un punct foarte 
înalt al văzduhului, cule
sul viilor, se vede probabil 
câ o expediție a căutăto
rilor de cristale.

Dar, de aici, de la ni
velul aracilor, privim cule
sul ca pe un drum de la 
unul la altul, al oameniloi 
care se cunosc. Și ce no
bil e drumul acesta ! Căci 
între toate recoltele, cea 
de struguri este taina în
săși. Se știe că pentru re
colta bună de griu, e bine 
să plouă peste pămîntul 
plin de acel grîu, în vre
mea verdelui crud ș.a.m.d.

Nu mai țin minte florile și 
cuvintele, cea mai fenomenală 
amintire este aceea a ochilor; 
prima așezare în bancă, vocea 
dirigintelui, profesorului de lati
nă, atunci la început eram cu 
toții egali, cataloagele erau albe, 
începutul luptei noastre a fost 
egal. Și apoi ora cu întrebările 
„ce vrei tu să te faci ?“ A. B. 
voia să devină medic și a și de
venit, C. M. actriță și așa a fost, 
L. G. profesoară dar n-a reușit, 
R. M. doctor dar n-a reușit, Z. M. 
farmacistă și a reușit. Lista este 
lungă, ea reprezintă într-un fel 
începutul și sfîrșitul anilor de 
școală. Cine își închipuie însă că 
s-a sfîrșit ceva se înșeală; mulți 
din școlarii pe care îi știu din 
prima lor zi de școală și ultima 
și-au schimbat o meserie în altă 
meserie ca pîrtă în prezent să 
reușească cu goluri de timp să 
devină ce și-au dorit ei. Școala 
are în ea destinele previzibile 

ma morală. Neglijența, omorul, 
lăsarea fără ajutor, punerea în 
primejdie a unei persoane, înșelă
ciunea, divulgarea secretului e- 
conomic, prostituția, specula, a- 
buzul, delapidarea, incestul, in
sulta, violarea de domiciliu, ten
tativa favorizării, spionajul, jocul 
de noroc, pînă și falsul intelec
tual — sînt cuprinse în acest vo
lum de legi, fiecare fiind așezat 
pe balanța care le măsoară greu
tatea, acul indicator bătînd ca o 
inimă în dreptul punctului care 
marchează actul responsabilității 
personale, cetățenești.

Cum spuneam, probabil că 
nici o carte de morala socială nu 
conține mai limpede, mai pe în
țelesul tuturor valoarea faptei pe 
care o săvîrșești, din nici un ma
nual nu se pot trage concluzii mai 
eficiente pentru comportarea in
dividului. Se va înțelege, deci, 

fără trecerea examenelor de
cisive ale prezentului fiu în
seamnă decît o sclerbzare a 
virtuților moștenite, frustrarea 
strămoșilor de sacra lor ago
nisire morală și materială. Is
toria nu este apanajul lăudă- 
roșeniei găunoase, al gesturilor 
festive sterpe. „Cultul națio
nalității noastre — spune AL 
Odobescu în încheierea pre
legerilor sale universitare de

istorie a arheologiei — întru 
care intră negreșit și oarecare 
mîndrie că sînlem din 
lui Traian, nu mă va 
niciodată în punctul de a
lăuda și gîscele din bătătură, 
sub cuvînt că sînt urmașe ale 
gișcelor din Capitoliu". Is
toria, dovada descendenței
nobiliare, este reperul faptelor 
formative ale unui Apor,
tezaurul său de experiențe în
scrise cu împlinirile și eu e- 
șuările sale, cu devoțiunii©

Dar pentru struguri P 
Procesul e mai complicat. 
Ploaia înseamnă mult. Nu 
totul.

Felul de a fi al viței de 
vie dovedește existență și 
echilibru. Recoltele nu vjor 
fi cu mult mai mari • ca 
deobicei, cînd plouă. £>ar 
nici cu mult mai mici, dînd 
e secetă. Vița de vie *își 
trăiește autonomia relati
vă cu îndîrjire.

De aceea ritualul cule
sului de vii luminează atît 
de puternic calendarul ori
cărei gospodării.

Strugurii sînt o sărbă
toare a cristalului viu, un 
triumf al eternității în fa
ța conjuncturii.

și neprevizibUe ale fiecărui om 
in parte.

Dar mai există o perspectivă 
mai puțin hazardată a acestor 
ani de puritate : perspectiva unui 
gust sănătos de a primi viața 
și de a exista, avîntul și dorința 
sinceră de a te pregăti pentru 
a fi de folos cuiva, cu alte cu
vinte de a găsi un prilej de 
jertfă pentru o idee mare, pen
tru un sentiment nobil.

Școala ne-a învățat literele și 
sunetele care alcătuiesc cuvîntul 
„erou4, părinții noștri întii și-ntîi 
ne-au învățat cuvintele care-i 
denumesc pe ei, cei care ne-au 
născut.

Deci, a început un nou 
școlar, altul decît anul trecut 
dar același de mii de ori în 
sine. Mă simt fericită, copil, cu
rată, ceea ce îmi doresc mie 
doresc fiecărui elev in parte, 
cinste, hărnicie și un mare cu
raj.

tocmai din acea dorință profundă 
de evitare a tribunalului de ce 
dacă aș fi diriginte la liceu aș de
dica lecții speciale de cunoaștere, 
de către toți tinerii, a „Codului 
penal*4, paragraf cu paragraf. 
Pentru ca vîrsta visurilor, dar ?i 
a incertitudinilor, să nu cadă, 
prin împiedicarea oarbă, nedori
tă, în neprevăzut. Se va înțelege, 
totodată, de ce, dacă aș fi pre
ședinte de conșiliu popular sau 
simplu membru într-un corn tei 
cetățenesc de bloc aș organiza 
pentru toți prelucrarea acestui 
„cod14 care este, in esență, al 
științei de a-l feri pe om de re-1 
lele care ar putea să se abată a- 
supra sa, un cod care-l va îndem
na să evite nenorocirea, și să facă, 
astfel, loc bucuriei și liniștii zil
nice, de care avem atîta nevoie 
fiecare și pentru care este făcu
tă, de fapt, viața pe carc-o trăim,
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TISMUL MIHAIL
KOGĂLNICEANlI

DE SINE A UNUI POPOR
sale superioare, dar și cu tră
dările sale.

Stimulul său nu poate 
fi decît rodul examenului 
selectiv la care gîndea 
și lăsa testament Grigore U- 
reche, cronicar al trecutului 
și prezentului său, ctitor al 
realei pedagogii etnice ro
mâne : „...să rămîie feciori
lor și nepoților, să le fie de 
învățătură, despre ceale reale

ță dc cel ce a fost capabil de 
așa ceva, ci e ceva foarte 
greu dc cîștigat și foarte greu 
de reținut, ceva care se dez
voltă în cursul veacurilor, 
deși veacurile pot fi rezumate 
în mai puțin timp, prin 
silințele înverșunate ale unei 
singure generații. Eroismul 
este un lucru care izvorăște 
și din sforțările intelectuale 
ale unei întregi societăți-

vezi ale eroismului său cum 
este poporul român. Patriotis
mul său nu a fost niciodată 
agresiv, existența sa n-a cres
cut rîvnind la bunurile al
tora. El și-a apărat neamul și 
nevoile ; ale sale și ale alto
ra, prin destinul pe care i l-a 
hărăzit istoria umanității de 
a apăra aici, din arcul carpa
tic, fructul cel mai de preț al 
omenirii, civilizația.

DESCENDENȚEI
să se ferească și să se socoteas
că, iar despre cele bune să 
urmeze și să îndirepteze" 
Influența modelului este se
ducătoare, asimilarea sa înze
cit mai grea, dar însutit mai 
trebuincioasă. Patriotismul 
este un proces formativ, care 
nu poate fi prolific fără cul
tul lucid al trecutului. „Nu e 
nici un lucru — scria 
Ni- olae Iorga în prefața „Is
toriei poporului francez" — 
care să se poată căpăta nu
mai prin simpla admirație fa-

Prin urmare, de cîte ori i se 
atrage tineretului atenția a- 
supra eroismului, trebuie să 
i se dea nu numai larga ex
punere de care obiectul e 
vrednic, dar, în același timp, 
și toate mijloacele trebuitoare 
pentru a înțelege cum devin 
popoarele eroice altfel decît 
cu cele două buze pe care 
Dumnezeu ni le-a așezat supt 
nas pentru a fi eroi în chipul 
cel mai ușor cu putință".

Rare sînt popoarele care 
se pot mîndri cu atîtea do-

Patriotismul este expresia 
conștiinței continuității noas
tre, ai căror legatari sîntem 
prin faptele noastre construc
tive. Fără el, renunțînd la 
marea și robusta respirație a 
ființei noastre naționale, ig- 
norîndu-ne locul de obîrșie, 
viitorul ar fi sterp, finalitatea 
existenței noastre risipită la 
răscrucea vînturilor : brazda 
trasă de înaintași așteptînd 
zadarnic sămînța ce trebuie 
lăsată să cadă în gesturi largi 
și generoase de viitorime.

Căci istoria, prin trecutul său, 
cere și presupune — în ace
lași major înțeles biografic 
al unui popor — vrednicia 
prezentului, care înalță de 
pe schelele sale ctitoria sa 
de mîine, ctitoria visată pen
tru tot ce are ea mai uman, 
ctitoria socialistă. „Trecerea 
în revistă a marilor tradiții 
revoluționare — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită cu ocazia 
împlinirii a 120 de ani de la 
revoluția de la 1848 — a 
momentelor remarcabile de 
avînt patriotic și generozitate 
umană din istoria patriei ne 
îmbărbătează și mai mult în 
lupta pe care o ducem pen
tru propășirea României so
cialiste, mobilizează energiile 
și înflăcărează întregul popor 
în marea operă patriotică de 
zidire a socialismului și co
munismului pe pămîntul Ro
mâniei".

Pe o zidire veche, spunea 
un ilustru cărturar român, nu 
se clădește la întîmplare, ci 
se aleg zidurile sănătoase și 
pe ele se înalță zidurile noi, 
păstrînd pentru aceasta li
nia de rezistență a celor mai 
vechi. Linia de forță a cons

trucției noastre de azi e patri
otismul socialist, valoare su
perioară a sentimentului per
manent care a dinamizat în
treaga noastră emancipare so
cială și națională, dragostea 
de patrie și de popor. Res- 
pectînd și asimilînd din tre
cut tot ceea ce e mai valo
ros, ne faoem o datorie de 
credință nu numai pentru 
înaintași, dar și legămînt de 
a transmite generațiilor oare 
vin ștafeta înaltelor virtuți 
naționale înnobilate inegala
bil, prin eforturile constructi
ve ale întregului popor, de 
evul nostru socialist.

V. TIMIȘEANU

INTERVIURI LA
Elevul ION MOLDOVAN 

din Iași ne cere să dăm ci» 
teva detalii despre :

INAUGURAREA
TRASEULUI COSMIC

PAMlNTLUNĂPĂMlNT
Răspunde : Conf. dr. ing. FLORIN ZĂGANESCU

Comparabil ca performanță 
cu lansarea primului satelit ar
tificial și zborul epocal al lui 
Iuri Gagarin, noul eveniment 
cosmonautic — a cărui veste 
ne-a parvenit în aceste zile din 
U.R.S.S. — a polarizat atenția 
întregii lumi. In adevăr, „Zond- 
5“ a reușit, în cadrul aceleiași 
misiuni de explorare a tainelor 
universului, să se apropie la o 
distanță redusă (1 950 km) de 
Luna, să o înconjoare, să efec
tueze unele cercetări în acest 
domeniu, să revină spre Pămînt 
și să amerizeze lin, după ce a 
pătruns în atmosfera Terrei cu 
impresionumta viteză de circa 
11,2 km/s ! Trebuie remarcat de 
la început faptul că, pentru pri
ma dată, un aparat cosmic a 
reușit performanța inaugurării 
traseului cosmic ,,Pămînt-Lună- 
Pămînt“, cu coborîre lină pe 
planeta „natală” .’ Prin acest 
prestigios succes al științei și 
tehnicii sovietice, porțile cu
noașterii umane au fost din 
nou lărgite, s-au făcut noi pași 
importanți pe calea descifrării 
marilor enigme ale Cosmosului.

Impresionează cel mai mult 
rezolvarea dificilei probleme 
tehnice a recuperării unui vehi
cul spațial, care a parcurs o 
traiectorie eliptică foarte alun
gită. avînd apogeul în spațiul 
perilunar. Să vedem — pe 
scurt — în ce a constat dificul
tatea și ce precizie deosebită 
este necesară pentru efectuarea 
acestei manevre, fapt care va 
permite să apreciem la justa lui 
valoare acest zbor, considerat — 
pe drept cuvînt — ca una din 
cele mai elocvente dovezi de 
stăpînire a cosmosului.

Pusă la punct încă în 1960 
pentru cazul orbitelor apropiate 
de Pămînt, tehnica recuperării 
sateliților s funcționat aproape 
fără greș, rachetele de frînare 
reducînd treptat viteza de circa 
8 km/s cu care aparatele cos
mice reintrau în atmosferă.

Drcă ne referim, însă, la or
bitele avînd un apogeu foarte 
îndepărtat (de ordinul a 400 000 
km/s de exemplu), calculul ară
ta că viteza va fi sensibil mai 
mare. La aceasta trebuie adău
gat și faptul că. dacă la perigeu 
viteza satelitului este de ordinul 
a 11 km/s, la apogeu ea este ase
mănătoare cu a unui avion cu 
reacție. Acest lucru nu numai 
că nu ajută — cum s-ar putea 
crede — la simplificarea lucru
rilor. ci, din contră, le compli
că. deoarece orice impuls dat 
satelitului la apogeu (necesar 
pentru revenirea spre Pămînt) 
antrenează modificarea substan
țială a întregii traiectorii. Un 
exemplu va fi edificator : dacă 
este modificată cu numai 1 m/s 
viteza satelitului în apropierea 
Lunii, atunci cînd aceasta va 
reveni în apropierea Pămîntuluî, 
perigeul orbitei sale va fi di-

ferit cu peste 120 km față de 
calcul ! Și dacă nu. uităm că sa
teliții care evoluează pe orbite 
foarte excentrice (cazul lui 
„Zond-5") reintră în atmosferă 
densă cu viteze de circa 11 km/s, 
atunci înțelegem de ce valoarea 
perigeului este extrem de im
portantă : dacă revine prea jos, 
satelitul va arde !

Un calcul similar conduce și 
la cealaltă alternativă extremă : 
reintrarea la o altitudine prea 
mare nu mai permite recupera
rea satelitului. Ca urmare, pro
gramul zborului trebuie să asi
gure o precizie atît de mare, în- 
cît aparatul cosmic să se înscrie 
pe o traiectorie cuprinsă într-un 
culoar lat de numai circa 20 de 
kilometri. Problema este apre
ciabil îngreunată de existența a 
numeroși factori variabili : a- 
tracția Lunii și a Pămîntului, in
fluența presiunii radiației sola
re, rezistența aerodinamică a 
diferitelor medii traversate etc. 
Se poate, fără a greși, aprecia 
că marea dificultate a proble-

Elevul ION CONSTANTI- 
NESCU din București ne în
treabă :

Un exemplu conclu
dent : continentul a- 
merican se îndepăr
tează continuu de bă- 
trîna noastră Europă!

Aceasta este conclu
zia la care au ajuns, 
recent, oamenii de 
știință canadieni. Se 
știe că, la începutul 
formării planetei noas
tre — conform teo
riei lui Wegener emi
să în anul 1912 și 
care are la bază ipo
teza izostazei — ac
tualele continente e- 
raii unite într-o 
platformă compactă. 
Dar această platfor
mă continentală, în 
cursul unui proces 
care a durat peste 
200 milioane de ani, 
s-a scindat, iar prin 
deplasarea fragmente
lor obținute s-a ajuns 
la actuala configura
ție geografică a Ter
rei. Una din consta
tările care vin să spri
jine această ipoteză

mei nu constă numai în protec
ția termică la încălzirile aerodi
namice mari de la reintrarea cu 
aproximativ 11 km/s în stratu
rile dense, cît în precizia de-a 
dreptul fantastică a manevrelor 
destinat? să provoace reîntoar
cerea aparatului pe Pămînt. Și 
acest lucru l-au reușit specia
liștii sovietici cu aparatul spa
țial „Zond-5“.

Se pune, firesc, întrebarea : 
ce perspective a deschis acest 
zbor ? In primul rînd, faptul că 
primul „robot lunar" a revenit 
intact pe pămînt permite des
chiderea traseelor Pămînt-Lună- 
Pămînt, care vor deveni, în cu- 
rînd, accesibile navelor cosmice 
cu echipaj. S-au putut culege 
informații de neprețuit asupra 
nivelului de radiații, a accelera
țiilor și eforturilor aerotermice 
— care vor fi suportate de echi
pajul ce se va apropia de sateli
tul nostru natural. în al doilea 
rînd, s-a perfectat o metodă 
principial nouă de recuperare a 
viitoarelor sonde spațiale ce vor

Răspunde : lector
dr. AURELIA BĂDĂLUȚA 

de la Facultatea de geologie 
Universității — București

este configurația coas
telor oceanului Atlan
tic- Intr-adevăr, deși 
le despart mii de ki
lometri, coasta ameri
cană și cea europea
nă a Atlanticului se 
„îmbucă" perfect. 
Confirmarea acestei 
teorii a fost adusă și 
de unele măsurători 
geofizice sau de lon
gitudine.

Pentru a explica 
cauza acestei expan
siuni a continentelor, 
oamenii de știință 
și-au îndreptat aten
ția asupra depresiunii 
submarine din Atlan
tic, numită de geologi 
„marea falie", care se 
află aproximativ la 
mijlocul distanței în
tre cele două conti-

fi trimise în viitor spre plane
tele apropiate — Venus și Marte 
— și care vor aduce un mate
rial științific absolut necesar 
pentru abordarea acestora de 
către om.

Pe bună dreptate se poate a- 
firma că, prin acest zbor, au 
fost deschise noi porți pentru 
asaltul omului spre planete !

w

a

deta- 
falii,

nente. Studiul 
liat al acestei 
caracterizată printr-o 
intensă activitate vul
canică fi seismică, a 
fost întreprins recent 
de o expediție ocea- 
nografică canadiană, 
care a luat probe de 
roci de pe fundul o- 
ceanului. Probele au 
fost recoltate atît de 
pe fundul depresiunii 
cit și de pe cei doi 
versanți ai acesteia, 
de la diferite ad,in
timi. Prin stabilirea 
vîrstei rocilor respec
tive, s-au obținut re
zultate concludente : 
rocile de pe fundul 
depresiunii sînt mult 
mai tinere, vîrsta lor 
înaintînd — relativ 
simetric — o dată cu

depărtarea de mijlo- 
t cui faliei.

Mai mult chiar, ex
pansiunea continente
lor nu este încă în
cheiată — sînt de pă
rere cercetătorii ca
nadieni. Cauza a- 
cestei expansiuni tre
buie căutată în cu- 
renții de convecție 
de sub scoarța teres
tră, care împing spre 
suprafață mase mari 
de roci topite. Aces
tea exercită o presiu
ne uriașă asupra ver- 
sanților „marii falii", 
producînd îndepărta
rea continentelor. Prin 
compararea vîrstei ro
cilor de pe fundul 
depresiunii cu cea a 
unor roci aflate la di
ferite distanțe, s-a 
putut determina vite
za cu care cele două 
continente se îndepăr
tează. Ea s-a dovedit 
a fi, după calcule es
timative, de 2,5 cm. 
pe an.

CEREREA CITITORILOR

Ce interes mare trebuie să aibă istoria 
națională pentru noi, îmi place a crede 
că și dv. o înțălegeți ca și mine. Ea ni 
arată intîmplările, faptele strămoșilor noș
tri, care prin moștenire sunt și a noastre. 
Inima mi se bate cind aud rostind numele 
lui Alexandru cel Bun, lui Ștefan cei Mare, 
lui Mihai Viteazul ; da, domnilor mei 
Și nu mă rușinez a vă zice că acești băr
bați pentru mine sunt mai mult decît Ale
xandru cel Marc, decît Anibal, decît Ce
sar ; aceștia sunt eroii lumei, în loc că 
cei dinții sunt eroii patriei mele. Pentru 
mine bătălia de la Războieni are mai 
mare interes decit lupta de la Termopile, 
și izbînzile de la Racova și de la Că!u- 
găreni îmi par mai strălucite decît acele 
de la Maraton și Salamina, pentru că sunt 
cîștigate de către români! Chiar locurile 
patriei mele îmi par mai plăcute, mai 
frumoase decît locurile cele mai clasice. 
Suceava și Tîrgoviștea sunt pentru mine 
mai mult decît Sparta și Atena! Baia, 
un sat ca toate satele pentru străini, pen
tru român are mai mult preț decît Co
rintul (...)

Trebuința istoriei patriei ni este neapă
rată chiar pentru ocrotirea drepturilor 
noastre împotriva națiilor străine. Neavînd 
istorie, fiștecare popor dușman nc-ar pu
tea zice cuvintele d-lui Aaron : „începutul 
ce ai este necunoscut, numele ce porți nu 
este al tău, nici pămîntul pe care lăcuiești ; 
soarta ta așa a fost ca să fii tot cum ești ; 
leapădă-te de începutul tău, schimbă-ți 
numele, sau primește pre acesta ce ți-1 
dau eu, ridică-te și du-te din pămîntul 
pe care lăcuiești, căci nu este al tău, și 
nu te mai munci în zadar, căci tu nu poți 
fi mai bine de cum ești". Și, în adevăr,

toate aceste cuvinte ni s-au zis de cătră 
străini *, începutul nostru ni s-a tăgăduit, 
numele ni s-a prefăcut, drepturile ni s-au 
călcat în picioare, numai pentru că n-am 
avut conștiința naționalităței noastre, nu
mai pentru că n-am avut pe ce să ne 
întemeiem și să ne apărăm dreptățile.

Domnilor, cînd aș fi ajșa de norocit să 
dezvoltez mai mult în inima dv. interesul 
pentru istoria patriei, m-aș făli că am 
sporit în dv. și iubirea cătră patrie, și că 
prin urmare am contribuit la păstrarea 
naționalităței; căci, ce poate mai mult să 
ne-o păstreze, decît această istorie, care 
ni arată ce am fost, de unde am venit, 
ce suntem, și, ca regula de trii, ni desco
pere și numărul necunoscut, ce avem să 
fim!

(Cuvînt introductiv la cursul dc 
19torie națională)

NICOLAE IORGA
Oricine are dreptul să fie mîndru de 

strămoșii săi, dacă e în stare să-și în
deplinească datoria de a-i imita.

Națiunea ta nu e numai națiunea de 
unde vii, ci aceea din care meriți să faci 
parte.

Unitatea națională fă-o în inimi, și 
de la sine se va scrie pe steag.

Cei ce au jucat pe mormîntul nației 
noastre au căzut în el și s-au mirat că 
nu ne găsesc într-însul!

Un popor trebuie să voiască în orice 
moment după porunca înaintașilor și 
după nevoile celor ce vor veni.

Ferice de acela care înfățișează nația 
sa cura este, dar mai ferice dc acela în 
care se poate ghici cum va fi nația sa 
urmînd pe calea însemnată de dînsul, 
cu sîngele viu al inimii sale !

(Urmare din pag. I)

crederea desăvîrșită în cei 34 de 
funcționari „cinstiți" și „onești" 
și mai presus de orice bănuială.

Pînă â ajunge la întrebarea 
„cum a fost posibilă această 1J1- 
hărie de codru ?“ să privim „a- 
curatețea" operației, implicațiile 
și, ceea ce pare de domeniul 
incredibilului, declarațiile păgu
biților care nu recunosc că ar fi 
fost furați. Suflete caritabile ?

„Activitatea grupului de in
fractori a fost favorizată de fap
tul că magazia mai sus mențio
nată (prin care se perindau zil
nic mărfuri în valoare de milioa
ne lei — n.n.) nu era împrej
muită, avea un perimetru foarte 
mare, paza fiind insuficientă și 
care și așa nu-și făcea datoria 
putîndu-se ieși din ' magazie la 
orice oră și prin orice loc, pe de 
o parte, iar pe de altă partd, 
tocmai cei ce aveau datoria să 
supravegheze și să controleze 
cum își fac serviciul magazinerii 
comerciali și lucrătorii din subor- 
dinea lor, respectiv șeful de tură 
Diaconesou Petre și ajutorul a- 
cestuia, Marin Marin, erau și ei 
participant la furturi primind 
și ei cota parte".

„In activitatea infracționiștă 
grupul de infractori a folosit 
mai multe sisteme de violare a 
coletelor, lăzilor și containerelor, 
principalul lucru care a stat în 
atenția lor fiind ca violarea să 
se facă de așa manieră îneît să 
nu se observe că fn coletul res
pectiv, ladă, container s-a um
blat, ca atunci cînd va ajunge 
la destinatar să nu se poată se
siza acest lucru".

Era nevoie deci de o hoție 
curată, fără urme și în cazul 
urmelor era nevoie de dovezi, 
justificări și explicații „credibile". 
Și cine erau mai indicați să le 
cunoască și să le inventeze cît 
mai aproape de adevăr, dacă 
nu cei ce se ocupau de acest 
circuit al mărfurilor, de această 
„mană cerească" ?

Prima măsură de „siguranță" 
trebuia deci îndeplinită cu sfin
țenie. In felul acesta C.F.R.-ul 
nu mai răspundea de lipsurile 
constatate de destinatar după 
preluarea coletului așa-zis „în 
bună stare și neviolat" și deci 
nu se putea imputa contrava
loarea mărfurilor lipsă celor ce 
manipulau coletele respective. 
Nimic mai simplu : undeva pe 
acest traiect, aparent în „sigu
ranță", unele mărfuri se ridicau 
la cer, dispăreau in neant fără 
ca cineva să poată reclama cu 
cîștig de cauză. S-a ajuns la o 
adevărată „specializare" pe com
partimente : în containere și lăzi 
specialiști fără drept de apel 
deveniseră Alexie Nicolae, Bucur 
Ion, Chița Ilie („mînă fină"), Io- 
nescu Gheorghe, Cristea Idn, 
Neca Emil și Ilie Constantin. 
Și atunci cînd totuși se greșea, 
hoția lăsînd uneori urme, în 
funcțiune intrau „rapoartele de 
evenimente" — descoperire ofi
cializată și acceptată în hățișul

transporturilor pe C.F.R. — prin 
care se „constata" că lada sau 
containerul respectiv „au fost 
violate în vagon în timpul că
lătoriei", autorii punîndu-se ast
fel la adăpost : noi sîntem curați 
ca lacrima. Și culmea, ajungeau 
chiar să fie „nevinovați". Nimic 
mai simplu : sustragi 24 perechi 
mănuși bărbătești în valoațe de 
1 440 lei, și întocmești un „raport 
de evenimente". Pentru 10 im
permeabile și trei sacouri în va
loare de 4 450 lei, avînd aceeași 
soartă, alt „raport de evenimen
te". Pentru stofe în valoare de 
5 000 lei s-a întocmit („autor" — 
Cristea Ion) o înștiințare (altă 
formă legală) de lipsă totală 
din vagon a coletului. Și ra
poartele și înștiințările se în
mulțeau fără ca cineva să se 
agite, fără ca cineva să facă 
apel la organele de control, pen
tru că și aici intrăm în dome
niul întîmplărilor absurde, exista 
o formă legală (mereu se desco
peră forme legale) de acoperire, 
de justificare sau de imputare 
a mărfurilor avînd aceeași soartă, 
cum am văzut, de-a dreptul

avînd expeditor Ministerul Să
nătății. După 47 zile Oficiul Far
maceutic întoarce coletul spre 
București, pe bună dreptate, de 
unde ajunge, în sfîrșit, la Iași 
cu o întîrziere de 90 de zile 
unde se constată furtul și nimic 
mai mult. Alt grup (Neca Emil, 
Stancu Ilie, Chița Ilie) „operea
ză" 21 745 lei — 58 fuste tergal 
— expediate de cooperativa „în
frățirea" din Piatra Neamț către 
I.R.C.M. Argeș-Pitești. Destina
ția este greșită „de puțin" : 
Curtea de Argeș.

Și în acest „circuit" al „feri
cirii magazionerilor" oalele spar
te își găseau vinovății, pentru că, 
în prelungirea lor, hoțiile aveau 
nevoie de vinovați. Formula în
vinuirilor reciproce fiind la în- 
demînă se acționa în consecin
ță : beneficiarul pretindea că 
lipsa pornise de la furnizor iar 
furnizorul susținea cu tărie că 
mărfurile au fost expediate co
rect din punct de vedere canti
tativ și deci comisia de recepție 
ar fi incorectă. învinuiri, după 
cîte se poate vedea, lipsite de 
temei. La adăpostul acestui tir

ALARMĂ ÎNTÎRZIA TĂ 

ÎN LABIRINTUL 

„HOȚILOR CINSTIȚI"

„misterioasă". Ca o paranteză ce 
dă măsura lipsei db orice urmă 
db control la adăpostul căreia 
se opera este întrecerea între 
echipe : cine fură mai repede, 
mâi mult și mai „curat" (evi
dent se „opera" numai pe măr
furi de lux). Sat fără cîini, unde 
dulăii (șeful de tură și adjunc
tul) păzeau jaful. S-au imaginat 
nenumărate metode de a șterge 
urmele nedorite și a. pune ph 
pistă falsă reclamafiile. Eventua
le ! Știau hoții ce știau. Pentru 
a se pierde urma stației în care 
s-a comis fapta (hoții au eufe
misme pentru operațiile lor 1) do
cumentele de transport se distru
geau, apoi se întocmea un „bu
letin de înștiințare" care era ex
pediat într-o altă direcție decît 
cea care era destinată. (Observați 
cum erau „urmărite" aceste co- 
lete de cei în cauză).

Spre exemplificare : Fabrica 
de confecții „Steaua roșie“-Sibiu 
a expediat, la comandă, la 
C.R.T. Iași, în 3 februarie 1967, 
un container cu costume de hai
ne bărbătești. în „tranzit" prin 
magazia bucureșteană trei costu
me se „rătăcesc" prin bunăvoin
ța lui Ilie Constantin, Niță Ni
colae și Cristea Ion : primăvara 
reclamă o ținută elegantă ! Ca 
și cînd nu s-ar fi întîmplat ni
mic „bagajul" este trimis „ero
nat" la Constanța, la alt „bene
ficiar" : Oficiul Farmaceutic —-

bine susținut practicienii ocultis
mului își vedeau de treabă ne
stingheriți. Schema era respec
tată întocmai : cele două părți 
(nimeni nu s-a gîndit la o posi
bilă hoție) se acționau la Arbi
trajul de Stat pentru ca în fi
nal (nu, nu e nici o ironie 1) 
lipsurile să fie uneori imputate 
muncitorilor sau gestionarilor 
care au ambalat mărfurile. Ne
voia de „acari" era soluționată. 
Mai mult chiar : pentru ca 
C.F.R.-ul să nu rămînă mai pre
jos a imputat la rîndul său, unor 
persoane nevinovate sume de 
bani pentru culpe imaginare, în 
ce-i privește pe aceștia.

Să recapitulăm : dintr-o ma
gazie a C.F.R.-ului coletele plea
că în majoritatea cazurilor x(am 
văzut că au existat și „excepții" 
cînd C.F.R.-ul a imputat sume 
de bani unor nevinovați, dar 
asta se înscrie în „normalitatea" 
pusă aici pe hîrtie) intacte, se 
descoperă că aceste colete au fost 
„prelucrate", hoțul nu poate fi 
depistat, oalele se sparg adesea 
în capul unor oameni cinstiți. 
C.F.R.-ul chiar a plătit pe ne
văzute despăgubiri în urma ho- 
tărîrilor judecătorești fără să cu
noască cauza în detaliu. Un 
grup de hoți la drumul mare 
operează la adăpostul unor for
malități și ilegalități (imputarea 
sumelor unor nevinovați), ben- 
chetuiesc, afișează și poartă pla

toșa onorabilității. Se stabilește 
cu aproximație că suma sustrasă 
ar fi de 150 000 lei nepunîndu-se 
la socoteală băuturile alcoolice, 
alimentele ciupite zilnic și care 
nu au putut fi evaluate (perisa
bilități ! ?) din ce motiv ? ?

Se fură ca-n codru (magazia 
are 27 de ieșiri!), se găsesc „vi
novați", se întocmesc acte „le
gale", reclamațiile sînt „rezolva
te" prin rotație : cînd furnizorul, 
cînd beneficiarul sînt „buni" de 
plată.

Se impun de la sine cîteva în
trebări :

— Care este rațiunea contro
lului la magaziile C.F.R. (dacă 
există un asemenea control) și 
pe ce criterii sînt angajați aici 
salariații: obligația este să ai 
antecedente penale (cazurile lui 
lonescu Gheorghe și Dogaru Ni
colae) ?

— Cîte fisuri (și cine le fa
vorizează) prezintă sistemul de 
înregistrare a mărfurilor dacă 
sînt posibile anularea actelor le
gale și înlocuirea acestora cu 
altele declarate tot legale, dacă 
un cplet cu o destinație precisă 
poate ajunge în orice punct al 
țării numai unde trebuie nu P

— Cît de „imparțiale" pot fi 
procesele în care, fără probe 
reale se stabilește un vinovat ce 
trebuie să „onoreze" furturi co
mise de autori necunoscuți dar 
„fabricați" pînă la urmă ?

— Cum își justifică întreprin
derile (39 la număr) aceste im
putări pentru culpe fictive, oa
menilor nevinovați și care este 
probitatea profesională și mo
rală a celor care au decis ?

Și regretele „candorii" de ri
goare : „Nici eu nu știu de ce 
am făcut asemenea fapte (Ilie 
Chița) ; „Cîștigam destul de 
bine, aveam ce ne trebuie, ba
nii din furat i-am cheltuit mai 
mult pe băutură (Ion Constan
tin) ; Lui Petre Diaconescu i-a 
„albit" părul de supărare. Și, 
ca un făcut (nici unul din ei nu 
era sincer pînă la capăt) se 
invocă neșansa, ceasul rău, pier
derea minților (e.xpresia nu ne 
aparține) etc., etc. Incitați la 
praznic, nimeni nu a schițat 
vreun gest, nici unul din ei nu 
s-a trezit. Intervenția organelor 
de supraveghere și control i-a 
adus la realitate. Lacrimile de 
crocodil nu impresionează însă 
pe nimeni, iar sancțiunea se cere 
exemplară și, credem, dată în 
fața tovarășilor de muncă. Re
gretele tardive ale celor îmbrăcați 
în piele de oaie nu au drept 
la apel. Implicațiile acestui caz 
sînt nu numai multiple, ci și de 
natură să atragă atenția asupri 
unor „uși deschise" pentru c | 
cu mîna lungă.

Sigur, vinovății își vor primi 
pedeapsa binemeritată. Credem 
însă că se impune și revizuirea 
tuturor sistemelor administrative 
ce favorizează asemenea anoma
lii, punerea la punct a noțiunii 
de legalitate privind actele ce se 
întocmesc, radierea oricăror po
sibilități de sustragere a mărfu
rilor din avutul obștesc, al bu
nurilor personale. în acest sens 
așteptăm răspunsul forurilor în 
drept.
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® ROBINEȚI TELECOMANDAȚI
BACĂU. (De la corespondentul nostru).
La Uzina Metalurgică din Bacău s-au fabricat pentru 

prima dată în țară, robineți telecomandați destinați lucră
rilor de hidroameliorații și celor de alimentare cu apă ale 
localităților urbane. Ei sint proiectați de specialiștii uzinei 
în colaborare cu Institutul de cercetări tehnologice pentru 
construcția de mașini din București. Avînd diametrul între 
50—100 m și dispunînd de un servo-mecanism de acțiune 
echipat cu micromotoare de 20 volți, ei pot fi puși în 
funcțiune de un dispecer aflat la mare distanță.

• BISERICA CU LUNĂ
Dacă întrebi pe un locuitor al Oradei unde se află catedrala 

„Adormirea maicii domnului", monument al arhitecturii roma~ 
nești, omul va ridica neputincios din umeri. Începută în 1743 și 
înălfată de fapt în 1784—1792, impunătoarea construcție (38 m 
lungime, 16 m lățime, 55 m înălțime) și-a schimbat numele la 
numai trei ani după terminare — în 1795 — datorită montării în 
turnul bisericii a unui mecanism unic în lume, conceput și rea
lizat în întregime de mecanicul orădean George Ruppert. Meca
nismul imprimă o mișcare de rotație completă în 28 de zile 
celor două sfere ale sale, una neagră și alta aurie, indicînd în 
permanență fazele lunii. De atunci catedrala se numește... „Bise
rica cu lună".

în curînd, filateliștii își vor 
îmbogăți colecțiile cu o nouă 
emisiune de mărci poștale ro
mânești : „Reproduceri de 
artă II — 1968“.

Mărcile reproduc 6 tablouri 
ale unor piectori români și 
străini, aflate în galeriile Mu
zeului de artă al R.S.R. și ale 
Muzeului Brukenthal din Si
biu.

Tablouri din Școala fla
mandă : Jacob Jordaens, Hen
drik Van Balen ; Lamberto 
Sustris, (elev al lui Tizian)

F 0 L
TELO

și Jan Van Bylert. vor consti
tui subiectele valorilor de 35 
și 60 bani, 1,75 și 3 lei.

Tiparul tifdruck (heliogra- 
vură) pe hîrtie cromo în 4—6 
culori.

Formatul: 5 valori : 42 x 
54 mm. 1 valoare : 33 x 54
mm.

Mărcile vor fi dantelate.
Vor fi puse în circulație, 

de asemenea 3 plicuri, „prima 
zi a emisiunii" cu o obliterare 
specială.

VREȚI 
SĂ FACEȚI 

CUNOȘTINȚĂ ?
VRÎNCEANU ANCA IU

LIAN A — 27 ani — filatoare, 
Comuna Boroaia Județul Su
ceava, (teme diverse),

PLESCAN NICOLAE —
23 ani. rectificator de înaltă 
precizie, str. 13 Decembrie 
nr. 96 Brașov (sport, schimb 
de ilustrate)

GHEORGHE MARIANA 
— 20 ani — profesoară, co
muna Ceamurlia de Jos, ju
dețul Constanța (schimb de 
ilustrate și fotografii de ar
tiști).

BĂDESCU MANUELA —
24 ani — muncitoare, Str. Zo
rilor nr. 11 Curtea de Argeș 
județul Argeș (schimb de ve
deri și fotografii de artiști).

GHEORGHE TĂNASE — 
20 ani — contabil. Șoseaua 
Alexandriei nr. 157 sectorul 
6 București (schimb de ilu
strate. filatelie).

MOGOS NICULAE — 24 
ani — oțelar — Str Ștefan 
cel Mare nr. 16 Oțelul Roșu, 
județul Caraș-Severin (teme 
cinema, ilustrate).
COSTACHE MARIETA — 
24 ani, bibliotecară, Str Ciu- 
caș nr. 7 Băicoi, județul Pra
hova (teme sport, ilustrate).

PENTRU 
A TRECE 
TIMPUL...

3.5 la sută din 
bărbații Franței tri
cotează. Foarte pu
țin. 40 la sută din 
finlandezi mînuiesc 
cu mare abilitate 
andrelele. Este ade
vărat că aici serile 
de iarnă sint mai 
lungi.

LAPTE COLORAT

Recent în Japonia 
s-a pus în vînzare 
lapte praf în diferi
te culori. Aceasta nu 
în scon de reclamă, 
ci pentru că în lap
te se pot adăuga di
ferite substanțe nu
tritive. Astfel, pra
ful de salată uscată 
adăugat în lapte îl 
colorează în verde, 
praful de portocale 
— în portocaliu, za
hărul pudră — în 
albăstrui, praful de 
ouă și miere în gal
ben.

Moutemhit, fiica fa
raonului Painet- 
chem I din cea de-a 
XX-a dinastie, și a 
reginei Makeri,
măre preoteasă a ze
ului Amon, este în 
realitate aceea a li
nei maimuțe •— sus
țin doctorii Faul 
Ponitz de la Univer
sitatea din Michigan 
și Arthur Storey de 
la Universitatea din 
Toronto.

în timpul cerce
tărilor lor, ei au fo-

realitate aceea a 
unei maimuțe care 
a fost îmbălsămată 
iar orbitele i-au fost 
împodobite cu pie
tre prețioase.

Este pentru prima 
dată cînd egiptolo
gii descoperă un aro
mai într-un mormînt 
regal.

ESENȚA
DE... PÎINE

Mirosul de pîine

DECEPȚIE 
ARHEOLOGICĂ

Mumia egipteană, 
. considerată ca fiind 

aceea a prințesei

tograf-.at la muzeul 
din Cairo mumiile 
reginei Makeri,
moartă în timpul 
nașterii prin anul 
1 000 î.e.n., și a fii
cei sale, prințesa 
Moutemhit, născută 
moartă și îngropată 
împreună cu mama 
sa. Ei susțin că mu
mia considerată ca 
fiind a prințesei 
Moutemhit este în

caldă care iese din 
cuptor nu mai este 
un mister. Acesta 
este 1.4.5.6. tetrahy- 
dro-2 acetopyridi- 
nă. Cercetătorii de 
la Western Regio
nal Research Labo
ratory din Departa
mentul american al 
agriculturii izolînd 
această substanță 
au dovedit că degajă 
aceeași aromă ca și

pîinea proaspătă. 1 
Mai mult chiar, lă
sată în cer, ea su
feră rapid modificări 
chimice care-i ate
nuează mirosul, ca 
de altfel și în cazul 
pîinii.

Autorii descoperi
rii. arătau că vapo- 
rizînd Dîîne veche 
de o săptămînă cu 
substanța respecti
vă în proporție de 
șase părți la milion, 
aceasta recapătă mi
rosul atît de plăcut 
al pîinii proaspete. 
Vom avea tot tim- £ 
jul pîine proaspătă?
ECHIVALENTE...

Clark White, un 
expert american în 
alimentația dietetică 
a calculat că un om 
adult consumă o can
titate de alimente 
echivalentă cu greu
tatea sa la fiecare 
șapte saptămîni, iar 
greutatea sa în zahăr 
la fiecare 18 luni.

Femeile, mai gur
mande, își echivalea
ză greutatea în za
hăr, numai în șase 
sau șapte luni. „Tre
buie să recunoaș
tem, deefară ex
pertul, că femeile 
vor ca în toate îm
prejurările să-și păs
treze „dulceața".
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AUREL BARANGA

Desen de DORIN D1M1TRIUFără cuvinte

Spicuiri din vechi reviste românești de
morala ?

Are rost și socoteală 
Să adaug vreo

ANTOLOGIA RÎȘULUI

ARGUMENT
VASILE BĂRAN

Si gazela, domnișoara
Se plimba prin junglă seara, 
îiililnește un leu — „Duduie 
Ce pantofi și ce mai cuie, 
Sint dezabuzat și trist 
Mergem să te fac un twist ?“

M-am născut cu gîndul de 
a fi drept. O forță misterioa
să mă făcea să nu iau 
seamă aparențele, să 
adîno fiecare lucru, 
însă, m-am înșelat.

Locuiam pe aceeași
și-l vedeam adesea în haina 
lui de piele și pălăria puțin

în 
judec 

Cu el

stradă

îi răspunse atunci gazela 
împingindu-1 cu umbrela 
Și roșindu-se sub fard :
— „Vrei să-1 chem pe leopard ? 
Dumneata te porți in junglă 
Parca-ai fi pe bulevard".

METODĂ
PEDAGOGICĂ

LA TRIBUNAL

Exact în urmă cu un an 
mi-am dus și eu odrasla la 
școală, în clasa 1. Vreo săp
tămînă, cît copiii au învățat 
cîntece, poezii, să facă basto
nade, a mers, dar la lecția 
„Au 1“ totul a luat o altă în
torsătură. Diriginta, m-a che
mat la școală și mi-a zis : 
„Copilul dumitale e inteli
gent, e deștept, e iute la min
te ca Napoleon la mînie, dai 
nu citește corect. în loc să 
citească „Au I 1“ cu semnul 
mirării, zice „Au ?“ cu semnul 
întrebării, ceea ce înseamnă, 
o gravă eroare. Ca să reme
diem acest cumplit neajuns 
trebuie să găsim o metodă e- 
ficientă de colaborare între 
școală și părinți". De la a- 
ceastă discuție în fiecare zi 
sînt la școală, seara fac lecții 
cu copilul pînă la 10, fac 
muncă patriotică la întreține
rea florilor din curtea școlii, 
dar inutil, nu asta e metoda 
pe care o căutăm. Iar sînt 
chemat de dirigintă și iar îmi 
pune problema așa ca de la 
om la om • „Ați găsit meto
da ?“ „îl ajut pe copil, îl în
văț..." „Nu asta e metoda to
varășe, nu e asta. S-o mai 
căutăm". în ceea ce mă pri
vește am căutat-o și pe la alte 
școli dar dacă n-am găsit-o. 
Ce să fac: să elaborez eu 
metode de colaborare cu di
riginta ? De atunci mă chea
mă mereu, ba ca să fiu mai

Președintele : Ești 
acuzat că ai înșelat 
pe d-l Vasilescu la 
vinzarea 
d-tale din 
Plantelor și 
supra i-ai 
două palme.

Acuzatul : 
fost învoiala 
președinte.

Președintele : 
tel ?

Acuzatul : Se 
țelege, ne învoisem 
ca pentru prețul 
plătit să-i dau 10 
stînjeni și 2 palme ; 
ei bine, i-am dat 
stînjeni de teren 
după aceea i-am 
și două palme.

locului 
strada 

pe dea- 
tras și

Așa a 
d-le

Ce
în-

10 
și 

dat

LA EXAMEN
Cine

făcut pe noi
Profesorul : 

ne-a 
toți?

Elevul : ?...
Profesorul : Cine 

te-a făcut pe tine ?
Elevul : Mama.
Profesorul : $i tata.
Elevul : — Numai , 

mama singură, dom
nule profesor.

Profesorul : ?...
Elevul : Tata mu

rise înainte cu 6 ani.

satiră șj umor

în ceea ce privește 
vizitele, vi le-a îna
poiat nevasta mea.

VIZITELE 
DOCTORULUI

Soția lui Călin a 
fost, bolnavă. Călin 
primește următoa
rea socoteală la doc
tor •

Vizite......lei 20
Doctorii...lei 10 

Total, lei 30
Călin trimite doc

torului 10 lei si un 
bilet:

Stimate d-le doc
tor.

Vă trimit aici 10 
pentru doctorii •lei

GOGOȘI
Un țăran lovește 

copoiul unui aren
daș cu sapa și-l o- 
moară. Arendașul îl 
cheamă la judecată 
să-l globească. La 
înfățișare țăranul se 
apără zicînd că 
bitocul s-a dat 
apuce pe furiș 
picior.

Judecătorul îl 
treabă :

— De ce nu te-ai 
apărat cu coada să- 
pii ?

— M-aș fi apărat 
cum 2ici d-ta dacă 
s-ar fi dat clinele 
să mă muște cu coa
da si nu cu dinții. 
(Din „Sarsailă" — 
umoristic literar 
distractiv. București

do- 
să-l 

de

în-

trasă pe ochi, călcînd cu pași 
duri pînă la mașina care-1 
aștepta în fiecare dată lipi
tă de caldarîm, fără să vadă 
și fără să audă nimic de par
că întreg pămîntul ar fi fost 
un deșert.

Oamenii spuneau că-și iz
gonise mama de acasă și. din 
această pricină. îl socoteam 
lipsit de orice sensibilitate.

De unde-aș fi putut să știu 
că omul pe care-1 credeam 
atît de rău la sufilet creștea 
cu toată dragostea pe lingă 
casă, o mulțime de porum-

UITUCUL
El, și-a venit timpul să 

plece la casa de creație.
Trebuia să stea acolo cîte- 

va luni și și-a încărcat vali
za cu tot Celui de lucruri : 
haine și pastă de dinți și hîr
tie. multă hîrtie, și cernea
lă. o sticlă de un litru pe 
care-a închis-o ermetic și-a 
mai învelit-o și într-o pungă 
de naylon să nu cumva să se 
răstoarne, doamne ferește, și 
să-i păteze cămășile albe.

Din scară s-a întors fiindcă 
uitase ascuțitoarea (avea o- 
biceiul să scrie în unele zile 
cu creionul) și s-a întors 
încă o dată pentru că uitase 
creionul și a respirat ușurat 
„în sfîrșit !“.

Abia în gară și-a amintit 
că uitase încă ceva care, la 
prima vedere, i s-a părut 
foarte imp-ortant, și ar fi tre
buit să se întoarcă și să ple
ce, eventual, cu un alt tren, 
poate a doua zi. poate în alta, 
poate peste două zile, poate 
peste doi ani sau poate ni
ciodată, chestiunea era foar
te complicată și s-a răzgîn-

STRECURA-
TOAREA

Fetita devenise de nerecu- 
noscut. în nici un chip nu 
mai voia să bea lapte deși 
mama ei îl trecea prin doua 
strecurători, una mai rară 
și alta mai deasă. își făcu 
rost și de o strecurătoare 
dintre cele mai fine prin 
care de-abia-șî făcea loc 
chiar apa distilată. Dar feti
ta tipa „uite, nu mi l-ai stre
curat bine, uite bobitele de

Știti cum se scrie un re
portaj umoristic ? Nu aveți 
de unde, să vă explic eu. 
Tovarășul redactor, pleacă 
pe teren legat eventual la 
ochi și nu se dezleagă decît 
atunci cînd vede lipsuri. Ei, 
aici e aici, cum poți vedea 
neajunsurile legat la ochi ? 
Te legi la ochi numai așa... 
de ochii lumii. Așa am pro
cedat și eu cînd am ajuns 
în orașul Cluj. M-am oprit 
direct la Tribunalul jude
țean Cluj. De ce ? Păi aici 
se judecă și plusurile și mi
nusurile. Adică, ești în plus 
la gestiune, te judecă, ești 
în minus, iar te judecă. 
Cum s-o dai s-o mai potri
vești cu judecătorii ăștia ?

Cum am intrat pe ușă 
cineva mă întreabă : „Dum
neata unde ești chemat ?.,.** 
„Nu m-a chemat nimeni, fra
te, am venit singur". „Ce. ți 
s-a irit cu binele ?“. „Nu, 
că eu nu mă ocup de bune, 
ci de cele rele, eu fac glu
me". ..Vezi-ti de drum că 
ieri a mai fost unul condam
nat pentru glume proaste".

Și dădea laptele pisicii 
fiindcă mama ei nu știa ni
mic.

Era chiar o nepricepută 
cum nu s-a mai văzut! Adică 
nu știa că fetiței ei nu-I 
mai place laptele, oricît de 
strecurat ar fi fost el ! în 
fine, ce s-ascundem, sărmana 
mamă nu știa că în orele de 
seară, în care-i spunea că se 
duce la meditație „fetița" ei 
bea coniac nestrecurat de-a 
dreptul cu sticla !

DORIN DIMITRIU

despre... reporta

jul filmat

Desen de

Desene de

și modificarea 
„Prietenia" lor 

70 000 lei" „Și

dît : „dă-1 dracului de ta
lent ! L-am uitat și, gata !“.

In vagonul-restaurant s-a 
liniștit de-a binelea. în defi
nitiv — și-a spus el — în tot 
ce vreau să fac talentul e 
doar unu la sută ! Restul... 
Trebuie să m-apuc de trea
bă. De unu la sută fac eu 
rost, ce dracu’

Și s-a dus.

bună voiesigur, mă 
în fiecare 
întrebare : 
da ?“

duc de
zi și mereu aceeași 

„Ați găsit meto- 
„O caut tovarășă, o 

caut! Ce-ați zice dacă l-aș lua
puțin de urechi ? Ar înțelege 
cum se citește „Au I" cu sem
nul mirării ?“ „Asta nu e me
todă pedagogică. Să mai stu
diem, să mai căutăm ?" „Dar 
cu o nuielușă sau o curelușă, 
ce ziceți, nu ar merge colabo
rarea ?“ „Asta nu e pedagogie, 
e bătaie". Știu 
pedagogie, dar 
clasa I... era.
găseam metoda
loasă. Dar într-o zi, minune. 
Dirigintei, care locuiește dea
supra apartamentului meu, i 
s-au stricat robinetele la baie

eu că nu o fi 
cînd eram în 
Căutam și nu 
aceea miracu-

și apa a năvălit la mine, 
am așteptat și înarmat cu 
necesare am năvălit în baia 
dirigintei și nu m-am lăsat 
pînă nu i-am pus o baterie 
nouă (340 lei) și apa nu a mai 
curs. A doua zi iar mă chea
mă : „Ați găsit metoda ?" 
„Nu „Sînteți modest, v-am 
spus eu, căutările noastre sînt 
pe un 
na pe 
de e, 
caie a 
nătate 
stofă foarte frumoasă, 
nu port minipantaloni 
oferit-o ei, așa... ca o minia- 
tenție. Minune, metoda era 
cea căutată dar — mi-a spus 
— „trebuie perfecționată".

IVAN I. ION

drum bun, am pus mî- 
metodă“. Nu știam un- 
dar într-o zi un amic 
umblat mult prin străi- 
mi-a adus 60 cm de 

Cum 
i-am

Reportaj filmat

V. T1MOC

HAZ DE

NECAZ

Ce noroc avem noi umo
riștii că nu ne citesc și ju
decătorii...

Să știi că ar fi o 
dacă un cititor face lectura 
unui 
umor și 
două ori și jumătate autorul 
să fie judecat. Ar fi ceva : 
adică am scăpa de umor.

Am hotărît să iau un in
terviu judecătorului Vasile 
Sabău. un vechi colaborator 
al ziarului nostru : „Aici la 
tribunal e ceva de rîs ?“ „De 
rîs... nu cred, mai repede 

de plîns". „E foarte bine.

idee

material de satiră și 
nu zîmbește de

JOCURI • JOCURI
SPORT

în vizită la
Tribunalul Cluj

așa e umorul modern. Des
pre ce să vorbim ?" „Despre 
oameni cu inimă bună. De 
pildă, despre tovarășii din 
conducerea 
„Deservirea" 
„Cum, vreți gă rîdem de oa
meni cu inimă bună ? Ză 1, 
nu. nu se face. Oricum, des
pre ce e vorba ?“. „într-o 
zi vine la sediul cooperativei 
Iosif K. Omul avea vechime 
serioasă în ..muncă" vreo 12 
condamnări. A cerut și a 
fost pe loc angajat ca teh
nician constructor. Toți îi 
spuneau ..antreprenor".

cooperativei 
din Turda".

Și a început 
„muncească" cit zece. Adică 
dacă făcea o reparație unei 
case zicea că a construit un 
bloc. Și totul cu acte în re
gulă. într-un 
a adus avutului 
un prejudiciu 
5n non 1pî“

timp record, 
obștesc... 

de aproape 
50 000 lei". „Și acum ce 
face ?“ „își continuă omul 
„vechimea în muncă cu 
încă o condamnare". „Să 
discutăm altceva mai plăcut 
de pildă, despre prietenie". 
,Da. Erau doi prieteni. Ale
xandru S. și Iosif, Maxim, 
gestionari la I.C.S. Metalo-

chimice. Alexandru 
mîna în sertarul unității iar 
prietenul lui camufla sus
tragerile prin umflarea in
ventarului 
preturilor, 
a costat 
acum ?“. „Sînt tot împreu
nă : 8 ani vor fi nedespăr- 
țiți". „Așa noroc mai rar". 
„Dacă vreți putem discuta 
și despre noroc". ..E un su
biect plăcut". „Alexandru
M. era diriginte la Oficiul 
poștal din Cildău, La în
ceput dirigintele și-a încercat 
norocii la banii oficiului și 
a reușit... să sustragă 52 242 
lei. Ce s-a gîndit omul ; ia 
să încerce și la Loz în plic. 
Pe lîngă biletele necîștigă- 
toare scotea însă si din cele 
pe care scrie „Mai trage 
o dată". Și a mai tras o dată 
și încă o dată și... victorie". 
„A cîștigat 10 000", „Nu, 
zece ani". Cînd te paște no
rocul...

GH. NEAGU

ORIZONTAL :

1. Stil de înot — Meci 
în afara concursului ; 2.
Conducător de echipă — 
Escaladează munții ; 3.
Referitor la orar (fem.) — 
In aviație sau la șah ; 4. 
Pas de barză — Interlocu
tor sportiv ; 5. Farfurii
sportive — Gol ; 6. Trece 
peste ștachetă — Lac vul
canic — Pe teren fiecare 
îl are pe al său ; 7. Sco
rul e egal — Unu și alta I; 
8. A cîștigat multe con
cursuri — Pronume — 
„Sport" pe care îl învață 
cci mici (neart.) ; 9. Alear
gă — Atîrnă pe pămînt — 
Volei, la început 1 ; 10. U- 
nul peste altul la clădire
— Jucător băcăuan — Re
priză ; 11. Urmărit la rug- 
bi — Handbal pe apă; 12. 
La inimă sau în sport — 
Jucător la U.T.A.

VERTICAL :

1. Poate fi și alb — Mi
siunea zeului Mercur în 
sport ; 2. Evitată, la scrima
— A tras la poartă ; 3. Zi
dul, în sport — Reuniune

de box ; 4. Sport cu armă
— Există una și a avanta
jului — Dispută; 5. Din 
duminică în duminică, pe 
terenurile de fotbal — în 
afara terenului de joc ; 6. 
Lac în U.R.S.S. — Echipă 
de fotbal spaniolă; 7. Pre
cede concursul (pi.) ; 8. 
Veche notă muzicală — 
Loc pentru întreceri spor
tive tpl.) ; 9. Avînt — E- 
pocă — Deasupra ; 10. Pe 
turnuri și pe ture (sing.) — 
Pereche ; 11. Suliță... în
miniatură — Se repetă.
— Pînze în sport ; 12. Cu
nuna învingătorului — 
Sportiv în apă.

IVAN I. ION
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COMUNICAT ;
CU PRIVIRE LA CEA DE-A TREIZECI
Șl ȘASEA ȘEDINȚA A COMITETULUI

EXECUTIV AL CONSILIULUI DE AJUTOR 9
ECONOMIC RECIPROC

între 24—26 septembrie a a- 
vut loc la Moscova cea de-a trei
zeci și șasea ședință a Comitetu
lui Executiv al Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

La ședință au participat : 
T. Țolov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, F. Hamouz, 
vicepreședinte al Guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace. 
G. Weiss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republici1 
Democrate Germane, D. Gombo- 
jav, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, P. Jaroszewicz, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Po
lone, E. Diăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
A. Apro, vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, M. Leseci- 
ko. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

In conformitate <.u Convenția 
dintre C.A.E.R. și Guvernul Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, la ședința Cotiițetului 
Executiv a participat A. Criici- 
kov, membru al Veeei Executive 
Federale.

Ședința Comitetului Executiv 
a fost prezidată de A. Apro, re
prezentantul Republicii Populare 
Ungare, vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar.

Comitetul Executiv a ascultat 
informarea Biroului Comitetului 
Executiv cu privire Ia stadiul e- 
xaminării în organele C.A.E.R. a 
unor probleme ale colaborării e- 
co ;pmice a țărilor membre ale 
Ccaisiîiului în diferite ramuri ale 
economiei lor naționale.

Comitetul Executiv a examinat, 
raportul referitor la precizarea 
calculelor orientative privind ba
lanța de combustibil și energie a 
țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
perioada pînă în anul 1980 și re
feritor la considerentele prelimi
nare ale acestora în legătură cu 
dezvoltarea colaborării țărilor in
teresate în asigurarea necesarului 
lor în combustibil și energie elec
trică si a recomandat gărilor in
teresate să continue examinarea 
acestor probleme.

Comitetul Executiv a examinat 
de asemenea, situația lucrărilor în 
domeniul standardizării, care se 
efectuează de organele Consiliu
lui și a considerat oportun ca ac
tivitatea de viitor în acest dome
niu să fie îndreptată îndeosebi

spre elaborarea de recomandări 
privind produsele celor mai noi 
domenii ale tehnicii, precum și 
spre creșterea nivelului tehnic al 
recomandărilor de standardizare.

Comitetul Executiv a examinat, 
totodată, rapoartele comisiilor 
permanente C.A.E.R. pentru in- 
dustria radiotehnică și electroni
că și pentru industria alimentară 
privind activitatea desfășurată pî- 
nă în prezent de aceste organe și 
activitatea lor viitoare.

Comitetul Executiv a relevat W 
că Comisia pentru industria ra
diotehnică și electronică a des- 
fășuțat o activitate pozitivă pen- W 
tru dezvoltarea și adîncirea cola
borării țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. în acest do- 4$ 
meniu al industriei. Au fost efec
tuate lucrări privind diverse pro- —. 
bleme relevate din activitatea de ® 
coordonare a planurilor de dezvol
tare a economiei naționale ale ță- a 
rilor membre ale C.A.E.R. pe pe- ™ 
rioada 1966—1970 și legate de 
coordonarea planurilor pe perioa- a 
da 1971—1975. W

In activitatea sa, Comisia Der- 
manentă C.A.E.R. pentru indus- 
tria alimentară și-a concentrat a- 
tenția principală asupra elaboră
rii de recomandări în legătură cu A 
problemele evidențiate în proce- 
sul coordonării planurilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe anii dHh 
1966—1970. w

Comitetul Executiv a aprobat 
activitatea desfășurată de Corni- 
«iile permanente C.A.E.R. pentru 
industria radiotehnică și electro
nică și pentru industria alimen- 
tară și a adoptat hotărîri cores
punzătoare, îndreptate spre dez- 
voltarea în continuare a colabo- @ 
rării țărilor în aceste ramuri ale 
economiei naționale.

Comitetul Executiv a examinat ® 
propunerile privind dezvoltarea 
colaborării iăriloT membre ale 
C.A.E.R. în domeniul comerțu @ 
lui interior și al muncii și a a- 
doptat hotărîri corespunzătoare 

Printre altele s-a considerat o- 
portun ca miniștrii comerțului in
terior și conducătorii departa- 
mentelor țărilor membre ale 
C.A.E.R. în problemele muncii 
să desfășoare mai sistematic în 
viitor consfătuirile lor. ®

La ședința Comitetului Execu
tiv au fost, de asemenea, exami- 
nate și alte probleme ale cola 
berării economice și tehnico știin 
țifice.

Ședința Comitetului Executiv W 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și deplină înțelegere 
reciprocă. "

PE' SCURT
• Pe Stadionul Central 

din Soci s-a desfășurat 
întîlnirea internațională 
amicală de fotbal dintre 
selecționatele de juniori 
ale României și U.R.S.S. 
Tinerii fotbaliști sovietici 
au obtinut victoria cu 
scorul de 2—1.

© La Stockholm, în ca
drul competiției europene 
de fotbal „Cupa orașelor 
tîrguri" s-au întîlnit în 
meci retur formațiile Aik 
Stockholm și Skeid Oslo. 
Fotbaliștii suedezi au ob
ținut victoria cu scorul 
de 2—1 (0—1). Cum pri
ma partidă se terminase 
la egalitate 1—1, echipa 
Aik Stockholm s-a cali
ficat pentru turul doi al 
competiției.

INFORMAȚII

GINDURI
Înainte de mexic

NICOLAE GIJU

Campion european la catego
ria cocoș — deținător a 4 titluri 
naționale — participant pentru 
prima oară la Olimpiadă, boxe
rul Nicolae Gîju rîvnește la... 
gloria eternă. Și, după clasa pe 
care o are, socotim că nu este o 
speranță deșartă. Stilul lui de 
luptă, care se confundă cu ceea 
ce, în mod obișnuit, numim scri
mă pugiîistică, îi impune ca unul 
dintre cei mai îndreptățiți pre- 
tendenți la „auj“.

— Cînd împlinesc 25 de ani, 
un sfert din secol, mă voi afla 
pe unul din ringurile mexicane. 
Voi putea eu oare să uit acest 
lucru ? E prima dată cînd parti
cip lâ jocurile olimpice și am

FRANCISC BOLLA

SCURTE
DIALOGURI

CU 6 OLIMPICI
ROMÂNI

Vineri după-amiază s-a întors 
de la Moscova delegația guver
namentală a Republicii Socialiste 
■România, condusă de tovarășul 

Eiil Drăgănescu, vicepreședinte 
al "'onsiliului de Miniștri, care 
a lua parte la lucrările celei de-a 
86-a șdințe a Comitetului Exe
cutiv aiConsiliului de Ajutor E- 
conomic 'eciproc.

Ionel, adjunct al ministrului for
țelor armate.

A fost de 
ambasadorul 
București.

• IN PRIMA ZI a tur
neului preolimpic de bas
chet (masculin), care a 
început în orașul mexican 
Monterrey. selecționata 
Spaniei a întrecut cu sco
rul de 105—69 (48—34) e- 
chipa Indoneziei Intr-un 
alt meci, reprezentativa 
Poloniei a dispus cu 68— 
64 (29—41) de formația 
Australiei.

Voința de a învinge sau dra
gostea de victorie se confundă 
cu dragostea pentru ceea ce 
aperi sau vrei să cucerești — 
gloria culorilor patriei pe care 
o reprezinți. Cu aceste cuvinte 
își începe mărturisirea „vetera
nul" de la lupte libere, Francisc 
Boila, campion european în 1965, 
de două ori vicccampion mondial 
(1965—1967), vicecampion euro
pean în 1967. și medaliat cu 
bronz la ediția din ‘68.

— Sînt convins că această O- 
limpiadă este cea mal grea. în
trecerile se desfășoară în con
diții, într-un climat oarecum 
deosebit. M-am pregătit foarte 
serios și sînt convins că și alții. 
Si voi întîlni pe sovieticul Boris 
Gurevici. bulgarul Gardgev, ira
nianul Mansur, turcul Giingur și 
pe. ceilalți care participă. Ja ca
tegoria mea — 87 de kg. Sigur,

față A. V. Basov, 
Uniunii Sovietice la

Asociației de drept 
și relații intemațio-

SOSIREAÎN CAPITALA 
A ’Makșalului 

I. iakbovski

a sosit la ueurești ma- 
Uniunii Svietice I. I.

Vineri 
reșalul ______ ______ „
Iakubovski, comandatul suprem 
al Forțelor armate ui*e ale state
lor participante la Titatul de lâ 
Varșovia.

La sosire, pe aeroprtul Bănea- 
sa, mareșalul lakuboțki a fost 
întîmpins/'. colonel Ion

L jniță, nil forțelor armate, 
generai ’ nel Ion Gheorghe, 
prim adjunct al ministrului for
țelor armate și șeful Marelui Stât 
Major, general locotenent Vasile

La sediul 
internațional , , . _
nale din Capitală, a avut loc, vi
neri după-amiază, o ședință de 
comunicări a secției de istorie a W 
relațiilor internaționale și a diplo
mației românești, în cadrul căreia A 
dr. Dinu C. Giurescu a prezentat ® 
comunicarea cu tema „Diploma
ția română și pactul celor patru 
puteri (1933)“. Comunicarea a ® 
fost urmărită cu viu interes de 
către asistență. a

Vineri dimineața au începutVineri dimineața au început în 
Capitală lucrările celei de a doua Q 
Conferințe naționale de radiolo
gie, organizată de Uniunea So- 
cietăților de Științe Medicale. La 
lucrări participă academicieni, 
profesori universitari, cercetători 
științifici și cadre medicale din ® 
întreaga țară, precum și specia
liști de peste hotare.

• Meciul pretendenți- 
lor la titlul mondial de 
șah, desfășurat la Kiev 
între marii maeștri sovie
tici Boris Spasski și Vik
tor Korcinoi, s-a încheiat 
odată cu partida a 10-a 
consemnată remiză. Boris 
Spasski, care a jucat re
marcabil în acest meci, 
îl învinge pe Korcinoi cu 
6,5—3.5 puncte, devenind 
pentru a doua oară șalan- 
gerul lui Tigran Petro
sian. actualul deținător 
al titlului mondial.

• La Madrid s-a dispu
tat returul meciului din
tre echipele Real Madrid 
și Limassol (Cipru), con- 
tînd pentru ..Cupa cam
pionilor europeni" la fot
bal. Victoria a revenit 
gazdelor cu 
6—0 (3—0).

învingători 
mul joc (scor 
liștii spanioli___
cat pentru turul următor 
al competiției.

scorul de
și în pri- 
6—0), fotba- 
s-au califi-

(Urmare din pag. I)

iar drept combustibil eră folosit 
manganul. Inițial Sat de păstori, 
așezarea a împămintenit aici oa
meni harnici, români, maghiari, 
secui, sași, germani, care și-au 
trecut din generație în generație 
ștafeta meșteșugului ales al lu
crării fierului.

Mă gîndeam la toate acestea 
atunci cînd i-am cunoscut pe 
meșterii Vlăhiței. Pe acel energic 
și sutâzător Nicolae Crainic, șe
ful turnătoriei, un excelent orga
nizator, îndrăgostit de meserie, 
dascăl al multora din tinerii mun
citori ai uzinei. Pe Lantzky Carol, 
maistrul de schimb la furnale, 
care mi-a vorbit cu atâta pasiune 
despre „fonta specială FX 
1234567", pe care o prepară de 
vreo 14 ani. Sau pe inginerul șef 
al uzinei, Schnitzer Ignațiu, ur
mașul acelui bătrîn meșter fierar 
Schnitzer, care împreună cu ălți 
meșteri români, germani, ma
ghiari sau cehi, pe nume Negre, 
Knoblek, Cappel etc., au înteme
iat la 1836 — o dată CU înfiin
țarea uzinei — dinastia fierarilor 
din Vlăhița.

metalului din minereu sau al 
pudlajului este, poate, cel mai 
vechi procedeu european de fa
bricat fier. Minereul este încălzit 
în prezența varului cu mangal 
de bocșă (lemn ars înăbușit — a- 
celași mangal cu care, pe timpuri 
bunicele încălzeau fierul de căi 
cat). Naturd combustibilului nu 
permite, însă, construcția unor

loarea, elasticitatea și calitățile 
generale ale oțelului poate fi pre
lucrată imediat după șarjă. Deci, 
dacă cele două furnale ale Vlăhi
ței dau o șarjă la fiecare patru 
ore, iar la fiecare șarjă normele 
tehnice prevăd o producție de 
5,5 tone, înseamnă că, în 24 de 
ore, avem 44 tone fontă FX 
1234567. într-adevăr, așa ar fi

METALURGIE
ÎN EPRUBETA

Uzina aduce o notă aparte 
în peisajul clasic al siderurgiei. 
Această notă o dă specificul pre
lucrării metalului, și anume folo
sirea — ca și acum 200 de ani 
— a mangalului în loc de cocs. 
Sistemul catalan de separare a

In memoria generațiilor, se proiectează ade
seori cu dimensiuni de legendă figurile nenumă- 
raților eroi ai olimpiadelor incepind cu anticul 
Corebos, primul învingător care a semnat în piatră 
actul de naștere al întrecerilor olimpice, Filipides 
și Luis Spyros, pînă Za descendenta lor moderni 
Owens, Nurmi, Zatopek, Clay, Brumei, Iolanda 
Balaș, Bikila Abebe, ScoUander, etc. Fiecare olim
piada își are eroii ei.

Cine va urca oare pe piscurile întrecerii din 
acest an stârnind în mulțime furtuni de ovații 
și dezlănțuind un entuziasm de nedescris P Desi
gur, din cupa bucuriei și. gloriei consacrării veșni
ce vor gusta sportivii care-și vor dovedi în cel

mai înalt grad agerimea picioarelor, forța mușchi
lor, detenta excepțională, finețea și agili
tatea mișcării în mediul acvatic, calmul mișcă
rilor fizice, cei înzestrați cu asemenea atribute 
ce-i disting, care vor birui în episoadele epopeice 
ale luptei nu numai cu adversarii și acele cro- 
nometrelor electronice ci și cu ei înșiși.

Ce ne rezervă „ambasadorii sportului românesc" 
la marea confruntare din Mexic — iată mobilul 
care ne-a îndemnat, în ciuda răspunderilor și 
emoțiilor plecării spre Țara culturii aztece, să le 
cerem un cuvînt, un pronostic, un angajament, 
câtorva dintre sportivii noștri, care întruchipează . 
dorințele și speranțele noastre.

AUREL VERNESCU

auzit că în cartea de aur numele 
campionilor sînt scrise tot cu li
tere de aur. Cu toate ca știu că 
în întreceri cîntăresc mult șan
sele pe care le au asiaticii și 
pugiliștii de pe continentul afri
can și american la categoriile 
ușoare, vreau să-mi văd numele 
înscris în cartea de onoare a 
Olimpiadei din Mexic. Boxul 
românesc are o sfîntă tradiție o- 
limpică, căreia de o vreme 
nu i-am mai făcut onoarea 
ce i se cuvine : Linca, Do- 
brescu Negrea. Doresc să în- 
tîlnesc boxeri bătăioși care 
ăă vină la mine. Vă asi
gur că pumnul lor nu mă va 
găsi. Voi boxa cum am boxat 
pînă acum. Ca stil. Ca rezistentă 
m-am depășit. Vreau să șterg 
impresia'unor eșecuri. Și cel mai 
nimerit prilej conferă
Mexicul.

se va clasa cel mai bine acela 
care are mai multe șanse la sorti. 
Dar chiar dacă nu voi avea „no
roc" de sorti buni mă simt pu
ternic. am prins cea mai . bună 
formă din cariera mea. si nu' mă 
Ias'"învins.

LIA MANOLIU
O carte de vizită impresio

nantă : inginera Lîa Manoliu de
ține un record original, invidiat 
de multi atleti — participă pen
tru a cincea oară la Olimpiadă 
— și se pare că este unicul în 
istoria atletismului. De la ulti
mele două ediții, de la Roma și 
Tokio, se întoarce cu medalii 
de bronz. Acum are o formă ex
celentă, o voință și un moral de 
fier. Atestă aceste atribute re
zultatul dobîndit la recentele 
întreceri balcanice care au avut 
loc Ia Atena. Aici, discul ei a 
zburat la 59,22 m ureînd în 
ierarhia mondială a performan
telor probei pînă la locul 5. Dar 
Ia Ciudad de Mexico ?

— Ah, dacă dorm sau 
plimb, dacă mă antrenez, 
orice clipă, mă gîndesc și visez 
la întreceri, la ce o să fac. Să 
scap de calificări, apoi... Am 
adversai*e redutabile dar ca 
niciodată, ele îmi sînt, prietene, 
ne-am întîlnit de atîtea ori în 
concursuri. Am și victorii, am 
și înfrîngeri în fața lor. Nu pot 
ști, după cum nu știu nici ele. 
ce surprize ne rezervă Mexicul.

mă 
în

MIHAELA PENES
Trimisă cu patru ani in urmă. 

Ia Olimpiada de la Tokio, ca o 
încurajare pentru pasiunea și se
riozitatea ei în pregătirea spor
tivă, fără însă ca nimeni să se 
aștepte Ia vreun rezultat mai 
deosebit de la ea, eleva Mihaela

Și, ca întotdeauna zeii Olimpu- 
lui, nu-și hotărăsc simpatia de- 
cît în ceasul din urmă, în clipa 
aceea dramatică. De aceea nici 
o întrecere, nici un concurs, fie 
el de orice natură — nu-i stă- 
pînit de idolul /-necunoscutului 
ca acela între sportivi.

Fără discuție în sport 
un învingător lipsit de 
cire, tot asa cum poți fi
vingător glorios. Eu prefer 
tima alternativă.

poți fi 
strălu- 
un in

ul-

in-este cea mai 
tot atletismul... 
greu să dau un

Cîrmaciul de la „caiacul ami
ral", studentul Aurel Vernescu, 
e ocupat cu formalitățile de 
vamă. Aștept un prilej, un ră- 
faz potrivit pentru „a-l ataca", 
n calitate de căpitan al echipei 

noastre de caiac-canoe, va avea 
desigur de spus ceva. între timp 
reflectez la un lucru : între con- 
curenții noștri la această disci
plină — 
grele cu 
multipli 
europeni 
diale" și _ _
nici un... campion olimpic. 
Parcă-i un făcut, după Leon 
Rotman, la Melbourne, noi, deși 
toată lumea ne socotește imba
tabili la sportul ce-și are arena 
pe luciul lacurilor, n-am mal 
cucerit nici o medalie plimpîcă. 
Va fi zeița Fortuna mai mări- 
nimoasă de data aceasta ?

— Nu spun, nu promit nimic. 
Prefer să vorbim la întoarcere. 
Asupra noastră planează, ca să 
mă folosesc de-o metaforă, sa
bia Iui Damocles. Toată lumea 
ne știe puternici si de aceea 
toată lumea se pregătește să 
ne învingă. Dar vom face tot 
ce-i posibil sa ne menținem și la 
întrecerile Olimpiadei din 
Mexic poziția de lideri. în multe 
probe, pe care o avem.

Antrenorul emerit Radu Hu- 
tan, un adevărat enciclopedist, 
în materie, a făcut completarea 
de rigoare :

— Cel puțin la trei probe : 
caiac de 2. 1000 m (Vernescu- 
Sciotnic), canoe de 2 (CovaJiov 
și tînărul debutant Patzaichin) 
și caiac de 4, unde concurează 
5 pentru 4 locuri — Turcaș, Iva
nov Dimitrie si Haralambie. Co- 
valiov. Calenie — mergem la ti
tlul suprem. Acum ori nici
odată !

poate dintre cele mai 
putință — se numără 

campioni mondiali și 
(22 de medalii la „mon- 
48 la „europene") dar 

campion

celență tehnică, 
constantă din 
Mi-ar fi foarte 
pronostic, să alcătuiesc un clasa
ment pentru locurile 1—6 cîtuși 
de puțin apropiat de ceea ce va 
fi. Sînt absolut convinsă că vor 
fi surprize ca întotdeauna. Calmă 
îmi voi lua elanul, apoi o con
tracție a mușchilor, a nervilor 
vor aduna atîta forță și energie 
îneît în clipa cînd declanșez 
aruncarea, brațul să împingă 
lița cu o așa putere îneît 
facă să zboare ca o nălucă, 
chid ochii și încerc să-mi 
chipui cum va fi...

VISCOPOLEANU ACASA LA LIDERUL DE
SAPTAMINA ACEASTA

Anchetă realizată de
VASILE CABULEA

SU
S-O
In-
în-

VIORICA

6,56 m. lungime. Locul
patrii în lume. De aici, de la 
această înălțime, e plăcut să 
privești. Uneori e amețitor. 
Viorica știe și se păzește. Are 
destulă experiență. La Tokio, 
s-a situat a 5-a din lume. Dar 
pe 6a o pîndesc, de mai multă 
vreme, marile bucurii și satis
facții sportive. Cîte puțin a gus
tat din ele. Anul trecut, la „săp- 
tămîna preolimpică", desfășu
rată acolo unde vor avea loc

asta a lucrat, la furnale. Pînă am 
învățat meseria a trecut multă 
vreme. Ani de zile n-am făcut 
altceva decît să vîntur nisipul, 
pfegătindu-l pentru forme. Uzi
nele din Vlăhița nu produceau 
pe timpul acela decît ceaune, 
oale, sobe sau alte piese metalice 
mici, pentru gospodărie. Azi rea
lizăm cilindre pentru laminoarele

marile examene olimpice, 
6,56 a ocupat primul loc. S-ar 
putea ca reeditîndu-și perfor
manța să-i fie destul pentru o 
medalie din cele trei ! Care 
anume ? Rămîne de văzut.

— Doresc să ajung cu bine, să 
mă aclimatizez și restul... Res
tul ? Oare am spus bine ? Restul 
înseamnă lupta înverșunată 
pentru centimetri, între cîteva 
concurente de valori sensibil 
egale : cea mai redutabilă e 
Berthehssen, norvegianca cu 
6,68 apoi poloneza Irenna Kirs- 
zeinstein, cu 6.57 m la activ si 
Rosendhal din R.F.G. cu 6.56. 
Mă simt într-o formă bună, de 
mai multă vreme am o anumită 
constantă în obținerea unor re
zultate superioare, așa că dru
mul spre un loc fruntaș, poate 
chiar spre o medalie, la prima 
vedere, nu mi se pare așa de 
abrupt, cu obstacole de netre
cut. Mai avem încă timp de 
pregătire 3 săptămîni chiar 
acolo, unde va fi și teatrul în
trecerilor. Ceea ce nu este pu
țin. Familiarizarea cu condițiile 
de concurs, cu pista de tar
tan, contează de asemenea. 
Este adevărat că apropierea cu 
fiecare zi de marele start îmi 
sporește emoțiile. Dar îmi în
chipui că nici celelalte concu
rente nu au un somn prea lin. 
în orice caz plec cu gîndul să 
realizez, măcar performanta pe 
care am realizat-o.

Pcneș de 17 ani s-a întors din 
Țara soarelui răsare cu titlul 
olimpic producînd cea mai mare 
senzație a Jocurilor.

Ce sentimente o animă cu 
cîteva ore înainte de decolarea 
avionului pe studenta acum în 
anul III al I.C.F., Mihaela Peneș.

— S-ar părea că-i greu. La 
această Olimpiadă sînt mai multe 
țări participante, deci și numărul 
concurenților. al adversarelor 
mele a crescut. Nu mai vorbesc 
de faptul că în ultima vreme 
parcă plouă cu recorduri. Sînt 
între sulitașe cîteva — poloneza 
Iavorska, vest-germana Koloska, 
maghiara Nemeth — creditate cu 
performante între 58 și 60 m. 
Dar cum sulița, o probă prin ex-

meschine privind clasamentul, puncteie, ci de fotbal. Afirmația 
aceasta o poate susține orice jucător al Universității cu convin
gerea fermă că regele sportului merită dăruire, sacrificiu. I-am, 
vizitat miercuri după masă pe studenți, în „laboratorul intim", 
locul unde antrenorul principal C. Teașcă (secondat de Nicolae 
Szoboszlay) își transmitea ideile unui grup de puștani entu
ziaști, unii de abia ajunși pe băncile facultății, alții fiind încă 
liceeni. „Laboratorul intim", este vestiarul în care un colț este 
mobilat cu două mese pentru masaj, iar pe un perete este dis
pusă instalația de oxigen, construită pur și simplu din... spirit 
gospodăresc. Miniaturalul dar utilul bazin al băii cu aburi se 
află în sălița învecinată.

Priveam figurile de copii (excepție fac doar Ringheanu, Solo
mon și Neșu, care era absent, el își făcuse antrenamentul îna
inte din pricina unei prelegeri de la care nu putea lipsi) înși
rate pe cele patru laturi ale vestiarului. Se analiza meciul cu 
F.C. Argeș. Oprea (Mălai, după cum îl supranumesc suporterii,

tru viitorul său. A intrat în pro
ducție la 1 august (toarnă scuturi 
pentru motoare), a învățat 3 ani 
la școala profesională „Oțelul 
Roșu" din Reșița și locuiește în 
Vlahița Nouă în „Blocul Tinere
tului". Biografia aceasta care în
cape într-o frază scurtă pare o 
metaforă a vremurilor noi și, de 
fapt, chiar este o asemenea meta

ORA DE FOC A VLĂHIȚEI
furnale mări, lată de ce, privind 
cele două furnale din Vlăhița, cu 
capacitate de încărcare în jurul a 
35 de metri cubi, reporterul, abia 
întors de la Galați, purtând proas
pătă pe retină imaginea gigantu
lui siderurgiei noastre, și-a notat 
grăbit în carnet: „metalurgie în 
eprubetă". De fapt — și de asta 
și-a dat seama mai târziu — ana
logia se potrivea nu numai pen
tru spectaculosul contrastelor. 
Luctând cu mici cantități și pu- 
nînd la bătaie toată priceperea 
pe care au acumulât-o in două 
secole de meserie, maeștrii Vlă
hiței reușesc să producă mult 
rîvnita fontă FX 1234567, cu un 
procentaj de fosfor și sulf abia 
determinabil în analizele de labo
rator. O fontă cate, spre deose
bire de fontele obținute în fur
nalele ce lucrează cu cocs nu mai 
are nevoie de prelucrările supli
mentare din clasicele secții de o- 
țelărie. Fonta Vlăhiței, avînd cu-

dacă ne-am opri numai la legică 
cifrelor, dacă i-am scoate din 
socoteală pe maeștrii Vlăhiței cu 
priceperea lor moștenită din tată 
în fiu, cu pasiunea lor creatoare, 
cu dorința de a traduce în viață 
comandamentele înaintării noastre 
ecoiiomice. Căci producția zilnică 
urcă, de regulă la 60 tone fontă, 
care ia drumul prelucrării în tur
nătoria condusă de meșterul 
Crainic Nicolae...

DRUMUL SPRE 
MOTOARELE ELECTRICE

„Cînd am început eu să mun
cesc în turnătorie — mi se dest.ăi- 
nuie Ciog Mihai — prin 1933, 
nu erau nici instalații mecanice, 
nici macarale. Totul se făcea ma
nual. li duceam tatălui de mînca- 
re, apoi, pe la 12 ani, am început să 
lucrez fi eu. Bunicul tot în uzina

Gâlafiului, Brăilei, Hunedoarei 
sau Bucureștiului, carcase de 
ambreiaj pentru camioanele Bra
șovului, cochilii pentru turnarea 
oțelului în uzinele Reșiței, piese 
complicate la comandă specială, 
carcase de motoare electrice pen
tru „Electroputere“-CraiOva fi 
„Electr obanat"-Timișoara. Prin
tre clienții care cumpără produ
sele Vlăhiței se află numeroase 
firme străine, ca A.E.G., Siemens, 
Brown-Boweri etc.

Drumul actual al Vlăhiței — 
proiecție a cincinalului — se în
dreaptă impetuos Spre progresul 
tehnic, ridicînd la o nouă dimen
siune — într-un cadru în care 
tehnica modernă spune pretutin
deni „prezent" — măiestria pro
fesională moștenită din tată în 
fiu de fierarii Vlăhiței. 11 pri
veam pe Gali Wenczel, prîslea 
turnătoriei. La 18 ani ai săi este 
deopotrivă moștenitorul pricepe
rii strămoșilor și beneficiar al 
grijii partidului și a statului pen-

foră. Gali Wenczel lucrează cot 
la cot cu meșterii bătrîni, bătând 
cu mina nisipul în forme. Chiar 
dacă în turnătorie s-au introdus 
macarale, instalații de sablare, 
etc., etc., formele de turnare tot 
în mîna omului au rămas. Aici e, 
de fapt, toată măiestria turnători
lor din Vlăhița. Dacă bați prea 
tare nisipul — îmi explică Simo 
loan, secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină — forma cra
pă, căci gazele emanate de me
tal nu au pe unde ieși. Dacă ni
sipul nu e suficient îndesat, a- 
tunci forma se rupe și metalul 
incandescent curge.

In ultimul lor drum, piesele 
turnate, încă fierbinți, trec la 
prelucrare, cea mai tânără secție 
a uzinei. Tînără, pentru că a fost 
înființată numai de cîțiva ani. 
De două ori tânără, pentru că 
aici lucrează 42 de băieți aflați 
în jurul vîrstei adolescenței. 
După cum se vede, în profesiile 
moștenite de la înaintași t-a pro-

dus o mutație, au apărut strun
garii, rahotorii, frezorii. Cutând, 
vor apărea aici și profesii noi le
gate de metal.

In actualul cincinal, Vlăhița a 
cunoscut o dezvoltare deosebită. 
Numai în 1968, zestrea uzinei a 
crescut cu 9 milioane lei, con
vertiți în utilaje noi. Anul viitor 
va fi gata noua turnătorie, aflată 
acum în stadiul de șantier, ele a- 
semenea grupul social. Vlăhița se 
înnoiește văzînd cu ochii. Sem
nul cel mai vizibil sînt cei 24 de 
oameni în halate albe, personalul 
modernului laborator al uzinei, 
care zi și noapte veghează la ca
litatea înaltă a fontei FX 1234567
— ale cărei virtuți moștenite de 
la primii meșteri ai secolului al 
optsprezecelea trebuie mereu îm
bogățite. înnoindu-se, uzinele de 
fief ale Vlăhiței folosesc lă maxi
mum tot ceea ce e prețios în 
vechea lor zestre. Băttâna forjă 
acționată hidraulic — un adevă
rat monument de tehnică țără
nească din secolele XVII Și XVIII
— a reînceput să lucreze, după 
ce deasupra ei planase primejdia 
demontării și transportării în- 
tr-un muzeu din Odorheiul Secu
iesc.

E drept. La Vlăhița, furnalele 
n-au o capacitate spectaculoasă; 
însumîndu-le, nu obții decît 70 
metri cubi. E drept, ele nu domi
nă prin înălțime; abia întrec cu 
un metru, doi, acoperișurile tur
nătoriei.

Dar asemenea picăturii de apă 
care păstrează în ea freamătul 
și zbuciumul mărilor, Vlăhița ofe
ră o elocventă oglindă a pulsului 
cincinalului, al acestui cincinal 
care, în 1970, va aduce țării de 
18 ori mai multă fontă și oțel de
alt în 1938.

între două duminici
posesorii celor două-trei sirene șl ai clopotelor), nu zâmbește 
de loc, Ringheanu privește profesional contuzia de la piciorul 
lui Mustețea (eliminat gratuit duminică de pe teren) pe care 
Dobrin l-a călcat cu „artă" intenționat în prima repriză. Crețu, 
roșește Ca un adolescent la prima declarație de dragoste, cînd 
este felicitat pentru că l-a neutralizat impecabil pe Dobrin, Anca 
tace, Solomon, tace, Uifăleanu la fel. Tac și ascultă. Șoptereanu, 
se află încă sub emoțiile dublului debut survenit aproape la 
aceeași dată. Cînd mai avea un examen la filologie (a intrat cu 
nota 10), a fost supus unei verificări și a fost admis în lotul 
Universității. O echipă de elevi și studenți, media de virstă 
este de 22 de ani, nume auzite doar de cîteva duminici, care 
dau goluri, iubesc fotbalul, se dăruiesc acestui sport pentru care 
sacrifică distracțiile, serile la restaurant cu soțiile sau cu prie
tenii, muncesc enorm, se supun unui program de antrenament 
spartan. Și în 
unul din ei nu-și 
programul impus 
ceptă chiar dacă 
nu poți merge la . .
duș, apoi masaj, să te relaxezi științific, să te culci, chiar fa
milist fiind, sau chiar dacă vine mama' să te ia acasă, în că
minul de pe strada Mâloasă. Luni după dejun, urmează o oră de 
antrenament ușor (gimnastică de obicei), pentru revenire, apoi 
duș, masaj, aburi. Abia pe urmă ai liber dar numai pînă marți 
la antrenamentul complex fizic, tehnic și tactic de 90 de minute. 
Urmează o altă serie de antrenamente de intensități diferite, 
în total 12—14 ore de antrenament pe săptămînă. Apoi înaintea 
meciului cu 1—2 zile sînt acele întâlniri cu medicul psihiatru, an
trenamentul psihotehic, aUtogen, o treabă serioasă, practicată 
la toate echipele care vor să facă într-adevăr ceva. Apoi docto
rul Pop cu regimul lui alimentar „infernal" cu proteinele lui 
Ușor asimilabile, cu morcovii cruzi, cu carnea de vacă fiartă, cu 
cantonamentul obligatoriu, începînd de miercuri pînă duminică, 
cînd ești scos la plimbare în pădurea Hoia, și trebuie să fii vesel, 
să arunci, vorba antrenorului, cu nervii după fructe sălbatice. 
1001 de privațiuni. Iată ce înseamnă a-l accepta pe Teașcă. 
Și totuși, mărturisesc cu sinceritate, pentru ei nu există antrenor 
mai bitn. Fiindcă, el i-a Scos din anonimat, le-a dăruit încredere, 
i-ă făcut cutezători și îi învață fotbal.

afară de aceasta învață. Fiindcă nici 
neglijează pregătirea profesională. Au acceptat 
de neîndurătorul Teașcă. Au acceptat și aC- 
asta înseamnă că nici după meci, duminică 
o bere, ci trebuie să stai în „rind" și să faci

IOAN RUSU

P.S. : Presupuneri strecurate în unele articole încearcă să 
umbrească (s-a mai întâmplat) relațiile antrenorului Teașcă cu 
elevii, cu echipa sa. Printre altele, se acreditează ideea unei ab
sențe de durată — o lună — de la pregătirea echipei. Cum s-ar 
spune, Teașcă, departe dC fotbal. Imposibil! „Dacă o să înnebu
nesc cîndva, ne declara el, asta de la fotbal mi se trage..." 
Așa că...



Vizita delegației 
guvernamentale române

Lucrările
Vizita delegației P. C. R.

in America Latină sesiunii
în Italia

@ Semnarea primului acord comercial O.N.U
româno — columbian & Delegația a sosit Pe agendă —95 de puncte

în Chile
BOGOTA 27. — Trimisul spe

cial Agerpres, V. Oros, transmi
te : La încheierea vizitei oficiale 
din Columbia a delegației guver
namentale române s-a adoptat un 
comunicat comun. In timpul vi
zitei, se spune în comunicat, șe
ful delegației guvernamentale ro
mâne, Gheorghe Rădulescu, înso
țit de membri ai delegației, a fost 
primit de excelența sa dr. Carlos 
Lleras Restrepo, președintele Re
publicii Columbia. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire cor
dială privind dezvoltarea relații
lor între cele două țări în diferite 
domenii. Delegația română a a- 
vut, de asemenea, convorbiri cu 
ministrul relațiilor externe, Alfon
so Lopez Michelsen, ministrul 
dezvoltării economice, Hemando 
Gomez Otalora ministrul comer
țului exterior, George Valencia Ja
ramillo, ministrul minelor și pe
trolului, Gustavo Arrieta, directo
rul general al federației naționale 
a producătorilor de cafea, George 
Cardenas Gutierez. în cursul con
vorbirilor, desfășurate într-o at
mosferă cordială și de înțelegere 
reciprocă, cele două părți și-au 
exprimat satisfacția pentru evolu
ția pozitivă a relațiilor bilaterale. 
Dezvoltarea legăturilor dintre Ro
mânia și Columbia, subliniază co
municatul, are la bază respecta
rea principiilor suveranității și 
independenței naționale, a avan
tajului reciproc, principii ce ca
racterizează politica externă a ce
lor două țări. în cursul convor
birilor între membrii delegației 
române și reprezentanții guvernu
lui columbian s-au examinat po
sibilitățile concrete și modalitățile 
de dezvoltare a relațiilor econo
mice, constatîftdu-se că există in
teres reciproc și posibilități pen
tru intensificarea schimburilor 
comerciale, care să Cuprindă o 
gamă cît mai largă de mărfuri, 
nrecnm și pentru dezvoltarea re
lațiilor de cooperare economică 
și tehnică în domeniile petrolifer, 
minier, chimic, petrochimic și al 
mecanizării agriculturii. Ca rezul
tat al convorbirilor purtate la ni
vel guvernamental și în cadrul 
grupelor de lucru alcătuite din 
experți ai celor două țări, a fost 
semnat un acord comercial și de 
plăți și un acord de cooperare 
economică și tehnică. Totodată, 
s-a hotărît înființarea la Bogota 
a unei reprezentanțe comerciale 
permanente a Republicii Socialis
te România.

★
în urma tratativelor purtate de 

delegația guvernamentală roma-

nă, condusă de Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, la 25 septembrie 
s-a semnat primul acord comer
cial și de plăți între România și 
Columbia.

în cuvîntul rostit cu ocazia 
semnării, ministrul relațiilor ex
terne Alfonso Lopez Michelsen, 
a ținut să sublinieze satisfacția 
guvernului columbian pentru vi
zita delegației române, pentru în
cheierea primului acord la nivel 
guvernamental între cele două 
țări, apreciindu-1 ca pe un pas 
important pe calea intensificării 
schimburilor comerciale bilatera
le.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Radulescu, a 
apreciat la rîndul său acordul 
comercial și de plăți ca fiind un 
însemnat instrument care va în
lesni lărgirea schimburilor între 
cele două țări. Referindu-se la 
întîlnirea avută cu președintele 
Republicii, Carlos Lleras Restre
po, vorbitorul a declarat că este 
bucuros să constate că șeful sta
tului columbian acordă relații
lor columbiano-române aceeași a- 
tenție și importanță, ca și preșe
dintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu. 
„între țările noastre, a subliniat 
reprezentantul guvernului român, 
nu există probleme care să îm
piedice dezvoltarea relațiilor. 
Dimpotrivă, avem multe elemen
te comune, între care cred că 
principalul este dorința sinceră 
de pace, de promovare și lărgire 
a relațiilor cu toate țările, indife
rent de sistemul lor politico-so
cial, pe baza respectării principii
lor independenței și suveranității 
naționale, al neamestecului în 
treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc".

La 26 septembrie a fost sem
nat, de asemenea, un acord gu
vernamental de cooperare econo
mică și tehnică între România și 
Columbia în domeniul minier, 
petrolifer, al mecanizării agricul
turii și în alte sectoare.

In seara aceleiași zile, delegația 
guvernamentală a sosit la Santia
go de Chile.

Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat, vineri dimineața, 
agenda de lucru a noii se
siuni, care cuprinde un număr 
impresionant de probleme — 
95 — aflate în nemijlocita le
gătură cu principalele evolu
ții ale vieții politice interna
ționale și cu preocupările con
stante ale organizației Națiu
nilor Unite.

Printre problemele înscrise 
pe ordinea de zi a sesiunii, o 
pondere deosebită revine ce
lor privind diferitele aspecte 
ale eforturilor îndreptate spre 
dezarmare. Participant ii la lu
crări vor dezbate rapoartele 
comitetului celor 18 de la Ge
neva privind dezarmarea ge
nerală și totală, în ansamblu, 
și problema interzicerii expe
riențelor nucleare, memoran
dumul guvernului sovietic pri
cind măsurile urgente în ve
derea încetării cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmă
rii, problema eliminării baze
lor militare străine din țările 
Asiei, Africii și Americii La
tine etc.

Lichidarea colonialismului 
și eliminarea rasismului și a- 
partheidului se vor afla și în 
acest an în centrul atenției 
participanților la lucrările se
siunii Adunării Generale a 
O.N.U. Dosarul acestor pro
bleme cuprinde raportul Co
mitetului special însărcinat cu 
examinarea modului în care 
este îndeplinită declarația cu 
orivire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale, problema teritorii- 
!or aflate sub dominația por
tugheză, raportul Comitetului 
special cu privire la politica 
de apartheid a guvernului Re
publicii Sud Africane, situația 
din diferite teritorii coloniale.

De asemenea, pe ordinea 
de zi a sesiunii figurează pro
iectul de rezoluție cu privire 
la restabilirea drepturilor le
gitime ale Republicii Popu- 
are Chineze în O.N.U., pre
zentat de un grup de state, 
orintre care și România.

ROMA 27 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, care se află în 
Italia la invitația C.C. a Parti
dului Comunist Italian, își conti
nuă vizita.

în cadrul întâlnirilor cu condu
cerea și activul federațiilor 
P.C.I. din orașele și provinciile 
Ferrara și Ravenna, din comu
nele Parotto și Filo d'argento, a 
avut loc un amplu schimb de 
experiență privind activitatea de 
partid. Gazdele au vorbit pe larg 
despre situația politică, econo
mică și socială din centrele res
pective, despre activitatea orga
nizațiilor locale de partid.

Tovarășul Virgil Trofin a rela
tat despre activitatea desfășurată 
de Partidul Comunist Român, 
de conducerea și organizațiile 
sale, în vederea desăvîrșirii con
strucției socialiste în România, a 
dezvoltării permanente a demo
crației interne de partid, a legă
turii cu masele și întăririi conti
nue a unității întregului popor 
în jurul P.C.R. Conducătorul 
delegației a vorbit, de asemenea, 
despre politica de întărire a uni
tății tuturor țărilor socialiste, a 
unității și coeziunii mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, promovată consecvent 
de către Partidul Comunist Ro
mân. S-a răspuns, de asemenea 
întrebărilor puse.

La Ferrara unde administrația 
orașului și a provinciei este con
dusă de la eliberare de 
prezentanți ai P.C.I. — 
P.C.R. a făcut o vizită 
primăriei orașului și al 
trației provinciale. Au 
vizitate cooperativa 
„Pămînt și muncă** de 
d’argento și casa poporului de la 
Porotto.

La întîlnirea ce a 
sediul Federației 
Ravena a participat 
Cavina, secretarul 
P.C.I. a regiunii Emilia Roma
gna, membru al C.C. al P.C.I.

La Ravena delegația P.C.R. a 
vizitat complexul petrochimic 
A.N.I.C.

înainte de a părăsi regiunea 
delegația P.C.R. a vizitat primă-

ria din Bologna. Salutați cu căl
dură de primarul orașului, Guido 
Fanți, membru al direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, de 
membri ai consiliului municipal, 
tovarășul Virgil Trofin și ceilalți 
membri ai delegației P.C.R. 
au vizitat centrul electronic al 
primăriei.

Vineri la prînz delegația P.C.R. 
a sosit cu avionul la Genova.

Delegația P.C.R. este însoțită 
de senatorul I. Piva, precum și 
de ambasadorul Republicii So
cialiste România Roma,
Cornel Burtică.

Finlanda

către re- 
delegația 
la sediul 
adminis- 
mai fost 
agricolă 

la Filo

avut loc la 
P.C.I. din 

și Sergio 
federației

HELSINKI 27. — Trimisul 
special Agerpres, N. Vamvu, 
transmite : Vineri la amiază, de
legația parlamentară română, 
condusă de Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, care se află într-o vi
zită oficială în Finlanda, a fost 
primită de președintele Parla
mentului finlandez, V. I. Sukse- 
lainen.

Cu acest prilej, V. J. Sukse- 
lainen și Gheorghe Necula și-au 
exprimat satisfacția în legătură 
cu evoluția favorabilă a relații
lor parlamentare româno-finlan- 
deze și au subliniat necesitatea 
extinderii acestora în viitor în 
vederea unei mai bune cunoașteri 
reciproce și a dezvoltării în con
tinuare a legăturilor de prietenie 
dintre cele^două țări și popoare.

La primire au participat 
membri ai conducerii Parlamen
tului finlandez, precum și Mircea 
Bălănescu, ambasadorul Româ
niei la Helsinki.

Membrii delegației au fost in
vitați să asiste la o ședință a 
Parlamentului.

De ce a
demisionat Ball?

A-• DUPĂ CUM ANUNȚĂ 
GENȚIA M.T.I., mareșalul U- 
uniunii Sovietice. I. Iakubovski 
comandant suprem al Forțelor 
Armate Unite ale Tratatului deK. D. VIETNAM. — O companie de artilerie la un antrenament militar

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Atena, 
Francisc Păcurariu, a fost pri
mit într-o vizită protocolară 
de prezentare de către primul 
ministru al Greciei, Gheor- 
ghios Papadopoulos.

REPREZENTANTUL PER
MANENT AL S.U.A. pe lîngă 
Organizația Națiunilor Unite, 
Gdorge Ball, a anunțat oficial 
joi, în cursul unei conferințe 
de presă, că demisionează din 
funcția de reprezentant perma
nent al S.U.A. la O.N.U. pentru 
a se alătura campaniei electora
le prezidențiale a lui Hubert 
Humphrey.

• MARCELLO CAETANO a 
depus vineri juramîntul în ca
litate de prim-ministru al Por
tugaliei. Apoi, el a rostit în fața 
Adunării Naționale un discurs 
programatic în care a relevat 
că intenționează să asigure „nu 
numai continuitatea administra
tivă, ci și cea politică". Premie
rul s-a declarat fidel doctrinei 
predecesorului său, Salazar, care 
se află de aproape două săptă- 
mîni în comă.

Nu s-au deschis încă porțile tradiționalelor „saloane ale 
automobilului" la Londra, Paris, Los Angeles dar, ca de 
obicei, în preajma evenimentului autumnal, principalele 
firme producătoare trag discret un colț al cortinei și-și 
dezvăluie „surprizele" (cu scopul, evident, de a cîștiga, 
dacă se poate, un avans în bătălia reclamei).

Sub raport tehnic, ce va a- 
duce nou „promoția 1969“ a 
industriei automobilistice ? Teh
nicienii sînt unanimi: nimic 
revoluționar, nimic care să 
schimbe structural automobilul 
viitorului imediat. Unii își a- 
mintese că încă în urmă cu cinci 
ani mașinile vest-germane „NSU" 
au fost echipate cu motoare cu 
piston rotativ iar automobilele 
„Chrysler" au fost înzestrate cu 
turbine. Și astăzi însă, ambele 
întreprinderi continuă cercetă
rile în domeniul amintit, pro
ducția de serie lăsîndu-se aștep
tată. Acum, noutatea o constitue 
mașinile electrice cu mici mo
toare alimentate de pile cu com
bustibil. Nici aceste mașini nu 
depășesc stadiul de prototip. A- 
șa că, în loc de „revoluție" în 
materie de automobile se vorbeș
te mai curînd de „evoluție".

Se pot pune, desigur, nume
roase probleme în legătură . cu 
prezentul și viitorul automobilu
lui, cu rolul pe care-1 joacă în 
cadrul civilizației contemporane, 
în legătură cu moda care evolu
ează și în acest sector. Dar toate 
acestea sînt supuse legii de fier

a concurenței care face ca secre
tele fundamentale industriale să 
fie păstrate, ca tipurile noi sau 
îmbunătățite de mașini să fie 
ținute în secret pînă în preajma 
lansării pe piață. Un război cu 
legi scrise și nescrise în care cel 
mai tare, ceea c£ înseamnă bani 
și tehnică, învinge.

NEUE ZURCHER ZEITUNG 
reliefează cadrul acestei înfrun
tări în actualele împrejurări: 
„Există teama că fabricanții ame
ricani vor face, practîcînd dum
pingul, un război al prețurilor 
pe viață și pe moarte societăților 
europene. Concurența tradițio
nală capătă însă accente și la
turi dramatice. Avansul tehnic al 
americanilor le va da mîine arme 
foarte periculoase, mult mai 
periculoase decît dumpingul. E- 
xemplul Iui „General Motors" 
trebuie să dea de gîndit. Cel mai 
important constructor de auto
mobile din lume utilizează în- 
cepînd din decembrie 1967 ser
viciile unei complex de mașini e- 
lectronice care-i permite să pu
nă la punct în numai două luni 
un model nou, gata pentru con
strucția în serie, în timp ce pen-

S.U.A. — Aspect de Ia re centele ciocniri între poliție și studenți Ia Universitatea 
Columbia (New York)

De Gaulle la Bonn
Președintele Franței, de Gaulle, 

a sosit ieri după-amiază la Bonn 
pentru a avea convorbiri cu can
celarul Kiesinger și alte persona
lități vest-germane. Această vizi
tă are loc în cadrul consultărilor 
periodice prevăzute de Tratatul 
de prietenie franco—vest-german. 
Observatorii constată că vizita șe
fului statului francez la Bonn va

prilejui convorbiri „dificile" din 
cauza deosebirilor însemnate de 
vederi dintre cele două țări în 
diferite probleme printre care și 
evoluția Pieței comune.

în călătoria sa, președintele 
de Gaulle este însoțit de ministrul 
de externe, Michel Debre și de 
ministrul finanțelor, Franțois- 
Xavier Ortoli.

Declarația M. A. E. al Franței
PARIS 27 (Agerpres). — La 

27 septembrie Ministerul Afa
cerilor Externe al Franței a 
dat publicității o declarație de 
răspuns la memorandumul so
vietic asupra problemelor dezar
mării din 1 iunie a.c. „Guvernul 
francez, se arată în declarație, este 
gata să participe la tratativele 
țărilor nucleare în vederea stu
dierii mijloacelor de eliminare a 
armelor nucleare, inclusiv asupra 
studierii problemei reactorilor 
nucleari". Guvernul francez sub
liniază, totodată, că orice pro
gres în domeniul dezarmării nu 
poate fi conceput în afara des
tinderii. Declarația relevă că „o

primă etapă spre o dezarmare 
reală constă în soluționarea ra
pidă a conflictelor aflate în curs 
în diferite puncte ale lumii sau 
a acelora care sînt pe cale să 
izbucnească". Documentul men
ționează că guvernul francez 
consideră că nici monopolul a- 
supra armelor nucleare și /nici 
menținerea echilibrului nuclear 
nu vor garanta pacea în lume. 
Pentru aceasta, se spune în de
clarație, guvernul francez s-a 
pronunțat întotdeauna în favoa
rea distrugerii armelor nucleare 
și interzicerii fabricării de noi 
tipuri de armament nuclear.

si o I’Ll r* rt
la Varșovia și generalul de ar
mată S. Ștemenko, șef al sta
tului major al Forțelor Armate 
Unite, au făcut o vizită în R. P. 
Ungară și au fost primiți de Ja
nos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U. și de Jeno Fock, 
președintele Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar.

• AGENȚIA C.T.K. transmite 
că președintele R. S. Ceho
slovace, L. Svoboda, l-a primit 
vineri la Hradul din Praga pe 
mareșalul Uniunii Sovietice I. 
Iakubovski, comandant suprem 
al forțelor armate unite ale sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia. La primire au par
ticipat A. Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
O. Cernik, președintele Guver
nului R. S. Cehoslovace, general 
locotenent M. Dzur, ministrul 
apărării naționale.
• ÎNTR-UN COMUNICAT dat 

publicității cu ocazia celei de-a

patra aniversări a începerii lup
tei de eliberare din Mozambic, 
secretariatul Frontului de Eli
berare din Mozambic (Frelimo) 
anunță că, în lupta împotriva 
trupelor colonialiste, patriotii 
mozambicani au ucis în decursul 
acestei perioade peste 1 500 de 
soldați portughezi, au doborît 
20 de avioane și distrus sute de 
vehicule militare.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
GENȚIA P.A.P., Ia Varșovia a 
sosit o delegație a concernului 
japonez „Yogo Boeki Kaisa“, 
condus de președintele Consi
liului de administrație al con
cernului, T. Tova. Delegația ja
poneză va avea convorbiri cu 
reprezentanți ai instituțiilor de 
comerț exterior și ai Camerei 
de comerț poloneză.

Șeici
Și 
petrol

Vizita „cu caracter stri\? 
privat“ a șeicului Said Bin 
Sultan din Abu Dhabi la 
Londra, la scurtă vreme 
după, conferința Federației 
șejcatelor din Golful Per
sic a confirmat intenția An
gliei de a-și menține in
fluența pe Coasta Piraților 
și eventual de a o extinde 
în teritoriul bogat în pe
trol al întregii viitoare Fe
derații.

Cu toate că pentru „umple
rea vidului" din Golful Per
sic în urma proiectului bri
tanic de retragere militară 
„la est de Suez" au sărit 
monopolurile petroliere ame- < 
ricane și chiar firme japone
ze care au dobîndit anumite 
concesiuni totuși autoritățile 
engleze au ținut să sublinie
ze că noua politică nu înseam
nă nici pe departe o renun
țare, ci doar o schimbare a 
metodelor de afirmare a pre
zenței britanice, în primul 
rînd în domeniul petrolului. 
Dacă predecesorul actualului 
conducător al teritoriului Abu 
Dhabi (65 000 de km’ și 30 000 
de locuitori) s-a făcut cele
bru prin tezaurizarea la pr*>_ 
priu a unor fabuloase ax/erj 
în hîrtie monedă care a f0Sț 
roasă de șoareci și pria as_ 
cunderea de bare și lingouri 
de aur sub pat, actu ajuj vj_ 
zitator al Londrei Ș j_a sjn. 
tetizat concepțiile modeme 
prin achiziționare.^ unor ma_ 
șini electronice calculat 
care să țină soco telile venitu
rilor realizate. Fjrma ameri
cana „The National Cash 
Registre Ccjmpany«. a primit 
o comanda jn acest sens de 
3,IPih,oaI?e, de dolari, adică e- 
chivalentul. venitului săptă- 
tninal al ticului.

La sesiu nea fe
deral pToy irate-
lor din G* ire a
avut loc ZUata-
rului — D fost re

RĂZBOIUL AUTOMOBILELOR
tiu o operațiune similară sînt 
necesari încă trei sau patru ani 
pe țărmul acesta al Atlanticului".

Perspectivele luptei mereu mai 
dure pe care Ie sesizează ex
pertul în materie de Ia cotidianul 
elvețian sînt confirmate și de 
actualele desfășurări ale ciocniri
lor dintre marii producători de 
automobile din occident. Statele 
Unite care, pînă nu demult, 
domneau în mod necontestat în 
această ramură-cheie a pieței 
capitaliste (în 1950—79,4 la su
tă din producția capitalistă de 
automobile) își văd amenințat 
imperiul. Astfel, de pildă, Repu
blica Federală a Germaniei care 
în 1950 nu producea decît 3 Ia 
suta din producția mondială, se 
găsește actualmente pe locul doi 
cu 13,9 la sută. Iată 
și cifrele pentru celelalte țări 
capitaliste : Anglia — 8,5 Ia su
tă (în 1950 — 6,8 la sută); Ja
ponia 9,8 Ia sută (în 1950 — 0,3 
Ia sută); Franța 6,5 la sută (în 
1950 — 3,5 la sută); Italia 5,8 
la suta (în 1950 — 1,3 la sută). 
Jocul acesta cifric reflectă ceea 
ce experții denumesc „războiul 
automobilelor".

în această bătălie loviturile se 
aplică cu forță, fără drept de a- 
pel. O acuitate deosebită a luat-o 
înfruntarea dintre marile între
prinderi automobilistice din
Statele Unite și R. F. G. Cu 
toate că marele capital american 
dispune în R.F.G. de o bază so
lidă prin Ford Werke și prin 
„Opel" (controlat de „General 
Motors"), pătrunderea pe piața 
din S.U.A. a mașinilor „Wolks
wagen" și „Mercedes" constitue 
o concurență redutabilă chiar 
pentru giganții americani ai 
automobilului. 73 la sută din 
importurile americane de mașini 
poartă marca „Wolkswagen". 
în 1968, mașina „Wolkswagen". 
cu numărul 2.250.000 a început 
să ruleze pe șoselele americane. 
Nimeni nu se aștepta ca micile 
mașini să poată concura cu-boli
zii americani și totuși minunea 
s-a produs. La o asemenea „mi
nune" s-a răspuns în iunie a.c. 
printr-o măsură adoptată la pre
siunea concernelor automobilis
tice americane : majorarea cu 18 
Ia sută a tarifelor la importul de 
automobile din Europa occiden
tală.

Un alt aspect al înfruntării au

tomobilistice îl constitue ciocni
rile spectaculoase dintre marii 
producători de automobile pe 
pistele ide concurs ale întrecerilor 
auto. Dincolo de performanța 
sportivă) de măiestria unor pi- 
loli carc-și pun Ia fiecare clipă 
viața în primejdie, se afla in
teresele constructorilor de auto
mobile care doresc să-și asigure 
publicitatea prin mijlocirea uno> 
întreceri. Nu întîmplător. NEUE 
ZURCHER ZEITUNG releva : 
„Bomba engleză la salonul lon
donez al automobilului nu va 
trebui căutată în spațiul 
expozițional. Ea este o frază, o 
simplă frază, dar pronunțată de 
d-1 Emrys, unul din directorii lui 
B.M.C., în fața a 400 de tehnici
eni și jurnaliști: „Noi sîntem 
gata să mizăm larg pe competi
țiile automobilistice". Vor apare 
mașinile engleze în marile com
petiții ? — se întreabă acum spe
cialiștii. Dezbaterile în presa bri
tanică ocupă multe coloane de- 
nionstrînidu-se necesitatea con
struirii unor asemenea mașini 
care să poată înfrunta pe Ford 
sau Ferrari. Acesta nu e un 
simplu capriciu ci o necesitate 
pentru a impune o marcă de

mașină. Istoria mașinilor japo
neze „Honda" e edificatoare. 
Automobilul socotit „vedeta nr. 1. 
a salonului 1967" nici nu exista 
în urmă cu trei ani pe planșe
tele proiectanților japonezi. Și 
acum, ea provoacă îngrijorări pe 
ambele maluri ale Atlanticului. 
Pentru a-șj impune marfa, care 
azi începe să capete o căutare 
mereu mai mare în Europa și 
S.U.A., „Honda" a început cu 
fabricarea motocicletelor de mare 
performanțe, care din 1958 își 
asigura toate locurile întîi în ma
rile curse la diferite categorii, 
aducînd astfel faimă, prestigiu și 
reclamă firmei.

Dacă tulburătorul film „Un 
bărbat și o femeie" are ca erou 
un pilot al mașinilor de curse și 
drept fundal încercările prin care 
trece acesta pe pistele de concurs, 
de foarte multe ori realitatea de
pășește ficțiunea cinematografică 
prin dramatismul „războiul ner
vilor" pe care-1 alimentează fa
bricanții de automobile pentru 
înlăturarea adversarilor.

EM. RUCĂR
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în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la 
Frankfurt pe Main s-a dat ci
tire unei declarații în care se 
anunță că „în Republica Fe
derală a Germaniei a fost cre- 
iat din nou un partid comu
nist". Declarația a fost făcu
tă de un Comitet federal al
cătuit din 31 de persoane ca
re va pregăti Congresul parti
dului, care urmează să aibe 
loc într-un viitor apropiat.

Scopul partidului comunist, 
se arată în declarație, este 
reorganizarea socialistă a sta
tului și societății. Partidul ce
re promovarea unei politici e- 
conomice democratice, pentru 
o democratizare atotcuprinză
toare a vieții politice și so
ciale.

Partidul consideră drept o 
sarcină specială să instaureze 
o încredere deplină și relații 
tovărășești cu membrii și a- 
depții Partidului social-demo
crat și să realizeze colabora
rea tuturor forțelor progresis
te în sînul clasei muncitoare 
și al poporului.

Pe plan extern partidul va 
lupta pentru o politică con
secventă de pace. Declarația 
relevă că asigurarea păcii în 
Europa cere stabilirea unor 
relații bune cu toate țările so
cialiste pe baza coexistenței 
pașnice a sistemelor sociale 
diferite. Partidul pornește de 
la recunoașterea frontierelor 
existente, cere stabilirea de re
lații bazate pe egalitate în 
drepturi cu R.D.G. și colabo
rare activă la crearea unui 
sistem european de securitate.

Comitetul federal propune 
ca noul partid să poarte nu
mele de „Partidul Comunist 
German".

zolvate o sene ue robleme 
ale colaborării inte 
totuși rivalitatea pentru sta
bilirea tranșantă a domina
ției a rămas în suspensie : 
autoritățile engleze mizează 
deschis pe istețimea și pe fi
delitatea șeicului din Abu 
Dhabi, iar Arabia Saudită 
a cărei orientare este legată 
do „ARAMCO", deci de 
companiile petroliere ameri
cane, are drept punct de 
sprijin Bahreinul. Vechea 
dispută privitoare la soarta 
aazei BuTaimi, care a reținut 
itenția în mai multe rînduri 
ji deceniul trecut, nu a fost 
reluată la sesiunea Consiliu- 
'.ui, dar pretențiile saudite 
?înt ținute „în rezervă" pen
tru a obține în orice moment 
contraconcesii de la Abu 
Dhabi, deci de la monopolu
rile petroliere engleze în a 
căror sferă de influență se 
află oaza respectivă... Și a- 
cest joe de recuperări și ce
dări este amplificat cu nuan
țe deseori greu sesizabile pe 
cele mai diferite planuri.

Deocamdată s-a instaurat 
în cadrul viitoarei Federații 
un oarecare echilibru. Preșe
dinte al Consiliului federal a 
fost desemnat emirul din 
Dubai, deci o persoană con
siderată neutră față de cele 
două tendințe, iar în privința 
unificării sistemului de co
municații, instituirea unei 
monezi comune, și a pregăti
rii proiectului constituției 
federale există un consens. 
Dar, neexistînd o perspectivă 
plauzibilă pentru stabilirea 
capitalei federației s-a căzut 
de acord doar ca sesiunile 
Consiliului să fie convocate 
pe rînd în orașele principale 
ale celor 9 șeicate compo
nente ale Federației. Acum 
șeicul Said a pus la punct la 
Londra viitoarea strategie. 
Rămîne de văzut, în ce mă- 
jură traducerea ei în practi
că va fi sau nu stînjenită de 
concurenți.

Z. FLOREA
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